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 المؤشر الفاطمي

 

 

 

 

 
 

 هالل فاطمية استراليا
 

 
 

 
ربيع االول إلى آخر جمادى  1من 

للهجرة 1441اآلخرى   
 

وتستقبل مالحظاتكم على البريد 
 اإللكتروني:

 

klbfdk@gmail.com 
 

 أو عبر االرقام التالية
 

6324303140, 0401337410 
6303633234, 0421738864 

 
ويمكن مطالعة اإلصدار في واحة 

الموسم الفاطمي بالموقع 
 اإللكتروني )يا فاطمة(

 
http://helalfatimaitaustralia.com/ 

يصدر هذا التقرير الدوري عن برنامج هالل فاطمية أستراليا الذذي 
هو نشاط أهلي، يضم إلى عضويته )فرقاء الجنذيذيذة والذلذيذا  
والبلد والتقليد واالتجاه( توحدوا باسم )الزَّهراء وأبيها وبَذلذلاذهذا 
وَبنيها والير الُميتَودع فيها( لتكو  )مدينة سذيذدنذي( مذكذا  
انطالقتهم من أجل القيام بلمل يرضي هللا، وييهموا من خاللذه 
في مياندة المراكز المختلفة، ويقوموا باإلعالم والتبليذ  لذلذطذاء 

 المنبر ونشاط المبلغين..
 

 021واقترحوا موسما سنويا باسم )الموسم الفاطمي( يمتد لذذ)
يوما( يبدأ من مطلع ربيع األول الذي بدأت فيه آالم الزهراء عليذهذا 
اليالم باستشهاد أبيها )صلى هللا عليه وآله( ويختتذم فذي آخذر 
يوم من شهر جمادى األخرى الذذي ورد فذيذه قذول بذونذه يذوم 

 استشهادها )صلوات هللا عليها(..
 

وال يغفل الموسم عن إحياء مناسبات الفرح إلى جانب مناسذبذات 
 الحز  التي يتخللها الموسم

 
نَا، وَ  اَفرَحا انَا(.. فذ)يَْفرَُحوَ  ل اُحزْن  يَْحزَنُوَ  ل

 
ويتركز عمل النشاط على )الدراسة( و )التخطيط( و )اإلقتذراح( و 
)اإلعالم( و )اإلسناد( و )التوثيق( بالمقدور عليه، وتقوم مجموعذة 
البرنامج بذ)اللقاء( الدائم والميتمر لذ)المؤسيات( و )األفذراد( 
في المجتمع، للتشاور والتحاور والتلاو  من أجل تحليل الذواقذع 
بوبلاده المتراكبة، وتقديم الخطاب الديني بثوابته بطريقة تلذالذج 
هذا الواقع وتتقدم به، وتركز على حفظ الهوية فذي بذلذد يذؤمذن 
بالتلددية، كل ذلك وفقا لذلذمذيذار الذذي تذطذرحذه وتذمذضذيذه 
 المرجليات الدينية والحوزات الللمية وفقا لمتبنيات )الثقلين(..

 
وهذا )التقرير( واحد من ثمار ذلك الحراك، ووسائله لقراءة الواقع 

 وملالجته..
 

  والباب مفتوح لكل من يرغب باالسهام.. 



 بسم الل  ه الرحمن الرحيم
 

والصالة واليالم على أشرف األنبياء والمرسلين، نبينا األعظم محمد )ص( وعلى أهل بيته الطيبين 
الطاهرين، سالم هللا عليهم أجملين، ال سيما بقية هللا في أرضه أرواحنا لمطلله الفداء، والللن 

 الدائم والمؤبد على أعداءهم أجملين من اآل  وكل آ  إلى قيام يوم الدين، وبلد:
 

فتوتي فكرة إصدار )المؤشر الفاطمي( عقيب كل مناسبة، من أجل أ  يتوافر كل من )أعضاء 
الموسم الفاطمي( و )المراكز( و )الخطباء( و )الرواديد( و )الجمهور( على رؤية موضوعية توصف 
واقع )المناسبة( وأسباب إخفاقاتها، لكي يكو  )المؤشر الفاطمي( مرآة لمراجلات تنهض بواقع 
اإلحياء الديني نحو األفضل، ومهما نقدم فإننا بحاجة إلى أ  نقدم األفضل مما قدمناه فإنهم أهل 

 بيت )ال نحصي ثناؤهم( ودين وملتقد )به كانت الخاتمة(..
 

رِّ الُمْيتَْودَعا فيها( أ  نكو   سائلين المولى الللي القدير )باَحقِّ فاطمَة وأبيها وبَْللاها وبَنايها واليِّ
 قد وفقنا لتقديم إسهام يشارك في الجهود التي يبذلها الجميع في مدينة سيدني..

 
 

 
 

 المؤشر الفاطمي

 لجنة الموسم الفاطمي الخامس
اليا  برنامج هالل فاطمية أستر



 
 

 

 

 

 

بلد استشهاد رسول هللا )صلى هللا عليه وآله( قامت )عصابة( بالتمرد على )الثوابت( التي بلغها )صلوات هللا 

عليه( عن هللا ومنها أ  يكو  الخليفة من بلده اإلمام علي بن أبي طالب )عليه اليالم( كما تثبته )واقلة الغدير( 

 وما قبلها من المواقف والتصريحات واإلعالنات..

