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اكُتْب

اسَمَك ُهنا 



نِة الِهجريِة. َو ُهَو َأحُد اَألشُهِر الُحُرِم م ُهَو أوُل ُشهوِر السَّ َشهُر ُمحرَّ
ِة. ٌم، َرَجٌب، ُذو الَقعَدِة و ذو الِحجَّ اَألرَبعِة و التي ِهي: ُمحرَّ

 
الِم َو ٌم ُهَو الشهُر الذي َنَتَذَكُر ِفيِه ُمصاَب اإلماِم الُحسيِن َعليِه السَّ ُمحرَّ

َتضِحياِتِه َمع َأصَحاِبِه.
 

ٍم َنذَهُب ِإلى َمجالٍِس ُحَسينيٍة ُمَتعِدَدٍة لُِنحيَي ِذكَرى ِفي َشهِر ُمحرَّ
ِة. يِنيَّ َكربالَء و لَِنَتَعلََّم َبعَض اُألُموِر الدِّ

 
الُم و ٍم، اسُتشِهَد ِإماُمنا الُحسيُن َعليِه الّسّ ِفي الَيوِم الَعاِشِر ِمن ُمحرَّ
يِن اإلسالِمّي. و ى ُيَحاِفُظوا على الدِّ َأصحاُبُه على َيِد َجيِش يزيَد، حتَّ

ى هذا اليوُم ِبعاُشوراَء. ُيسمَّ
 

الِم و هذا الِكتاُب َيهِدُف لِزياَدِة َمعِرَفِتَنا ِباإلماِم الُحسيِن َعليِه الّسّ
الَتضِحَيِة الَعِظيَمِة التي َقدَمَها ِمن َأجِل اِإلسالِم.

 َشهُر ُمحرَّم

َياُحَسْيُن
أنَا ُمَتشِوٌق لَِمعِرفَِة

الَمِزيِد َعن اِإلماِم

الم الُحسيِن َعليِه السَّ

ُهوِر ِعْنَد اللَِّه اْثَنا َعَشَر َشْهًرا ِفي ِكَتاِب اللَِّه َيْوَم َة الشُّ " إِنَّ ِعدَّ

َماَواِت َواْألَْرَض ِمْنَها أَْرَبَعٌة ُحُرٌم " َخَلَق السَّ

ِحيِم بِْسِم اللَِّه الرَّحَمِن الرَّ
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ِة. ُولَِد في الُم ُهَو َثالُِث اَألِئمَّ اِإلماُم الُحسيُن َعليِه السَّ
ٍد َصلَّى الّله َعليِه و نا ُمحمَّ رِة. و ُهَو َحفيُد َنِبيَّ المِدينِة الُمَنوَّ
الُم آلِه و َسلََّم. َوالُِدُه ُهَو َأميُر الُمؤِمنيَن اِإلماُم َعليُّ َعليِه السَّ
دُة ُه الَسيِّ الِم) َو ُأمُّ ِة َأهِل البيِت َعَليِهُم السَّ (َأوُل إماٍم ِمن َأِئمَّ
َفاِطمُة الَزهراُء َسالُم الّلِه َعليها. و َأُخوُه اإلماُم الَحَسُن
ِة اَألطهاِر). و َهؤالُء ُهم الُم (َثاني األئمَّ الُمجَتَبى َعليِه السَّ

َأصحاُب الِكساِء. 

هّيا َنكُتب ُهنا َأسَماَء َأصحاِب الِكساِء

الم َمن ُهَو اِإلماُم الُحسيُن َعليِه السَّ



َلقد َجَعَل الّلُه لنا اثَني َعَشَر ِإَماًما ُيرِشدوَننا إلى
َب إلى الّلِه سبحانُه و َتعالى. ِحيِح لِنتَقرَّ ِريِق الصَّ الطَّ

