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غالل و سالسل   أ

ام حيث بقايا خي( ع)في يوم حزين على أهل البيت 
محروقة وأجساد طاهرة زكية مرمية فوق لهيب 

.  الشمس
أل عن أنين وحنين وألم، جفت العيون من البكاء تس

.....المصير 
إلى أين ؟ومع من ؟ 

من الكافل ؟
نة القائد ؟ أين هوادجنا ؟ أين تلك الجمال الحنومن 

الرحيمة؟
!!!ركبوا ااإلجابة كانت من أهل الشر هيا 

ل و بال هوادج فوق الجمال العجز، تربطكم السالس
.القيود 

تصهر وجوهكم حرارة 
.الصحراء الحارقة 

وابتدأت رحلة و فصل جديد
!!من فصول المصيبة 



السبيرحلة

وقيد سيد أسرت الزينبيات و العلويات 

(.ع)الساجدين و العابدين 

ق وساروا في قافلة الحزن و ركبوا فوق النيا

(. ع)األنين بعد فقد الحسين 

(  ص)قافلة وموكب يحمل بنات رسول الله 

فوق النياق العجز دون وقاء و ال غطاء تصهرن 

حرارة الشمس كلما بكوا فقداهم ضربوا 

.بالسياط 



أنهل من علمه و درره( ع)ألني أحب الحسين 
(ع)اإلمام الحسين سلسلة كل يوم حديث من 

: اإلمام الحسين عليه السالمقال  

لق الَحَسن »
ُ
 الخ

 
.«عبادة

رعشالثانياليوم

( ع)أتعلم من الحسين 
و أن أكون من ذوي األخالق الحسنة

التزم بالصدق و الرحمة  



ما العمل اليومي الذي سأقوم به في هذا اليوم؟ 

.أقرأ سور من القرآن وأهديها لشهداء الطف_
(.ع)استمر في العزاء على اإلمام الحسين _
.أزور اإلمام واصحابه بزيارة عاشوراء _ 



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 



لماذا مصيبة عاشوراء أعظم المصائب؟

لله أن أصحاب الكساء الذين كانوا أكرم الخلق على ا(:ع)عن الصادق 
ِؤمنين بقي أميرالم( ص)عزوجل كانوا خمسة، فلما مضى عنهم النبي 

فلما فكان فيهم للناس عزاء وسلوة،( ع)وفاطمة والحسن والحسين 
زاء  ع(ع)كان في أميرالمؤمنين والحسن والحسين ( ع)مضت فاطمة 

عزاء( ع)كان للناس في الحسين ( ع)وسلوة، فلما مضى الحسن 
اء أحد لم يكن بقي من أصحاب الكس( ع)وسلوة، فلما قتل الحسين 

ان للناس فيه بعده عزاء وسلوة، فكان ذهابه كذهاب جميعهم كما ك
.بقاؤه كبقاء جميعهم

225ص 1الشرائع ج علل



السالم على عليل كربالء





 إلى قصص أبطال الطف في
ً
لنستمع معا

.يوم عاشوراء
على الصورة لتستمع إلى القصةانقر

https://youtu.be/Ym7OYht4hwU
https://youtu.be/Ym7OYht4hwU


وماذا عنك يا صغيري هل أنت من خدام اإلمام؟؟



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
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