وفي ممارسة غير الئقة قاموا بيليلة من المواقف التي تحول دو  استمرار المنهج األصيل الذي أراده هللا تلالى 

 من خالل ثنائية )النبوة واإلمامة( فذ:

 ..حالوا دو  أ  يكتب )صلوات هللا عليه( وصيته 

 ..)أعلنوا شلارا هداما )حيبنا كتاب هللا 

 ..)عقدوا اجتماعا انقالبية عرف بذ)اليقيفة 

 ..)أعتدوا على مقدرات أهل بيت النبوة المادية فغصبوا )فدكا واللوالي 

  هجموا على بيت الطهر والنقاء وأعتدوا على بضلة المختار، وأنبتوا في صدرها الميمار، وأسقطوا جنينها

المحين، ليكو  أول قربا  في الفداء لثوابت الرسالة المحمدية اإللهية األصيلة، وأحرقوا البيت بالنار، وقادوا 

 إمام الخلق ملببا في حمائل سيفه، ليجبروه على بيلة من مردوا على النفاق..
 

 فكا  هذا اليوم أصل اللذاب، وكا  )استشهاد المحين( عنوا  بارز في تلك الظالمة واالنقالب والحدث الخطير..

 

 
 

 

 

 

من هنا وجهت )لجنة الموسم الفاطمي( التي هي )جهة متنوعة اإلنتماء جاملها الوالء للييدة الزهراء عليها 

اليالم واإليما  بإحياء ذكراها أكبر قدر ممكن من األيام( رسالة إلى من يمكنها التوجيه له من )مراكز( و )خطباء( 

و )رواديد( مقترحا أ  تخصص لهذه المناسبة أياما يتم فيها تناول جوانب الموضوع، تحت عنوا : اسبوع 

.المحين الشهيد  

 

 المؤشر الفاطمي  

 المناسبة

 المقترح



 

 

 

 

 

 في الفترة من أول ربيع األول وحتى اليابع منه..

 وبالرغم من وجود جملة من المناسبات في هذه الفترة لذا ضمنت )لجنة الموسم( المقترح: 

 

 

 

بحيث أ  من ال يرغب في إحياء تلك المناسبة بالخصوص، يمكنه أ  يحيي أيا من تلك المناسبات التي في التقويم 

:والتي تم رصدها من كل التقاويم المطبوعة، والكتب التاريخية التي تناولت األحداث والمناسبات  

ربيع األول: 1]اوال[   
 هجرة النبي األعظم )ص( إلى يثرب وبداية التاريخ الهجري.. .0

 فداء اإلمام علي )ع( للنبي )ص( بالمبيت على فراشه )ليلة المبيت(.. .2

 وفاة زوجة النبي )ص( زينب بنت خزيمة في الينة الرابلة للهجرة.. .3

 دفن الرسول األعظم )صلى هللا عليه وآله( بلد يومين أو ثالثة من استشهاده.. .4

 الهجوم على بيت الوحي والطهارة وإسقاط المحين في هذا الهجوم على االحتمال.. .5

 للهجرة.. 62استشهاد ميور بن مخرمة )صاحب اإلمام علي عليه اليالم( سنة  .6

 للهجرة.. 65قيام ثورة التوابين سنة  .7

  للهجرة(.. 261سم اإلمام الليكري عليه اليالم )سنة  .8

 ربيع األول: 2]ثانيا[  
 اليوم الثاني من أسبوع المحين الشهيد )عليه اليالم(.. .0

 وفاة الللم الجليل الييد محمد باقر الشفتي )الملروف بذ : حجة اإلسالم(.. .2

 ربيع األول: 3]ثالثا[ 
 اليوم الثالث من أسبوع المحين الشهيد.. .0

 احتجاج الصحابي الجليل سلما  المحمدي على غاصبي الخالفة من أهلها والملتدين على البيت المطهر.. .2

 جريمة يزيد الللين بهتك حرمة الكلبة باألمر بحرقها.. .3

وفاة الشاعر أبو اللالء الملري الذي يمكن توظيف مناسبته كمحطة للحديث عن تاريخ ظاهرة اإللحاد ودوافلها  .4

 واجتراراتها، ويمكن ربطها مع مناسبة )أسبوع المحين الشهيد(..

 وفاة الفقيه آقا محمد الكبير..  .5

 

 المؤشر الفاطمي  

 اسبوع المحسن الشهيد

 تقويم االسبوع



 

 

 ربيع األول: 4]رابعا[ 
 اليوم الرابع من أسبوع )المحين الشهيد(.. .0

 النبي )ص( يخرج من غار ثور متوجها إلى المدينة.. .2

شهادة اإلمام الليكري عليه اليالم على رواية غير مشهورة ولكنها تيتدعي البدء بليالي ذكرى استشهاد إمامنا  .3

 عليه اليالم..

 وفاة الفقيه المحدث الشيخ يوسف البحراني.. .4
 

 ربيع األول: 5]خامسا[ 
 اليوم الخامس من أسبوع المحين الشهيد عليه اليالم.. .0

 وفاة موالتنا المظلومة سكينة بنت اإلمام الحيين عليه اليالم.. .2

 وفاة اللالم الجليل الشيخ مهدي واعظ الخراساني.. .3
 

 ربيع األول: 6]سادسا[ 
 اليوم اليادس من أسبوع المحين الشهيد.. .0

 زيارة الييدة الزهراء عليها اليالم قبر أبيها )ص(.. .2
 

 ربيع األول: 7]سابعا[ 
 ختام أسبوع المحين الشهيد.. .0

 استقبال ليلة الفاجلة بفقد إمامنا الليكري عليه اليالم.. .2

 

 

 

 

 

وباإلضافة إلى كو  المناسبة مفصلية في ملرفة التاريخ وعدم االهتزاز في التزام األصول والثوابت المنهجية 

واليلوكية، واالستفادة منها لتكو  نافذة بصيرة في كل أحداث الحاضر والميتقبل، فإ  هناك جملة من الدواعي 

 التي دفلت بذ)لجنة الموسم( للتوكيد على اإلحياء، منها:

 قلة المللومات حول تلك الشخصية والحدث.. .0

 كثرة الشبهات واإلشكاليات.. .2

 ثمرة توظيف المناسبة والحدث في اإلنماء الملرفي..  .3

 

 

 دواعي احياء المناسبة

 المؤشر الفاطمي  



 

 

 

 

 

 

 وقد تضمنت رسالة المقترح الموجهة إلى الجميع موضوعات مقترحة لكي يتناولها الخطيب عبر منبره، وهي:

ما يتللق بشخص المحين، كالمللومات المتوفرة حوله، وإثبات إ  لإلمام والزهراء ولد بهذا االسم، وواقلة  .0

قتله، وتفاصيل الحادثة، وأدلتها في المصادر المختلفة، ورد بلض الشبه المثارة حول هذا الموضوع كشبهة 

المنجد وأمثاله في موقع اإلسالم سؤال وجواب: هل ثبت حرق عمر لبيت فاطمة، وهدم الباب وإسقاط جنينها؟ 

 ومن أسقط جنين فاطمة؟ 

 موضوعات تتللق بذ)الجنين( كوثر األدعية واألذكار على هوية الجنين، وباألخص زيارة عاشوراء.. .2

 الجنين في روايات أهل البيت عليهم اليالم.. .3

 حول عوالم الجنين من عالم الذر أو األشباح وعالم الروح، والفرق بين اللالمين، وتشكل الهوية من ذلك الحين.. .4

 شفاعة الطفل الميت ألبويه؟.. .5

 قتل الجنين في القانونين الشرعي والمدني.. .6

 اطوار الجنين في بطن أمه.. .7

االسماء والتيميات وأثرها على التشكل الصالح لألجيال، ومن خالل هذا الموضوع يمكن ملالجة الشبهة المثارة  .8

 حول تيمية أوالد الملصومين بوسماء المخالفين..

 

 

 

 

ولم تغفل الرسالة عن توفير ما أمكن من مصادر متوفرة بصيغة )بي دي أف( لكي يتمكن )الخطيب والرادود( من 

التحضير بشكل سريع دو  أ  يواجه عناءً في ذلك، كما يتمكن )الجمهور( من القراءة والتثقف في حال أ  وقت 

 المنبر لم ييع الستيفاء المناسبة..

 

 ومن تلك المصادر:

 ]أوال[ موضوعات المحسن الشهيد:
 ../http://www.aqaed.com/book/38أدب المحنة أو شلراء المحين:  .1

 ..http://shiabooks.net/library.php?id=4827اإلنصاف )المحين ابن أمير المؤمنين عليه اليالم أيضا(:  اين .2

 ..http://alfeker.net/library.php?id=4164تيمية أوالد األئمة بوسماء الخلفاء الشبهة الواهية:  .3

 

 المؤشر الفاطمي  

 موضوعات االسبوع المقترحة

 مصادر الموضوعات



 
 ..http://alfeker.net/library.php?id=2401المحين بن فاطمة الزهراء عليها اليالم: . 4

 ..http://alfeker.net/library.php?id=1995المحين اليبط مولود أم سقط: . 5

 ..https://forums.alkafeel.net/showthread.php?t=28528مقتل اليبط الثالث المحين: . 6

  ..http://www.narjes-library.com/2012/04/blog-post_2929.htmlكتاب حول التيميات: . 7

 ../https://free-bookspdf.com/the-fetus-in-the-mother-s-wombتربية الجنين في بطن أمه: . 8

 ..http://non14.net/53679حقيقة الجنين: . 9

 إسقاط الجنين في الفقه اإلسالمي والقانو  اإليراني: . 01
https://thesis2.ut.ac.ir/thesisinfo/ThesisPdf15PagesFiles/2009-12/198674-15Page-0.pdf.. 

 

 ]ثانيا[ موضوعات االسبوع:
 ..http://www.narjes-library.com/2016/06/blog-post_23.htmlنفس الرحمن في فضائل سلما :  .1

 ..http://www.narjes-library.com/2015/05/blog-post_20.htmlسلما  منا أهل البيت:  .2

 ..http://www.narjes-library.com/2010/05/blog-post_17.html:الرد على المتلصب اللنيد المانع من ذم يزيد .3

-http://www.narjes-library.com/2014/12/blogمن كتاب الرد على المتلصب اللنيد المانع من ذم يزيد:   صفحات .4

post_49.html.. 

 ..http://www.narjes-library.com/2014/06/blog-post_4733.htmlالقول اللتيد في استحباب للن يزيد:   .5

 ..http://www.narjes-library.com/2011/07/blog-post_2299.htmlكير أنف اللنيد المدافع عن الطاغية يزيد:  .6

 ..http://www.narjes-library.com/2011/11/blog-post_572.htmlيزيد بن ملاوية فرع الشجرة المللونة في القرآ :   .7

 ..http://alfeker.net/library.php?id=4412امنة بنت الحيين )سكينة(:  .8

 ..http://www.narjes-library.com/2016/02/blog-post_63.htmlسكينة ابنة الشهيد:  الييدة .9

 ..http://alfeker.net/library.php?id=2956قرة اللين في أخبار الييدة سكينة بنت الحيين: .10

 ../http://www.aldaleel-inst.comكتب عن اإللحاد في موقع مؤسية الدليل المتخصصة:  سليلة.11

 ..http://ibnidriss.blogspot.com/2016/03/42.htmlسليلة زيارة القبور والتوسل والتبرك: .12

 
 وعقيب هذا األمر فإنه وبالرغم من كل التكثيف على مدى أسبوع بذ :