ٌد صلَّى الّلُه َعليِه و آلِه و َسلََّم نا ُمحمَّ و َقد َأظهَر َنبيُّ
الِم. و قد أخبَر ًة َخاصًة باإلماِم الُحسيِن عليِه السَّ َمحبَّ
اللُه  النَّبيَّ صلَّى الّله َعليِه و آلِه و َسلََّم ِبأَنَّ الُحسيَن
اِغيِة يزيَد لِيحِمَي الَم َسيِقُف في ُمواَجهِة الطَّ عليِه الّسّ

َتعالِيَم اِإلسالِم.
لَِهذا كاَن النَّبيُّ صلَّى الّلُه عليِه و آلِه و َسلََّم َيقوُل:

 "ُحسيٌن ِمنِّي َو َأَنا ِمن ُحسيٍن" 

َنحُن ُنِحُب اإلماَم الُحسيَن 

َياُحَسْيُن

الِم ِهَي ُة اإلمام ِالُحسيِن عليِه السَّ َمحبَّ

ِة النَّبيِّ صلَّى الّله عليِه و آلِه و َسلََّم كَمَحبَّ

ِة الّلِه. ُة َنِبّيَنا َكمحبَّ َو َمحبَّ



ُتنا ُهم ُنوُر الّلِه ِإليَنا الِم، َأِئمَّ مَعُة ِفي الظَّ َكما ُتِنيُر لَنا الشَّ

ريِق و َتعالِيُمُهم َكالنُّوِر الذي ُيِضيُء لنا و َيهِدينا إلى الطَّ

ِحيِح لِلوُصوِل إلى الّلِه ُسبحاَنه و َتَعالى. الصَّ

الَِية! فحِة التَّ مَعِة في الصَّ َأكِمْل َنشاَط الشَّ

ُنوُر الّلِه

اِإلَماُم
َعِلي
(ع)

اِإلَماُم
الَباِقر
(ع)

اِإلَماُم
ّجاد السَّ
(ع)

اِإلَماُم
الُحَسين
(ع)

اِإلَماُم
الَحَسن
(ع)

اِإلَماُم
اِدق الصَّ
(ع)

اِإلَماُم
الَمهِدّي
(ع)

اِإلَماُم
الَعسَكِرّي

(ع)

اِإلَماُم
 الَهاِدي
(ع)

اِإلَماُم
الَجواد
(ع)

اِإلَماُم 
َضا   الرِّ
(ع)

اِإلَماُم
الَكاِظم
(ع)





اطِو الوَرقَة على الُخُطوِط و
معِة في ثَبِّت لََهَب الشَّ

معَة األَعلَى، ثُمَّ الِصْق الشَّ
على الَقاعدِة الَخضراِء.





الِم َأن ُيَباِيَعُه و َيقَبَل بِه َطَلَب َيزيُد من اإلماِم الُحسيِن عليِه السَّ
َخَذ َموِقًفا َكخليفٍة لِلُمسلميَن، لِكنَّ اإلماَم الُحسيَن َرَفَض و اتَّ
ِضَد ُحكِم يزيَد الَفاِسِد. َفَجَمَع اإلماُم الُحسيُن ُأسَرَتُه و َغادَر
ُة ٍد صلَّى الّلُه عليِه و آلِه و َسلََّم. و كانت مكَّ ِه ُمَحمَّ مدينَة َجدِّ

ُة اُألوَلى في ِرحَلِة اِإلماِم الُحسيِن. الُمكرمُة الَمَحطَّ

، َة َفترًة َألداِء الَحجِّ الُم في َمكَّ َبِقَي اإلماُم الُحسيُن عليِه السَّ
َة ُمَتِجًها لِكنَُّه َعِلَم ِبأَنَّ يزيَد َقد َأَمَر ِبقتِلِه َفَخَرَج ُمسِرًعا ِمن َمكَّ

إلى كربالَء.  
الُم إلى كربالَء في اليوِم الَثاني َوَصَل اإلماُم الُحسيُن عليِه السَّ

من شهِر ُمحّرٍم.

