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..حرقت خيام النور 
(ع)خيمة القاسم و علي األكبر حرقت 

.رقيةخيمة رقت ح
دخان ال. وروعتهاأصوات إلتهام النار للخيمة أخافتها 

لمكان األسود أتعب عينيها و رائحة حرق الخيم تملئ ا
حميها، تهربت رقيه مع باقي األطفال تبحث عن خيمة 

بال أب فرقية أصبحت يتيمةأخ، ال أب وال عم وال حيث 
المكان؟ ء خيام النور التي تمالأين . مأوىوبال بيت وبال 

انها رحلت و حل مكالقرآن؟ أين أصوات الدعاء وتالوة 
صوت عدو الخيول فوق األجساد الطاهرة وصوت 

هوادج و السرقوا  األشرار يعلنون السبي والسرقة فقد 
الجمال و الخيول و الحلي و الجواهر من الفواطم 

انوالعلويات صرخات استغاثتهن تضج بالمك
ؤمنينواحسيناه يا جداه يا رسول الله يا جداه يا أمير الم
ل؟لو كنت معهم يوم الحادي عشر ماذا كنت ستفع

!!!واحترقت خيامنا 



(ع)يوم الوحشة على أهل البيت
(س)على زينب الكبرى 

ورقية الصغيرة 
و أم الرضيع 

وأم عمرو بن جناده 
ليلة غاب عنها القمر برحيل قمر العشيرة 

و يوم لم تشرق شمسه برحيل الشموس 
السواطع 

ل غاب النور و حل الظالم الدامس على بيت األ
ت أهل نضي الشموع و نعلن الحداد لمصيبة أبك

السموات و األرض 



أنهل من علمه و درره( ع)ألني أحب الحسين 

: اإلمام الحسين عليه السالمقال
:  يقول( ص)سمعت جّدي رسول الله »

واْرَض بَِقسِم الله تكن أغنى الناس

عشرالحادياليوم

(ع)سلسلة كل يوم حديث من اإلمام الحسين 

موالتي زينب عندما قالت 
لمن سألها عن ما حدث في 

(  ع)الحسين و أهل البيت 
ما رأيت إال جميال : أجابت 

ومن ( ع)الحسين اإلمام أتعلم من 
(س)موالتي زينب 

أقنعو بما قسمه الله لي أرضى أن
.بما أعطاني 



ما العمل الذي  ستختاره اليوم ؟
ت تذكر كلما كان أكثر من عمل كلما حصل

.على أجر أكبر 

ما العمل اليومي الذي سأقوم به في عاشوراء؟ 

أستمر في إقامة العزاء والحداد لما جرى على الحسين _
.و أهل بيته و أنصاره  عليهم السالم

أصلي على محمد و آل محمد مائة مرة و أهدي ثوابها إلى _
.و الشهداء الذين مضوا في كربالء (ع)اإلمام الحسين 

أبحث في شبكة اإلنترنت عن تفاصيل يوم الحادي_
.عشر من محرم و ما الذي فعله األشرار ببيت األل 

.أقرأ دعاء الفرج -



أبا عبدالله وعلى األرواح عليك يا السالم 
 له مني سالم العليكم التي حلت بفنائك 

ً
أبدا

آخر ه وبقي الليل والنهار وال جعله اللمابقيت 
ن العهد مني لزيارتكم السالم على الحسي

ن الحسيأوالد وعلى علي بن الحسين وعلى 
أصحاب الحسينوعلى 

هكذا أحفظ زيارة اإلمام 
.المختصرة ( ع)الحسين 

هيا رددوا معي 



لون



 إلى 
ً
قصص أبطال الطف فيلنستمع معا

.يوم عاشوراء
على الصورة لتستمع إلى القصةانقر

https://youtu.be/WL5jkqzb3Ac
https://youtu.be/WL5jkqzb3Ac


؟(ع)ماذا حدث في الكون بعد مقتل اإلمام الحسين 

ين ذكر المؤرخون أن هناك آيات وحوادث كونية بعد قتل اإلمام الحس
:منها( ع)
• 

ً
.أمطرت السماء دما

.الكسوفاألفالك من أظلمت •
.اشتد سواد السماء ثالثة أيام•
• 

ً
 عبيطا

ً
.مارفع حجر وال مدر إال وكان تحته دما

وعلى يقول بكت السماء على يحيى بن زكريا(: ع)عن اإلمام الصادق 
:  ؟ قالوما بكاؤهما: الحسين بن علي ولم تبك على أحد غيرهما، قلت

 تطلع الشمس بحمرة وتغرب بحمرة
ً
.مكثوا أربعين يوما

212ص 3مناقب ابن شهر أشوب ج 







رجوفي الختام الننسى الدعاء إلمامنا الغائب بالف

انقر هنا لسماع دعاء الفرج

علىبالنقرتابعونا على وسائل التواصل اإلجتماعي 
األيقونات

اليوتيوب

التليغرام 

الموقع اإللكتروني

https://www.youtube.com/watch?v=Oh9sgPJT-Lg
https://www.youtube.com/channel/UCOCXjEuNXqTs5qyK6l45xTA
https://www.youtube.com/channel/UCOCXjEuNXqTs5qyK6l45xTA
https://t.me/taw0s
https://t.me/taw0s
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