 إرسال الرسائل والتوكيد على أهمية الفلالية.. .0

 تصميم بنرات يومية للكبار والصغار تحمل رسائل الحدث.. .2

 توزيع إلكتروني لمصادر ملرفة هذه المناسبة.. .3

 نشرإعالنات المجالس المنلقدة لهذه المناسبة في مختلف دول اللالم.. .4

 إثراء الموقع اإللكتروني )يا فاطمة( وبقية وسائل التواصل االجتماعي بما يتللق بهذه المناسبة.. .5

 

 المؤشر الفاطمي  



 

 

 إال أنه لم يتجاوب مع اإلحياء إال أربع مراكز وهي بحسب ترتيب اإلحياء:
 . حيينية ال ياسين3  مؤسية اإلمام اليجاد عليه اليالم .0

 . الجملية الجلفرية4   حيينية االمام اليجاد عليه اليالم .2
 

 ومن الخطباء الذين شاركوا حسب ترتيب المجالس:
 .   الشيخ منتظر مال هللا                 3      الييد علي أصغر المدرسي .0

 . الييد عمار القزويني4     الشيخ علي الزاهدي .2
 

 ومن الذين شاركوا بإلقاء شعر في المجالس المحسنية:
 . الحاج قاسم شاني2     حمد الرفيلي.. .0

 

 

 

 

 وفي تقييم أولي واستقراء محدود فإ  أسباب اإلخفاق بلدم التجاوب تلود إلى ما يلي:

 التقصير في توجيه رسائل المناسبة ومصادرها باللغة اإلنجليزية التي هي لغة قيم كبير من مراكز مدينة سيدني .0

 عدم إيما  بلض المراكز أو الخطباء بهذه المناسبة.. .2

 عدم توفر الوقت للتحضير لهذه المناسبة.. .3

 تلذرأحد المراكز بلدم الدعم المادي من البرنامج له ]بالرغم من أنه عقد مجليه األسبوعي[.. .4

بلض الحياسيات النفيية والغيرة باستئثار جهة ملينة بهذا الخطاب وعدم التلاو  ملها، أو الترفع والتلالي  .5

عن تلقي المقترح من اآلخر، في الوقت الذي يفترض فيه أ  تجيد روحية )زيارة األربلين( في هذا الموسم الذي 

 ال دوافع له غير تلظيم شو  إحياء أمرهم.. 

 

 

 
 

 وقد احتيب البرنامج لكل هذه الحاالت، ووضع:

 خيارات بديلة للمجالس التي ال تتجاوب مع البرنامج في األيام )الجملة( و )اليبت( و )الثالثاء( و)الخميس(.. .0

 فلاليات ميتكملة في األيام التي ال مجالس فيها في مدينة سيدني، وهي األيام: )األحد( و)االثنين( و)األربلاء(.. .2
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 المؤشر الفاطمي  

 اسباب االخفاق

 الفعاليات البديلة



 

 

 

 

 

فكانت حصيلة المجالس خالل األسبوع، وما بلده بويام حاولت استكمال الموضوع والوفاء له بالقدر الممكن، ومع 

أحد المراكز الذي في ميتهل األسبوع لم يحيي الفلالية، إال أنه استدركها في أحد مجاليه الالحقة، تكو  حصيلة 

 مجليا، على النحو التالي: 04المجالس 
 

 الليلة األولى من اسبوع المحسن الشهيد  -( 1التقرير رقم ) -[1]
 كان من المعول على ثالثة مراكز إحياءها، ولم يتم ذلك:

 مجلس خاص من تنظيم البرنامج

 م..8/00/2108يوم الخميس ليلة الجملة 

 المكا : الدار الصادقية..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المؤشر الفاطمي  

 الراصد الفاطمي لفعاليات االسبوع

استقباال لهذا األسبوع الفجيع، والذي يقود إلى استذكذار 
وتذاكر سليلة من الملارف الذفذاطذمذيذة، وبذحذضذور 
متواضع استمع إلى مجلس عبر البث المباشر من بغذداد 
)ميجد الغدير( ومشاركة الخطذيذب اليذيذد مذحذمذد 
الصافي الذي عنو  مجليه بذ)تيقيط الزهراء عذلذيذهذا 

 اليالم( وبدأ باألبيات: 

 

ثم بلد قصيدة المقدمة في الرثاء والنلي، طلب من الحضور أ  يقرأوا مله الفقرة الدعائية التاليذة: )الذلذهذم 
اللن كل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد.. إلخ( وتناول في ميتهل حديثه مفردة خلط األوراق والمفاهذيذم،  
وما المقصود بها، وما هي آثارها، وأسبابيها، وبلض مصاديقها في الواقع الملاصر، ثم مصداقها في عصذر 
الرسالة األول والذي أدى إلى ظلم أعظم مخلوق بلد الرسول )ص( وهي فاطمة الزهراء عليها اليالم الذتذي 
استلرض األخبار النبوية في بيا  مقامها، وبين كيف قاد الخلط هذا بلض الوجوه إلى الهجوم عذلذى بذيذت 
البتول وعصرها بين الحائط والباب واسقاط جنينها المحين.. وختم المجلس الذي امذتذد ليذاعذة وبضذع 

 دقائق بوبيات النلي والرثاء..



في اليوم الثاني والليلة الثالثة ارتقى المنبر الشيخ منتظر مذال 
هللا وقرأ قصيدة رثاء على مصاب الزهراء عليهذا اليذالم، ثذم 
تناول اآلية القرآنية: )وما محمد إال رسول قد خلت من قذبذلذه 
الرسل أفإ  مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وسيجذزي هللا 
الشاكرين( وبين ما جرى على النبي )ص( من اغتيال بذاليذم 
ووفاته في حجر اإلمام علي )عليه اليالم( ومقدمات اإلنقذالب 
في حياته )ص( ثم تجلياتها على تودية أمذر الذخذالفذة الذذي 
أوصى به ومؤامرات اليقيفة التي حيكت على تلذك الذثذوابذت 

 وحق الزهراء عليها اليالم..
 