اكُتْب َأوَل َحرٍف ِمن ُكلِّ ُصوَرٍة لَِمعِرفِة َكم اسَتغَرَقت
َة إلى كربالَء الِم ِمن َمكَّ ِرحلُة اإلماِم الُحسيِن عليِه السَّ

ريُق إلى َكربالَء الطَّ



وِر َفُر َقِديًما ُمختِلًفا عّما ُهَو َعليِه اآلَن. ُقم ِبَقصِّ الصُّ َكان السَّ
اليِة و َقاِرْن بيَن َما َكان َيسَتخِدُمُه اإلماُم فحِة التَّ في الصَّ
الُم في َطِريِقِه إلى كربالَء مع ما َتسَتِطيُع الُحسيُن عليِه السَّ
وَر في اَألسفِل. فِر ُثمَّ َألِصْق الصُّ َأن َتستخِدَمُه َأنَت عنَد السَّ

الَماِضي و الَحاِضُر

الِم: َكاَنت ِرحلُة اإلماِم الُحسيِن عليِه السَّ
َسهَلًة َصعَبًة

الُمَواَصالُت

َمكاُن اإلَقاَمِة

وَساِئُل اإلتِّصاِل

اإلماُم الُحسيُن (ع)

ِريُق الطَّ

َأنَت





وِر ُثمَّ َألِصقَها فيَياحَُسْيُن ُقصَّ هذِه الصُّ

جدوِل "الَماِضي و الَحاِضُر"





الُم إلى َكربالَء َأرَسَل إلى ِعندما َوَصَل اإلماُم الُحسيُن عليِه السَّ
َحبيِب بِن ُمَظاِهٍر و ُهَو أحُد أصَحاِبِه الُمَقَربيَن، َيطُلُب منُه الَمِجيَء

 . ِل ُحبٍّ إلى كربالَء و ُنصَرَتُه. َقِبَل َحبيُب هذِه الدعوَة ِبكُّ

ماذا لو َتَلقيَت َدعوًة من اإلماِم، َكيَف َسَتُردُّ َعليِه؟

الِم ِرسالٌة إلى اإلماِم الُحسيِن عليِه السَّ

دي َو َحِبيبي اإلماِم الُحسيِن. إلى َسيِّ

َك: ُمِحبُّ



الُم إلى كربالَء، َقاَم أبو عندَما َوَصَل اإلماُم الُحسيُن عليِه السَّ
اُس و األصحاُب ِبَنصِب الِخياِم. الَفضِل العبَّ

الِم و عاِئَلِته. ْن ِخياَم اإلماِم الُحسيِن عليِه السَّ ارِسْم و َلوِّ

الِم ُمخيَُّم اِإلماِم الُحسيِن عليِه السَّ



ُذو الَجناِح

ى "ُذو الِم َفرًسا ُيسمَّ كان لِإلماِم الُحسيِن عليِه السَّ
ا لِإلماِم الُحسيِن الَجناِح" لُِسرَعِتِه. و َكاَن َفرًسا َوِفي�

ى آِخِر اللََّحَظاِت. الِم، و َبِقَي َمَعُه حتَّ عليِه السَّ
ُن َهذا الِحَصاَن لَِنَتَذَكَر َفَرَس اِإلماِم ا ُنَلوِّ هيَّ

الِم. الُحسيِن عليِه السَّ



الُم َأخٌو اسُمُه كان لإلماِم الُحسيِن عليِه السَّ
الُم. و َقد كاَن َرُجًال اُس عليِه السَّ العبَّ
ُشجاًعا و ِمغواًرا لِذا جعلُه اإلماُم الُحسيُن
قائَد َجيشِه و َحامَل َرايِتِه في َكربالَء. و
َطَلَب منُه في يوِم عاشوراء َأن َيجُلَب

