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"سيد الساجدين"
ذكرى استشهاد زين العابدين 

علي بن إمامنا وسيد الساجدين 
(ع)السجاد الحسين 

الذي حضر واقعة الطف في مامنا إ
وأهله قتلوا اخوته و أبيه كربالء ورأى 

في كربالء 
وكان مع النساء في قافلة السبي من 

الكوفة ثم الشام إلى كربالء 
وهو الذي رأى موالتنا رقية كيف ماتت 

في (  ع)الحسين اإلمام على رأس أبيها 
ردخربة الشام التي ال تقيهم من حر وال ب

.  عاصر كل تلك األحداث األليمة مامنا إ
 
ً
 استشهد مسموما

ً
من 25في مظلوما

وكان عمره ، 95شهر محرم سنة 
، ودفن في البقيع حيث 57الشريف 

ً
عاما

.مرقده اآلن



نسبب تلقيبه بزين العابدي
قمة في العبادة ( ع)زين العابدين كان اإلمام 

والخضوع والخشوع أمام الله عّز وجّل، حتى لقب 
.بزين العابدين وسيد الساجدين

إذا توضأ للصالة يصفر لونه، عليه السالم وكان 
ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء، : فيقول له أهله

.«أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم»: فيقول
قام إلى الصالة أخذته الرعدة، فيقول لمن وكان وإذا 
أريد أن أقوم بين يدي ربي وأناجيه فلهذا »: يسأله

«تأخذني الرعدة



السالم على سيد الساجدين
اصنع معنا 



الكوفة أدخل مجلس وفي 
،(أي أعوج)ضالع بعير على وهو يزيد الطاغية 

ه، والجامعة في عنقه، ويداه مغلولتان إلى عنق
 
ً
خطب فيهم وهناك وأوداجه تخشب دما

نبيه الله وأثنى عليه وصلى علىخطبته فحمد 
أيها الناس ، من»: ثم قال في بداية الخطبة

ي عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا عل
بن الحسين بن علي أبي طالب أنا ابن من

ماله، انتهكت حرمته، وسلبت نعمته، وانتهب
وسبي عياله أنا ابن المذبوح بشط الفرات
، من غير ذحل وال ترات أنا ابن من قتل صبر
ً
ا

 
ً
«.وكفى بذلك فخرا



في كشف (  ع)ساهمت خطبته حيث 
الحقائق التي حاول بنو أمية سترها

من أهمية العالقة ومنها التقليل 
الله رسول ونسبهم من الرسالية 

وبيان مظلومية أهل البيت وما جرى 
ن عليهم في كربالء و ما بعد كربالء م
سبي و تنكيل وهم أبناء محمد 

المرتضى و وعلي ( ص)المصطفى 
(.ع)فاطمة الزهراء 



، فيقرعهالطعام ظهره 
ً
 بابا
ً
، ثم أو الحطب حتى يأتي بابا

 
ً
يناول من يخرج إليه، وكان يغطي وجهه إذا ناول فقيرا

موا فلما توفي عليه السالم فقدوا ذلك، فعل.لئال يعرفه
ه ولما ُوضع علي.أنه كان علي بن الحسين عليه السالم

ب السالم على المغتسل نظروا إلى ظهره وعليه مثل رك
اإلبل مما كان يحمل على ظهره إلى منازل الفقراء 

د لق: وعن اإلمام الباقر عليه السالم انه قال.والمساكين
كان علي بن الحسين عليهما السالم يعول مائة أهل 
بيت من فقراء المدينة، وكان يعجبه أن يحضر طعامه
اليتامى واألضراء والزمنى والمساكين الذين ال حيلة
لهم، وكان يناولهم بيده، ومن كان لهم منهم عيال 
 حتى 

ً
حمله إلى عياله من طعامه، وكان ال يأكل طعاما

.بمثلهيبدأ فيتصدق 

أن اإلمام زين العابدين عليه : روي
السالم كان يخرج في الليلة الظلماء 

فيحمل الجراب على ظهره وفيه الصرر 
من الدنانير والدراهم، وربما حمل على



كل يوم سؤال

مع ( ع)لماذا لم يقاتل علي بن الحسين 
كربالء؟؟في الحسين اإلمام أبيه 

ألنه كان مريضا عليال في يوم تقول  
العاشر 

حجة و لئال تخلو األرض من 
للعالمة المجلسي حيث ورد في البحار 

فخرج عليُّ بن الحسين زين : "قال
وكان مريًضا ال يقدر أْن يقل  ( ع)العابدين 

فقال .. سيفه وأمُّ كلثوم ُتنادي خلفه 
ية خذيه لئال تبقى األرض خال(: ع)الحسين 

.( ص)من نسل آل محمد 



هل تعلم من هم البكاؤون 
الخمسة وماسبب بكائهم ؟؟

ماتكعلى الصورة لتختبر معلوانقرلون ثم 

على الصورة انقر

https://learningapps.org/display?v=p25oavi0a22
https://learningapps.org/display?v=p25oavi0a22


على الغالف انقر
قصة اليوملسماع 

https://youtu.be/As-W-SzJxU0
https://youtu.be/As-W-SzJxU0
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تابعونا على وسائل التواصل اإلجتماعي
على األيقوناتبالنقر

اليوتيوب

التليغرام 

الموقع اإللكتروني

انقر هنا لسماع دعاء الفرج

وفي الختام الننسى الدعاء
إلمامنا الغائب بالفرج

https://www.youtube.com/channel/UCOCXjEuNXqTs5qyK6l45xTA
https://www.youtube.com/channel/UCOCXjEuNXqTs5qyK6l45xTA
https://t.me/taw0s
https://t.me/taw0s
https://helalfatimaitaustralia.com/?s=%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82+%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9
https://helalfatimaitaustralia.com/?s=%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82+%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9
https://www.youtube.com/watch?v=Oh9sgPJT-Lg