                          

 مجلس خاص عبر االثير
 م..8/00/2108يوم الجملة ليلة اليبت 
 المكا : الدار الصادقية

 

أحيا بلض عشاق الييدة الزهراء عليها اليالم في مدينة سذيذدنذي 
المجلس الثاني في أسبوع المحين الشذهذيذد بذاالسذتذمذاع عذبذر 
الشاشة إلى مجلس كا  قد قرأه الشيخ عبذاس الذمذحذروس فذي 
حيينية كريم أهل البيت عليهم اليالم مجلس الغدير بتاروت بذدأه 
باليالم على الزهراء عليها اليالم مكيورة الضلليذن، مذلذطذومذة 

 الخدين،  ميقطة الجنين، ثم قرأ أبيات الرثاء التي تبدأ بذ :

 اليوم الثاني من اسبوع المحسن الشهيد  -  2التقرير رقم  -[2]

ثم بين عظم الحادث )تيقيط الزهراء و استشهاد المحين( وسرد الوقائع التي جرت يومها والمثبتة في المصادر، 
 وكما بدأ بوبيات الرثاء ختم به أيضا..

 اليوم الثالث من اسبوع المحسن الشهيد  - 3التقرير رقم  -[3]
 م 01/00/2108يوم اليبت وليلة االحد 

 المكا : حيينية آل ياسين

 المؤشر الفاطمي  

 الشيخ منتظر مال هللا

 الشيخ عباس  المحروس



الثالث من أسبوع المحين الشهيد، وقبل )لقاء فاطميو  األول( أحيا بلض أعضاء البرنامج ذكرى المحين عبر 
قراءة نصوص شلرية والليش في أجواء ملاني األبيات المقروءة، وقد ابتدء الحاج قاسم شاني بقراءة مقطع من 

رواية طويلة تتضمن بلض تفاصيل مقتل المحين الشهيد، أعقبها بمقطلين شلريين من قصيدتين 
مشهورتين، ثم أعقبه: حمد الرفيلي بإلقاء قصيدة من نظمه في عظم الجناية )إسقاط المحين( وختم اللقاء 

 بمذاكرة ومباحثة حول أسباب عدم استيفاء منابر الليالي الماضية لهذه المفردة في الييرة الفاطمية..

 م..01/00/2108يوم اليبت 
 المكا : مصلى االمام اليجاد عليه اليالم

 
بلد أ  أم الصالة جماعة، وقرأت زيارة النبي )صلى هللا 
عليه وآله( في يوم اليبت، وزيذارة عذاشذوراء، ارتذقذى 
المنبر الخطيب الييد علي أصغر المدرسي، ذاكرا أبيذات 
في مقام النبي )ص( وفضله ثم قرأ قول: )ما أوذي نبي 
مثل ما أوذيت( وبين بلض األذى الواقع على األنذبذيذاء 
وأشد من ذلك ما وقع على النبي )ص( ثم انذتذقذل إلذى 
ألذى الذي جرى على ابنته وأقرب الناس إليه، وحذادثذة 
الهجوم على بيت الزهراء عليها اليالم، وما تبذع ذلذك، 
وختام بالرثاء المفجع لفقد النبي وأذى الزهراء )صلوات 

 هللا وسالمه عليهما(..

 الليلة الثالثة من اسبوع المحسن الشهيد  -4التقرير رقم  -[4]

 اليوم الثالث من اسبوع المحسن الشهيد  - 5التقرير رقم  -[5]
 م 00/00/2108يوم االحد 

 لقاء المحين الشهري

 المؤشر الفاطمي  

 السيد علي اصغر المدرسي

ي 
 
 الحاج قاسم شان



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
وهو الذي ابتدأ اللقاء ناقال لمقطع من رواية طويلة في بيا  الحادثة الفاجلة  استشهاد المحين، ثم أعقبه 

 بمقطلين شلريين حيث قال:
 

حدثنا أبو الحيين محمد بن هارو  بن موسى التللكبري قال: حدثنا أبي )ره( قال: حدثنا أبو علي محمد بن همام 
قال: حدثنا جلفر بن محمد بن مالك الفزاري الكوفي، قال: حدثني عبد الرحمن بن سنا  الصيرفي عن جلفر بن علي 

الجواد عن الحين ابن ميكا  عن المفضل بن عمر الجلفي عن جابر الجلفي عن سليد بن الميبب قال في 
 حديث طويل يذكر فيه وصية عمر بن الخطاب وفيها:

 

أتيت دار علي وفاطمة وابنيهما الحين والحيين، وابنتيهما زينب وأم كلثوم، واألمة المدعوة بفضة، وملي خالد بن 
الوليد وقنفذ مولى أبي بكر، ومن صحب من خواصنا، فقرعت الباب عليهم قرعاً شديداً، فوجابتني، فقلت لها قولي 

لللي... إلى أ  قال... فقالت: إ  أمير المؤمنين علياً مشغول، فقلت: خلي عنك هذا وقولي له يخرج وإالّ دخلنا عليه 
 وأخرجناه كرهاً.

 فخرجت فاطمة، فوقفت من وراء الباب، فقالت: أيها الضالو  المكذبو  ماذا تقولو  وأي شيء تريدو ؟
 فقلت يا فاطمة، فقالت فاطمة ما تشاء يا عمر.

 فقلت: ما بال ابن عمك قد أوردك للجواب، وجلس من وراء الحجاب؟ 
 فقالت لي: طغيانك يا شقي أخرجني وألزمك الحجة وكل ضال غوي.