الماَء لِألطفاِل. 
غِم اُس َنحو نهِر الُفراِت و َمَألَ الُقربَة ِبالماِء. و على الرُّ َجَه الَعبَّ اتَّ
اٍم فإنَُّه َلم ِة أيَّ ِمن كوِنه َعطشاًنا ِألَنَّه َلم َيشرب الماَء ُمنُذ ِعدَّ
ى َقطرٍة ِمن الماِء. و ِفي طريِق َعودِتِه لِلِخياِم َقَطَع َيشرب حتَّ
ريَق لِيمَنُعوا ُوصوَل الماِء لِلخياِم و َكَمُنوا جيُش يزيَد عليِه الطَّ
له ِمن وراِء النَّخيِل. َحارَبُهم العباُس ِبُكِل َشجاعٍة َلكّنُهم َقطعوا
َيديِه و َرموا الِقرَبَة ِبسهٍم فانَسَكَب ِمنها الماُء و لم َيَتَمكن

الِم.  اُس من إيصاِل الماِء ألطفاِل اإلماِم الُحسيِن عليِه السَّ العبَّ

الُم العبَّاُس بُن عليِّ عليِه السَّ

اُس يا عبَّ

َياحَُسْيُن

َحاِمل رايِة الَجيِش هو القاِئُد أو ُمَساِعُدُه، و

جاعِة و التَّضحيِة.  يكوُن َمعروفًا بالشَّ

هاِم العظيمِة في ايِة هو من المَّ و َحمُل الرَّ

الجيِش.



ُن أَرُسُم و أَُلوِّ
نُه ارُسم الَعَلَم و َلوِّ

ُثمَّ اكُتب "يا َعبَّاس" َعلى الَعَلِم.



اِس َهل َتسَتِطيُع ُمساَعَدَة الَعبَّ
لِيمألَ الِقرَبَة َماًء؟ 

الَم َساِعد الَعبَّاَس عليِه السَّ



الُم هَو االبُن األكبُر لِإلماِم الُحسيِن عليِه عليُّ اَألكبُر عليِه السَّ
ُه كِثيًرا. و َقد كان ُيعَرُف ِبَشبيِه الِم. و كان اإلماُم ُيِحبُّ السَّ
ٍد صلَّى الّله عليِه وآلِه و َسلََّم ِألنَُّه ُيشِبُهُه َجّدِه النَّبيِّ ُمَحمَّ
ى ِفي صوِتِه َخلًقا و ُخُلًقا و َمنِطًقا، َبل كان ُيشبُه النَّبيَّ حتَّ
َن في يوِم الُم َأن ُيَؤذِّ لِذا َطَلَب ِمنُه اإلماُم الُحسيُن عليِه السَّ
َر جيُش يزيَد رسوَل الّلِه صلَّى الّله عليِه و آلِه عاشوراَء لَِيتَذكَّ

و َسلََّم و ُيدِركوا َخطأَُهم و َيتراَجُعوا َعن ِقتالِِه. 

الُم في يوِم َعاُشوراَء؟ َن عليُّ األكبُر عليِه السَّ ِألَيِّ َصالٍة َأذَّ

الِم؟ َما ُهَو اسُم ُأمِّ َعليِّ األَكبِر عليِه السَّ

الُم عليُّ اَألكبُر عليِه السَّ



ا  ا و ُأُفِقي� اكُتْب َأسَماَء األَشَكاِل َعُمودي�
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ُموُع من َأعُيِنَنا ِعنَد َسماِعنا لُِمِصيبِة َكربالَء، َتنَهِمُر الدُّ
َمَها اإلماُم الُحسيُن عليِه ضِحياِت الَعِظيمِة التي َقدَّ و َنذُكُر التَّ

الُم. السَّ

الَم، و َتنِزُل من عيِننا َدمعٌة ِعنَدما نذكُر اإلماَم الُحسيَن عليِه السَّ
ِبَحجِم َجناِح البُعوضِة       فإنَّ الّلَه َسَيبِني لنا بيًتا في الجنَِّة و

