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 لناظمه

 العالمة أبو الَفَرج الشيخ َعلي الَشيخ َمنصور امَلرهون
 





 

 

 

 

 





 وآلهالنيب حممد صلى اهلل عليه 





  



 فاطمة الزهراء عليها السالم

 

 

 



  





  



 أمري املؤمنني عليه السالم



  

 

 

 





  

خللللّ ا





  

 اإلمام احلسن عليه السالم





  





  



 مام احلسني بن علي عليه السالماإل

 تفصيل واقعة الطف

 إىل الوليدرسالة يزيد 



  

 جملس الوليد



 خيهأمه وأقرب جده و وداع 



  

 خروج احلسني من املدينة



 دخول احلسني مكة املعظمة



  

ّلاإ

 الكتب الواردة عليه من الكوفة وغريها



 رساله مسلم بن عقيل للكوفةإ



  

 مسلم بن عقيل يف دار طوعه





  

 شجاعة مسلم



 عقيل شهادة مسلم بن



  



 هاني بن عروة

 



  

 هخروج احلسني من مك

  



  

 

  

  

  

  

  
 مالقات احلسني للحر الرياحي

 



  

  

  

  

  

 

 

 
 نزول احلسني بكربال



 



  



 نزول العساكر بكربال

 زينب تسأل عن اجليوش



  

 رسل احلرب



 األنصار شجاعة



  

 شهادة األنصار

 شهادة احلر الرياحي



 حبيب بن مظاهر



  

 عبد اهلل بن مسلم



 العباس يطلب الرخصة



  

 شجاعة العباس





  

 شهادة العباس

 

 خيهأاحلسني عند 





  

 القاسم بن احلسن يطلب الرخصة للحرب





  

 وداع القاسم وشجاعته

 



 شهادة القاسم والندبة



  



 علي بن احلسني األكرب



  

 شجاعة األكرب



 وداع األكرب



  

 شهادة األكرب

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ليلى تندب األكرب



  

 عبد اهلل الرضيع

 

  

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هالل عاشور



  



 احلسني وحيد فريد

 احلسني يؤبن أصحابه



  

 خته زينبأاحلسني يوصي 



 هل بيتهأاحلسني يودع 



  

 السالمشجاعة احلسني عليه 



 مصرع احلسني عليه السالم



  



 املهر ينعى احلسني عليه السالم



  

 اهلجوم على املخيم



 عليه السالم زينب مع العيال عند احلسني



  

 الشمر حيز رأس احلسني عليه السالم



 رأس احلسني على الرمح

 زينب ختاطب حامل الرأس



  

 عوجيةخيل األ



 اجلمال لعنه اهلل



  

 فاطمة الزهراء تندب احلسني عليه السالم



 ىل الكوفةإ

 خبار بالسفراإل



  

 زينب والعباس



 ركوبهم وسريهم



  

 جملس ابن زياد



 يف الكوفة



  

 دفن األجساد



 إىل الشام



  

 يف الشام



 يف جملس يزيد



  

 يوم األربعني

 

  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 على قرب احلسني



 على قرب العباس



  

 إىل املدينة



 م البننيأ



  

 فاطمة العليلة





  

 بعض ما قاساه السجاد

 





  

 الفواطممع 





  

 مام علي بن احلسني السجاد عليه السالماإل





  

 مام حممد الباقر عليه السالماإل





  



 مام جعفر الصادق عليه السالماإل



  





  

 مام الكاظم عليه السالماإل





  



 مام الرضا عليه السالماإل

 



  





  

 مام حممد اجلواد عليه السالماإل





  

 مام اهلادي عليه السالماإل



 

 



  



 مام احلسن العسكري عليه السالماإل



  





  

 (ل اهلل فرجه الشريفشكاية وندبه لصاحب األمر )عج
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