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ل في مثل هذا اليوم تتعالى الصرخات من األطفا
يدخلون خيمة " العطش العطش "

باحثين عن الماءويخرجون من خيمة أخرى
المعركة مستمرة والشهداء من الهواشم 

(ع)و األنصار يتسابقون في نصرة اإلمام الحسين
وبقى. لى أن قضوا شهداء واحدا تلو اآلخرإ

وحيدا دون ناصرا ينصره ( ع)اإلمام الحسين 
: فنادى
يذّب عن حرم رسول الله ؟ ذاب من هل 

(  ع)فبكت النساء واألطفال فخرج الحسين 
اوحيدا حتى قتل عطشانا شهيدا غريبللقتال

(ص)وهو الذي خرج من مدينة جده رسول الله 
....  لطلب األصالح

ين  حسين يا حسلتتعالى صرخاتنا في هذا اليوم 

حسين يا حسين 



10يمهدسالم يا 
(عجل)سالم يا صاحب الزمان 

سالم لقلبك الصبور 
المنتظرللغائب سالم 

سالم لك في يوم عاشوراء يوم البكاء  
معنا وفي عزائنا في هذا اليوم الحزينكن 
الله موالي يا صاحب العصر و الزمان أجرك 

ال تنسى إخراج الصدقة بنية #
(عجل)سالمةقلب صاحب الزمان  



كربالءمعجم من  

يوم ُسّمي في : عاشوراء
اإلسالم، ولم يُعرف في 

الجاهلية، وهو اليوم العاشر 
.من المحرم

وهو اليوم الذي استشهد 
و ( ع)فيه اإلمام الحسين

.أنصاره



كل يوم سؤال

وقت ( ع)اإلمام الحسين عمر كم كان 
استشهاده ؟
61عاما و استشهد سنة57كان عمره 

.للهجرة عطشانا شهيدا مظلوما



(ع)هيا فلنزور اإلمام الحسين
بالزيارة القصيرة
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(ع)من األعمال المستحبة في يوم عاشوراء زيارة الحسين 
بزيارة عاشوراء
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 نِْعَمة  وَصاِحُب ُكلِّ َحَسنَة  وُمنَْتَهيَولِي
ُكلِّ ُكلِّ

.َرْغبَة  
هل حفظتم األجزاء السابقة من الدعاء ؟ 
رامنستقبل مشاركاتكم عبر قناتنا في التلج

https://t.me/taw0s

لما ( ع)قاله اإلمام الحسين 
فع أصبحت الخيل تقبل عليه فر

:يديه وقال

https://t.me/taw0s


سهالحفظه ورددوسيكون , لون ,اقرأ هيا 



تجارة لن تبور 
كيف أكون تاجرا أيام عاشوراء 

؟فأجمع الحسنات و الثواب 
يوم العاشر يوم العزاء و البكاء 
أجتهد ألكون بين  صفوف المعزين

( ع)وبين الباكين على الحسين 
. وأعزي كل من أالقيه من المؤمنين 



"الوداع األخير"



(ع)السالم على العيون الباكيات على الحسين 



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