اِر. مَع ِحجاًبا بيننا و بين النَّ يجعُل هذا الدَّ

ُمَساعدٌة: ُهَو أوُل َنبيٍّ
من َأنبياِء الّلِه

الِم َمن ُهَو أوُل َمن َبَكى على اإلماِم الُحسيِن عليِه السَّ
ِمن الَبَشِر؟

الِم ُدموٌع على اإلماِم الُحسيِن َعليِه السَّ

واياِت أنَّ لِلُبكاِء على ُمِصيبِة اإلماِم الُحسيِن عليِه َجاء في الرِّ
الِم ثواٌب عظيٌم. السَّ



َراياُت ُشهداِء َكربالَء

اياِت َو اكُتْب اسَم َشهيٍد ِمن ُشهداِء ْن الرَّ َلوِّ
َكربالَء َعلى ُكلِّ َرايٍة

العّباس
عليُّ األكبر ِضيع عبد الّله الرَّ اإلمام الُحسين

الَقاِسم بن الَحَسنَحبيب



ُدُروٌس ِمن َكربالَء
ُروِس َنذُكُر َلُكم ُهنا َبعًضا ِمنها. ُة َكربالَء ُتَعلُِّمَنا الَكِثيَر ِمن الدُّ ِقصَّ

َداِفْع َعن الَحقِّ

اَعاِت اْعَمْل الطَّ

ُكْن َصُبوًرا

ُكْن َصِديًقا وفًيا

الَتوبُة

الُم َو َأهُلُه َو َأصَحاُبُه َكانوا َنموَذًجا َأعَلى ِفي طاعِة الّلِه اإلماُم الُحسيُن َعليِه السَّ
ُسبحانُه و َتعالى و الَعمِل ِبَتعالِيِم القرآِن الَكريِم َو َأداِء الَواِجَباِت. 

َفاِع َعن الَحقِّ في ُمَواَجَهِة َيزيَد الُم ِبَشَجاَعٍة لِلدِّ َوَقَف إَماُمَنا الُحسيُن َعليِه السَّ
ِريَعِة اإلسَالِمّيِة.   ِألنَُّه َيحكُم  ِبَخالِف الشَّ

الُم َفُخوًرا ِبأَصَحاِبِه الُمخِلِصيَن َو اَألوِفياِء َلقد َكان اإلماُم الُحسيُن َعليِه السَّ
َفاِع َعنُه. وا ِبأَنُفِسِهم لِلدِّ ِألَنَُّهم َضحَّ

الُم َو َأهُلُه الَكثيَر ِمن الَمَصاِعِب ِفي َطِريِقِهم إلى َواَجَه اإلماُم الُحسيُن َعليِه السَّ
َكربالَء، َو في َيوِم َعاُشوراَء َو َما َبعَدُه َأيًضا. َلِكنَُّهم َلم َيشَتُكوا َأبًدا َبل َصَبروا َو

احَتَسبوا ذلك عنَد الّلِه.

َرِف َكان الُحرُّ َقائًدا في َجيِش َيزيَد. َو َقد َأدَرَك ِفي َليلِة َعاُشوراَء َأنَُّه ِفي الطَّ
الِم َو َطَلَب ِمنُه الَعفَو َو الَتوَبَة، و َقِبَل الَخَطِأ َفَذَهَب لِإلماِم الُحسيِن َعليِه السَّ
الُم الُحرَّ في َجيِشِه َو َقاَتَل ِفي َرْكِب اإلماِم َيوَم اإلماُم الُحسيُن َعليِه السَّ

َعاُشوراَء.





ُب ُدروِس َكربالَء ُمكعَّ

أعلى الُمكّعِب

َألِصْق

َألِصْق َألِصْق

َألِصْق

َحقِّ
ن ال

داِفْع ع

االسم:

اعاِت اعمْل الطَّ

وًرا
َصُب

ن 
ُك

ُكن َصديًقا وفًيا

الَتوَبُة





"إنَّ الُحَسيَن ِمصَباُح الُهَدى

َجاِة" َو َسَفيَنُة النَّ

رسوُل ِهللا صلَّى ُهللا عليِه و آله 
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