
الن تمحو ذكرن

إصدار طاووس الجنة



"لن تمحو ذكرنا "
(  ع)اإلمام الحسين استشهاد منذ زمن 
سنة1383أي منذ بيته إلى اآلن و أهل 

والعزاء و مراسم عاشوراء مستمرة 
.جيل إلى من جيل 

قال نحييها كل عام بحرقة قلوب كما 
إّن لقتل :)( ص)رسول الله محمد 

الحسين حرارة في قلوب المؤمنين؛ ال
 
 
(!تبرد أبدا

(  س)وصدقت موالتي السيدة زينب
لله حينما خاطبت  الطاغية يزيد قائلة وا

.لن تمحو ذكرنا 



13يمهدسالم يا 

الوجوديانور 
يانور الوجود نعيش في ( عجل)يا صاحب الزمان 

أمل اللقاء نعيش ونحن كل عام نقيمعلى الحياة 
(ع)اإلمام الحسين جدك العزاء على 

لنعمة عظيمة علينا في الوجود وإنها 
(.ع)اإلمام الحسين نعمة فالحمد لله على 



(  ع)الحسيناإلمام بعد مقتل  الثالث اليوم نّه إ
 
 
مع سائر كربالء، على رمضاء الذي ظل طريحا

(  ع)نالمنتجبيأبنائه وإخوته وآل بيته وأصحابه 
الحارقة، بعد أن تصهرهم حرارُة الشمس 

عيالهم وأطفالهم تتقّدمهم السّيدة ُسبيت 
مع اإلمام علي بن الحسين ( س)زينب

.واألجساد لم تدفن( ع)السّجاد
؟فمن دفنهم ومن رأى تلك األجساد الطاهرة 

اليوم  الثالث عشر من المحرم 

على الصورة وساعدني في تركيب الصورةانقر#

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=074cd250c94d
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=074cd250c94d


أنوار تصاعدت إنما أجساد و ليست 
ت أعمدتها  نحو السماء أجساد تشهد بأنها ليس

. صفوة الله على األرض إنما ألي الناس و 
تلك نسوة بني أسد ترى وشاء القدر أن 

فرجعن مسرعاٍت دفن وال غسل دون األجساد 
فسارَع الرجالبما شاهدن ، الرجال يخبرنهم إلى 
الطاهرة ووقفوا عليها مذهولين األجساد إلى 

مما شاهدوا و متحيرين ماذا يفعلون ألنهم لم 
....األجساديتعرفوا على أصحاب تلك 

فماذا حصل ؟



هم على حيرتوهم أسد مجتمعين عند القتلى، 
عّما جاء إليه من فأخبرهم عليه السالم 

مواراة هذه الجسوم الطاهرة، وأوقفهم على 
أسمائهم، كما عّرفهم بالهاشمّيين من 

األصحاب، فارتفع البكاُء والعويل، وسالت 
اإلمام أول من دفن هو منهم وكان الدموع 

ه بنو أسد( ع)الحسين 
ْ
وأنزله وحده لم يشارك

وهكذا ، (إّن معي َمْن يعينني: )فيه، وقال لهم
إلىمن دفن األجساد الطاهرة وعاد انتهى حتى 

ام اإلمتم دفن الكوفة وهكذا ركب السبايا في 
. و أهل بيته و أنصاره ( ع)الحسين 

ل        قد أقب( ع)وإذا باإلمام السجاد 
ة بمعجزة طّي األرض له إلى عرص

بني وجدكربالء ولّما عليه السالم 



(ع)اإلمام الحسين دعاء 
في يوم عاشوراء 
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ل حفظت ولونت  أجزاءالدعاء السابقة ؟نستقبهل 
مشاركاتكم عبر قناتنا في التلجرام 

https://t.me/taw0s

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

: يديه و قال 

https://t.me/taw0s


سهالحفظه ورددوسيكون , لون ,اقرأ هيا 



كل يوم سؤال

؟(ع)هل تعلم فضل زيارة اإلمام الحسين
أيّام زائري الحسين عليه السالم ال تعد من -

.أعمارهم 
من زار الله في -

َ
َمن زار الحسين عليه السالم ك

.عرشه
َمن زار الحسين عليه السالم ُكتب في أعلى -

.علّيين
إّن زيارة الحسين عليه السالم تزيد في العمر -

.والرزق
.إّن زيارة الحسين عليه السالم تحّط الذنوب-
ه، عارفا بحق( عليه السالم)ومن زار قبر الحسين -

،مقبولة حجة وألف عمرة كتب الله له ثواب ألف 
.تأخروغفر له ما تقدم من ذنبه وما 

بعد أن عرفت بعض من فضل زيارة اإلمام واآلن 
هل ستترك زيارته ؟( ع)الحسين



شخصية اليوم

وشهداء كربالء ولكن قبره ( ع)من أنصار اإلمام الحسين 
.  اءالشهدليس ضمن الحائر الحسيني الذي فيه مدفن سائر 

زعماء أهل الكوفة ومن قادة جيشها، وقد أرسله هو أحد 
ندم عبيد الله بن زياد؛ ليساير الحسين، ويراقب حركته، وقد

بـالحسينفي اللحظات األخيرة في يوم عاشوراء؛ فالتحق 
هـ؛ ومن هنا نال منزلة 61واستشهد معه بكربالء سنة ، (ع)

عشيرته هي َمن اختارت له هذا يقال أنَّ . خاصة عند الشيعة
..فيهالموقع ودفنته 
هل عرفتموه؟؟؟

يالقمالشيخ عباس -اآلمال منتهى :المصدر 



لما قتل : " عن عمربن علي بن الحسين
م لبس نساء بني هاش( ع)الحسين بن علي 

السواد والمسوح وكن اليشتكين من حر 
يعمل ( ع)وال برد، وكان علي بن الحسين 

".لهن الطعام للمأتم
ر بذل الطعام في ذكر أباعبدالله من الشعائ

هل تريد أن نعمل.الحسينية وله أجر عظيم 
طبقا ونوزعه على المعزين؟؟

انقر على الصورة لنبدأ

تجارة لن تبور 
عاشوراء تاجرا أيام كيف أكون 

فأجمع الحسنات و الثواب ؟

https://www.instagram.com/p/CMTYdOljzxC/?igshid=MDJmNzVkMjY=
https://www.instagram.com/p/CMTYdOljzxC/?igshid=MDJmNzVkMjY=


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

