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دفن األجساد الطاهرة 

أجساد طاهرة فوق الرمال، احتار من 
!!!من قبيلة بني أسدرآها 

لمن تلك األجساد ؟
(ع)فكان جواب اإلمام زين العابدين 

إنها أجساد طاهرة إنها جسد الحسين 
على أسمائهم، كما عّرفهم وأوقفهم ( ع)

كاء فارتفع الباألصحاب، بالهاشميين من 
والعويل، وسالت الدموع منهم كل 
مسيل، ونشرت األسديات الشعور 

. ولطمن الخدود
األجساد بعد أن ( ع)فدفن إمامنا السجاد 

ون بقيت ثالثة أيام على تراب الصحراء د
.دفن 

فالسالم على تلك األجساد الطاهرة  



ويستمر العزاء

ومنذ دفن األجساد إلى يومنا هذا 

(ع)والعزاء مستمر على إمامنا الحسين 

من جيل إلى جيل  



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

: اإلمام الحسين عليه السالمقال 
أيّها الناس نافِسوا في المكارم وسارعوا في »

.«المغانِم

عشرالثالثاليوم

(ع)أتعلم من اإلمام الحسين 

أن أتنافس في عمل الخير و أسرع 
ألكون من الغانمين 

خدمة اإلمام األعمال من هذه 
و النهل من علمه و ( ع)الحسين 

.درره و العمل بها 



ما العمل اليومي الذي سأقوم به في هذا اليوم؟ 

.أتعلم و أبحث من هم بنو أسد _
.أقيم العزاء كما أقامه بنو أسد _

.عاشوراء أزوراإلمام بزيارة _ 



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 





 إلى قصص أبطال الطف في
ً
لنستمع معا

.يوم عاشوراء
على الصورة لتستمع إلى القصةانقر

https://youtu.be/XMqE3Y5j26Q
https://youtu.be/XMqE3Y5j26Q


؟(ع)اإلمام الحسينجزاء قتلة

عليه إن قاتل الحسين في تابوت من نار(: ص)قال رسول الله 
ار نصف عذاب أهل النار، وقد شد يداه ورجاله بسالسل من ن

عوذ أهل حتى يقع في قعر جهنم، وله ريح يتينكس في الناس،
العذاب النار إلى ربهم عزوجل من شدة نتنها وهو فيها خالد، ذائق

وقوا ذلك األليم، كلما نضجت جلودهم تبدل عليهم الجلود ليذ
.العذاب األليم

83ص2ج( ع)الحسين مقتل



اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين
(ع)وفي اآلخرة شفاعة الحسين 

على الصورة وارسم معناانقر
خطوة بخطوة

https://video.delgarm.com/v/9wPoB
https://video.delgarm.com/v/9wPoB


ارسم معي خطوة بخطوة



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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