
قافلة األحزان
إصدار طاووس الجنة



12يمهدسالم يا 

من قلبي سالم

المتألمة لمصيبة اإلمامقلوبنا الصغيرة من 
وما جرى على أهل بيته في كربالء ( ع)الحسين 

ليك سالمنا يا موالنا إ



تجارة لن تبور 
كيف أكون تاجرا أيام عاشوراء 

الثواب ؟فأجمع الحسنات و 
تصبح هل لديك استعداد أوموهبة يمكنك استخدامها ل

؟؟( ع)في صفوف خدام أباعبدالله 
فوز في وت( ع)بادر من اليوم لتنال شرف خدمة الحسين 

الدارين



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

اإلمام دعاء قاله آخر كان 
في حياته وهو هذا ( ع)الحسين 
الدعاء 



سهالحفظه ورددوسيكون , لون ,اقرأ هيا 



اإلمام قيلت في حق األقوال التي من أشهر 
من أجناس وديانات مختلفة ما (ع)الحسين 

:قاله غاندي
أكون كيف ( ع)الحسين منتعلمت ” 

.“مظلومًا فأنتصر 
الحسيناإلمام هيا أخبروني ماذا تعلمتم من 

؟؟؟( ع)
تواصلوا معنا عبر قناتنا في التليجرام

https://t.me/taw0s

https://t.me/taw0s


كربالءمن ترحيل آل البيت 
ه اللجاؤوا بالنياق المهزولة لترحيل آل رسول لقد 

!!وطاء وال هودج فال غطاء وال ، (ص)
أشرف أسرة وأطهرها ، (ص)الله آل رسول 

وأتقاها على وجه األرض، وكأنهن سبايا الكفار 
!!والمشركين

لقد كان تعامل األعداء معهن في منتهى القساوة
والفظاظة وكأنهم يحاولون اإلنتقام منهن، 

.وحنينويطلبون بثارات بدر 
طافوا بهم على األجساد الطاهرة فناحت العلويات

.....صغارا وكبارا واحسيناه



في هذا( س)وكانت للسيدة زينب 
بصوت ( ع)الحسين عند أخيها الموقف ندبة 

:حزين وقلب كئيب  
، صلى عليك مليك السماء، هذا حسين وامحمداه 

مرمل بالدماء، مقطع األعضاء، مسلوب العمامة 
.ونحن بناتك سباياالقفا والرداء، محزوز الرأس من 

ي إلى الله المشتكى، وإلى محمد المصطفى، وإلى عل
فاطمة الزهراء، وإلى حمزة المرتضى، وإلى

.وصديقعدو فأبكت كل . الشهداءسيد



اصنع معي



كل يوم سؤال

عد ب( ع)الى أين تم سبي و ترحيل أهل البيت 
واقعة كربالء؟

لى الكوفةإ



السالم على النساء 
المسبيات



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