 فقلت دعي عنك االباطيل وأساطير النياء، وقولي لللي يخرج ال حب وال كرامة.
 فقالت: أبحزب الشيطا  تخوفني يا عمر؟ وكا  حزب الشيطا  ضليفاً.

 فقلت: إ  لم يخرج جئت بالحطب الجزل، وأضرمتها ناراً على أهل هذا البيت وأحرق من فيه أو يقاد علي إلى البيلة.
 وأخذت سوط قنفذ فضربتها، وقلت لخالد بن الوليد: أنت ورجالنا هلّموا في جمع الحطب، فقلت اني مضرمها.

 فقالت: يا عدوا هللا وعدو رسوله وعدو أمير المؤمنين.
 فضربت فاطمة يديها من الباب تمنلني من فتحه، فرمته فتصّلب علّي فضربت كفيها باليوط فآلمها.

فيملت لها زفيراً وبكاءً فكدت أ  ألين وأنقلب عن الباب، فذكرت أحقاد علي وولوغه في دماء صناديد اللرب، وكيد 
 محمد وسحره..

فركلت الباب، وقد ألصقت أحشاءها بالباب تترسه وسملتها وقد صرخت صرخة حيبتها قد جللت أعلى المدينة 
أسفلها وقالت: يا أبتاه، يا رسول هللا هكذا كا  يفلل بحبيبتك وابنتك؟ آه يا فضة، اليك فخذيني فقد ذ وهللا ذ قتل ما 

 في أحشائي من حمل.
وسملتها تمخض وهي ميتندة إلى الجدار فدفلت الباب ودخلت فوقبلت إلي بوجه أغشى بصري، فصفقت صفقة 

 على خديها من ظاهر الخمار فانقطع قرطها وتناثر إلى األرض.
 فخرج علي فلما أحييت به أسرعت إلى خارج الدار، وقلت لخالد وقنفذ ومن ملهما:

 نجوت من أمر عظيم.
 
 

 المؤشر الفاطمي  

ي لقاء فاطميون االول
 
ي ف

 
 مشاركة الحاج قاسم شان



ي لم حرقوا الباب النور لست تدر وا اطفاء ذاك   بالنار اراد

ي ما صدر فاطم ما     المسمار ما حال ضلعها المكسور لست تدر

 وما بال قرطها المنثور ما سقوط الجنين ما حمرة العين               

ى             ى بمرأ  من علي ذاك االبى الغيور دخلوا الدار وهي حسر

وا بغيًا على اسد هللا      فاضحى يقاد قود البعير واستدار

 في ذيل بردها المجرور والبتول الزهراء في اثرهم تعثر    

ى القلوب ضراماً  ور  وحنين اذاب صم الصخور بأنين أ

وال شكو إلى السميع البصير ودعتهم خلوا ابن عمي عليا         ا

وا        بعلي ملببًا كاالسير ما رعوها بل روعوها ومر

 بارز الكفر ليس بالمستور  بعض هذا يريك ممن تولى 

 كيف حق البتول ضاع عنادًا  كيف حق البتول ضاع عنادًا 

وير  وير  قابلوا حقها المبين بتز ى التز  وهل عندهم سو

وا عن محمد خبرًا لم  يك فيه محمد بخبير    ورو

والسيف  ويسمع  ى  والباع غير قصير  وعلي ير  رهيف 

وصية من أخيه  ور  قيدته   حملته ما ليس بالمقد

والخطب   جليل يذيب قلب الصبور  افصبرًا يا صاحب االمر 

ى الطهر في الزمان القصير  كم مصاب يطول فيه بياني   قد عر

 يا ابن طه تهنى بطرف قرير  كيف من بعد حمرة العين منها 

وازفر لها فان عداها  والزفير  فابك   منعوها من البكا 

ويبكي  ودمع غزير  وكأني به يقول   بسلو نزر 

ور  ال تراني اتخذت ال وعالها   بعد بيت االحزان بيت السر

والجبت قبل يوم النشور  فمتى يا ابن فاطم تنشر الطا   غوت 

ور  فتدارك منا بقايا نفوس   قد اذيبت بنار غيظ الصد

ومن حطب   وكلال  والمضرمان لمن فيه يسبان  النار من بيت 

وصّديق وسبطان وليس في البيت االكل طاهرة   من النساء 

 والكفر أيسر من تحريق ولدان  فلم أقل غدرا بل قلت قد كفرا 

النار طوقان  وكل ما كان من جور ومن فتن   ففي رقابهما في 

 المؤشر الفاطمي  



 

 وقال ايضا:

 

 

 

********* 

استهل )لقاء فاطميو  األول(  بمشاركات شلرية في رثاء المحين الشهيد، وقد نظم عضو البرنامج )حمد 

 الرفيلي( بضع أبيات وشارك بها، وهو يطمع في استكمالها، ومما قاله:

  هذه قصيده اليوم  عظم هللا اجركم سيدنا

 

 
 
 
 

 حتى تعصب فرعون لها مان  فلم يوار رسول هللا في حدث 

وقد علما  ن  واستخرجا فدكًا منها   بأنها حقها حقًا بتبيا

  يا عين ما بك لهذا الخطب جامده
  ويا نفس جودي لهذا المصاب وتنهدي

 
  فبكي فاطم ما حييت دهرك

  ولبنيها فجزع بال ترددي
 

  فا أنا كالخنساء بالحزن لفقدها
  اخيها صخر وا حر كبدي

 
  يا باب فاطم طرقت بخيفة

 ماذا جنيت من تيم ومن عدي
 

 بحطب جزل قصدوا دارها
 و احرقوا الباب بنار بغض متوقدي

  أو ليس الباب نفسه الذي
  بالسالم طه يشير وهو األمجدي

 
  فا واه لها بنت الرسول

   وأبث شكواى لله الواحد األحدي
 

  ألم يقل سليم قال سلمان
  وهذا خبر مشهود وشاهدي

 
  فنهض رعاك هللا يا بقية فاطم
 ألم يكتمل عدد أويسها بعددي

 
 

