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(س)زيارة السيدة رقية 

الُم  يِك التَِّحيَُّة السَّ
َ
، َعل

َ
يَّة

َ
يِك يا َسيَِّدَتنـا ُرق

َ
َعل

يِك يـا بِن
َ
الُم َعل الُم َوَرحَمُة اللِه َوبََركاُتُه، السَّ َت َوالسَّ

يِك يـا بِنَت أمير الُمؤِمنيَن عَ 
َ
الُم َعل لِيِّ َرُسوِل اللِه، السَّ

يِك يا بِنَت فاِطَمَة الزَّهرا
َ
الُم َعل ِء بِن أبي طالِِب، السَّ

دي
َ
يِك يا بِنَت خ

َ
الُم َعل ميَن، السَّ

َ
َجةَ َسيَِّدِة نِسـاِء العال

يِك يا 
َ
الُم َعل مِّ الُمؤِمنيَن َوالُمؤِمناِت، السَّ

ُ
الُكبرى ا

يِك يا أخت َولِىِّ اللِه، 
َ
الُم َعل بِنَت َولِىِّ اللِه، السَّ

الُم عَ  هيِد، السَّ يِك يا بِنَت الُحَسيِن الشَّ
َ
الُم َعل يِك السَّ

َ
ل
يِك أيتها الرَِّض 

َ
الُم َعل هيَدِة، السَّ ّديَقُة الشَّ يَُّة أيتها الصِّ

يِك أيتها التَّقّيُة النَّقيَُّة، السَّ 
َ
الُم َعل الُم الَمرِضيَُّة، السَّ

يِك أيتها 
َ
الُم َعل ُة، السَّ

َ
ِكيَُّة الفاِضل يِك أيتها الزَّ

َ
َعل

يِك َوَعلى ُروِحِك 
َ
ى اللُه َعل

َّ
وَمُة البَِهيَُّة، َصل

ُ
الَمظل

َِّة َمَع آبائِ  ِك َوَمأواِك في الَجن
َ
ِك َوبََدنِِك، َفَجَعَل اللُه َمنِزل

الُم  يِّبيَن الّطاِهريَن الَمعُصوميَن، السَّ وأجدادك الطَّ
ى الَمال

َ
يُكم بِما َصبَرُتم َفنِعَم ُعقبَى الّداِر، َوَعل

َ
ئِكَِة َعل

ريِف، َوَرحَمُة اللِه َوبََركاُتُه، الحـاّفيَن َحوَل َحَرِمِك الشَّ
يِّبيَن الّطاهِ  د َوآلِِه الطَّ ى اللُه َعلى َسيِِّدنا ُمَحمَّ

َّ
ريَن َوَصل

رَحَم 
َ
 يا ا

َ
 بَِرحَمِتك

ً
َم َتسليما

َّ
الّراِحمينَ َوَسل



كانت تسكن ( ع)الحسيناإلمام السيدة رقية بنت 
المدينة المنورة مع أمها الرباب و أبيها االمام 

( .ع)الحسين 
بهودج مع ناقة كربالء فوق إلى سافرت معهم 

الفضل أبا عمها ركب الهواشم والعلويين يتقدمهم 
.معليهم السالو أبيها و أخوتها و أبناء عمومتها العباس 

ن عفوصلت كربالء و أقيمت لها خيمة جميلة تسترها 
.أهلها األجانب فال أحد يراها في تلك الخيمة غير 

كربالء؟في فماذا حصل لها يوم العاشر 

(ع)الحسين رقية يا طفلة 



ة رقية بالتأكيد أنتم تحبون السيد
اسمها؟فهل تعرفون معنى ( س)

:رقيةمعنى 
أخذ هذا االسم من الترقي 

والسمو والتوقيع والعلو أو هو 
نى تصغير لطيف للفظ رقية بمع

الدعاء واالبتهال إلى الله في شأن
.أصحاب البالء



جميع الهواشم و و ( ع)أبا الفضل عمها 
م األنصاروحتى أخيها الرضيع قتل عطشانا  ول

.  يبقى سوى نساء وأطفال

قتل جميع أهلها أبوها و 
أخوها علي األكبر و 



العلويات من حرارة الشمس هي مع يحميها 
ياط الهاشميات اللواتي كن كلما يبكين يضربن بالسو 

.وسط تلك الصحراء الحارةفي 
تى و أصبح جسمها ضعيفا هزيال من كثرة الضرب، ح

.خربة الشامإلى وصلن 

فما الذي حدث هناك؟

فحرق األعداء األشرار خيمتها
و أخذوا جملها مع هودجهاو 

وأركبوهاسلبوها متاعها 
النياق العجز دون غطاء 



أبي أين : فقامت من منامها وقالت( ع)الحسين 
 شفإني الحسين 

ً
 رأيته الساعة في المنام مضطربا

ً
ديدا

ال فلما سمعن النسوة بكين وبكى معهن سائر األطف
؟رالخبما : وارتفع العويل فانتبه يزيد من نومه وقال

ففحصوا عن الواقعة وأخبروه بها فأمر أن يذهبوا برأس
أبيها إليها فأتوا بالرأس الشريف وجعلوه في حجرها 

صاحت رأس أبيك ففزعت و: ما هذا قالوا: فقالت
. و فاضت روحها الطاهرة وأنّت وتأّوهت 

في خربة الشام رأت السيدة 
رقية في منامها أباها 



في الخامس من شهر صفرخربة الشام توفيت في 
هـ ودفنت في المكان الذي ماتت فيه 61سنة 

بقليلسنوات أو أربع أو أكثر من ذلك 3وعمرها 
.سوريافي دمشق في يقع قبرها الشريف 

ماتت مظلومة مقهورة حيث 
رها ال أب يحميها وال بيت يست

.من حر وال برد



واآلن هل يمكنك سرد قصة 
السيدة رقية عليها السالم؟؟





لسماع قصة 
على انقراليوم 

الصورة

https://youtube.com/watch?v=QXKI8uZKnAw&feature=share
https://youtube.com/watch?v=QXKI8uZKnAw&feature=share


تابعونا على وسائل التواصل اإلجتماعي
على األيقوناتبالنقر

اليوتيوب

التليغرام 

الموقع اإللكتروني

انقر هنا لسماع دعاء الفرج

اء وفي الختام الننسى الدع
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