 المؤشر الفاطمي  

 مشاركة حمد الرفيعي في لقاء فاطميون االول

 االخ حمد الرفيعي 



 من اسبوع المحسن الشهيد  -6التقرير رقم  -[6]
 مجلس خاص عن المحين

 م..02/00/2108يوم االثنين 

استمع الحضور للخطيب الشيخ محمد جذمذلذة الذبذادي 
الذي ألقى مجالس للدة ليالي، وكا  أحدها تحت عنذوا  
)من هو المحين( استهله بالحديث الشريف عن أمذيذر 
المؤمنين عليه اليالم حول تيمية المولود قبل والدتذه 
وبين أ  هناك ملاني إرشادية مهمة في هذذا الذحذديذث 
حول توثير االسم وضرورة التيمية، وأشار إلذى أ  هذذا 
الخبر يشير إلى ثالثة أمور: )األول(: إ  المحين حقيقذة 
لييت من نيج الخيال وأ  األسقاط كلهم يلرفو  من 
هو المحين، وهذا ما توكده النصوص، و)الثذانذي(: إنذه 
سقط لم يتم، و)الثالث(: إ  النبي )ص( هو الذي سمذاه 
ألنه ثالث األسباط وله مكانته عند الرسذول، ثذم تذنذاول 
التفاصيل المفجلة الستشهاد أول شهيد وقذتذيذل فذي 

 تاريخ إمامة آل محمد )ع(..

 الشيخ الدكتور 

ي  محمد جمعة باد

 من اسبوع المحسن الشهيد  -7التقرير رقم  -[7]

 الشيخ محمد جواد الحكيمي

 في يوم الثالثاء الخامس من شهر ربيع األول الموافق 
م(  ولذكرى وفاة الييدة الذمذظذلذومذة 03/00/2108)

سكينة بنت اإلمام الحيين عذلذيذه اليذالم، اسذتذمذع 
الحضور في الدار الصادقية  وعذبذر شذاشذة الذتذلذفذاز 
لخطيب تلك المناسبة الشيخ محمد جواد الذحذكذيذمذي، 
والذي أشار في حديثه إلى أهميذة إحذيذاء مذثذل تذلذك 
المناسبة الجليلة اللظيمة لمقام الييدة سكينة عذنذد 
هللا وجدها وأبيها، ولضرورة الدفاع عنها مما ألصذقذه 
بها مناؤوا أهل البيت )عليهذم اليذالم( ومذن خذالل 
االعتماد على وصف الملصوم لها بنصه عذلذيذهذا إنذه 
غالب عليها االستغراق في ذات هللا، والتي يتضذح مذن 
خالل قراءة الحدث الذي جلل اإلمام ينذلذتذهذا بذهذذا، 
 وختم حديثه بنقل خبر في فضل الشيلة من روايتها..

مجلس خاص في ذكرى وفاة الييدة سكينة بنت 
 اإلمام الحيين عليه اليالم

 المؤشر الفاطمي  



 

 

 

 

 

 من اسبوع المحسن الشهيد  -8التقرير رقم  -[8]
 مجلس خاص عن المحين في الدار الصادقية 

استمع الحضور في يوم الثالثذاء الذخذامذس مذن أيذام 
أسبوع المحين الشهيد إلذى مذحذاضذرة أخذرى عذن 
المحين الشهيد تناول فيها المحاضر فضيلة الشذيذخ 
محمد سند البحراني  في درسه مقام المحين الشهيد، 
وذلك من خالل رواية وردت في كتاب الهداية الذكذبذرى 
للخصيبي وبلد أ  قام بتصحيح الروايذة بذالذرغذم مذن 
المالحظات على الكتاب بين كيف أنه يمكن مذن خذالل 
التدبر في الرويات الوقوف على ملاني عظيمة ومذنذهذا 

 مقام المحين بالرغم من أنه جنين وسقط شهيد..

 الشيخ محمد سند البحراني

م  ومع دعاء التوسل الذي اجتمع فيه عدد من المؤمنين استذكرت الحيينية 03/00/2108في يوم الثالثاء 
فاجلة الهجوم على دار الزهراء عليها اليالم واسقاط المحين عليه اليالم بوبيات رثاء كاشفة عن عظم 

 المصاب..

 من اسبوع المحسن الشهيد  -9التقرير رقم  -[9]
 المكا : حيينية االمام اليجاد عليه اليالم

 م  03/00/2108يوم الثالثاء 

 المؤشر الفاطمي  



 

 

 

 

 
قامت حيينية دار الصديقة الشهيدة عليها اليالم في منزل الذحذاج أ

أبو رقية فلالية خاصة تم االستضافة فيه للييد زيد الحلو من النجف 
األشرف متحدثا فيها عن مناسبة المحين الشهيد وأهذمذيذة إحذيذاء 
ذكراه، ثم تناول الحديث عن موسوعة أدب المحنة أو شلراء المحين 
بن علي  ومؤلفها الراحل الييد محمد علي الحلو كما تذلذقذى بذلذض 
أسئلة الحضور فيما اتيع له الوقت وأجاب عليها، ثم قرأ الييذد طذه 
الللوي مقدار من مقتل اليبط الثالث المحين بن الزهراء )عليهذمذا 

 اليالم(..

 من اسبوع المحسن الشهيد  -11التقرير رقم  -[11]
 لقاء عبر االثير

 المكا :  حيينية دار الزهراء ع

 المؤشر الفاطمي  



 

م  ومن أجل بيذا  أكذثذر 06/00/2108في يوم الجملة 
لفاجلة استشهاد )المحيذن( ابذن الذزهذراء وأمذيذر 
المؤمنين )عليهما اليالم( استمع ثلة من الحضور فذي 
)الدار الصادقية( عبر شاشة التلفذاز لذمذجذلذس قذرأه 
الشيخ عبدهللا الردحة في هذا اللام بين في ميتذهذلذه 
أنه منذ أ  يهل ربيع األول تبدأ أيام فذاطذمذة الذزهذراء 
عليها اليالم التي هي فرصة لبيا  مظلوميتذهذا، وهذذا 
البيا  لب البراءة الذي هو مقدم علذى الذواليذة، ونذقذل 
جملة من آراء األعالم في هذه الميولة وفاجلة الهجوم 
على بي البتول واسقاط جنينها الذمذحذيذن، وخذتذمذه 

 بالرثاء.

 من اسبوع المحسن الشهيد  -11التقرير رقم  -[11]
 مجلس عن المحين الشهيد

استيفاءً لحق )ذكرى المحين الشهيد( اسذتذمذع 
م 05/00/2108ثلة من الحضور في يوم الخميس 

إلى مجلس عن المناسبة تحدث فيذه الذخذطذيذب 
الييد مجاهد الخباز والذي تحدث خذالل سذاعذة 
كاملة عن الشبهة المثارة من قبل البذلذض بذو  
الشيخ المفيد )قده( أنكذر كيذر ضذلذع الذزهذراء 
وسقوط جنينها المحين، مبينا إ  وراء نشر هذذا 
الكالم غرض ال واقع له، واثبت مذن خذالل قذراءة 
بلض النصوص لبلض األعالم الذين نقلوا تيالم 
الطائفة على وقوع الحادثتين، وإ  منكرهما شذاذ 
عن القاعدة، ثم اوضح رأي الشيخ المفيد المثذبذت 

 لهما بالرثاء عن هذا المصاب.
 السيد مجاهد الخباز

 من اسبوع المحسن الشهيد  -12التقرير رقم  -[12]
 مجلس عن المحين الشهيد

 المكا : الدار الصادقية

 الشيخ عبالله الردحة

 المؤشر الفاطمي  



 

 

 

م، وفي ثالذث أيذام 08/00/2108في يوم االثنين 

)عيد الغدير الثاني( واليوم الذلذالذمذي لذحذقذوق 

األطفال عقد )مرفو براعم الفاطمي( وتذلذمذيذقذا 

لرسالة )المحين الشهيد( وتوكيدا عذلذى تذنذوع 

الخطذاب الذديذنذي وسذلذة آفذاقذه فذي قذراءة 

المناسبات نظم البرنامج لقاءً لمناقشة  آلذيذات 

الحفاظ على الهوية لألطفال كمياعدة لذألذسذر، 

واستكماال لجهود المراكز والمدارس األسبوعذيذة 

التي تلمل جاهدة وبما أمكنها في هذا اليبذيذل، 

وقد أستلرضت جملة من الذتذحذديذات فذي هذذا 

المجال، وتم تقيم الميارات أألربلة التي يمضذي 

من خاللها الحذراك الذفذاطذمذي فذي أداء دوره 

 ووضيفته..

 ألجل الرسول واآلل )ص(

م وفي المجلس األسبوعي وبلد قراءة )الزيارة الجامذلذة( مذن 22/00/2108في يوم الخميس ليلة الجملة 

قبل الييد أبو جلفر القزويني، ودعاء كميل من قبل الييد حيين الشيرازي ارتقى الذمذنذبذر اليذيذد عذمذار 

القزويني وتناول في الميتهل أبيات الرثاء في الهجوم على بيت الزهراء عليها واسقاط جنينها المحين، ثم 

ركز الموضوع حول المؤامرة ضد رسول هللا )ص( شخصا وقوال ودور المهاجمين لبذيذت الذزهذراء )ع( فذي 

 استهداف أحاديث رسول هللا )ص( وختم كما في البدء بالرثاء، مبينا مصيبة اسقاط المحين..

 من اسبوع المحسن الشهيد  -13التقرير رقم  -[13]

 من اسبوع المحسن الشهيد  -14التقرير رقم  -[14]

 المؤشر الفاطمي  

 لقاء فاطمي حول براعم الفاطمية
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 بِْسِم هللِا الَرْحَمِن الَرِحيمِ                                        
 

لاْيُهْم  اُت هللاِ عا لاوا ْيِن )صا ْظلُوما ِل فاِدياةٌ فِي أاْهِل باْيٍت الما ُم عالاى أاوَّ ُم عالاى الُمْحِسِن, السََّلا ِل أاجْ السََّلا َلاَى أاوَّ ِم عا يَنا ا السَََّلا ِِ ما

مُ  ما عالاى أاْصغاِر شاِهيٍد ِمْن آٍل طه, السََّلا سالَّماا السََّلا اِلهُ وا لاْيِه وا لَّى هللاُ عا ٍد صا مَّ َْظَلَُوٌم ِمَْن آِل عا  شاِهيٍد ِمْن آِل ُمحا ِل ما لاَى أاوَّ

لَّما  سا اِلهُ وا لاْيِه وا لَّى هللاا عا ُسوُل هللاِ صا دٌ را مَّ بِيِب هللاِ ُمحا ْيِر األنام حا ُم عالاى اِْبِن خا , السََّلا لاَيَّ , ايااِسينا ُم عالاى النَّباِأ الِاِظيُم عا لسََّلا

ُم عاَ ماالسََّلا ا السََّلا لاْيها اء عا ْهرا ةُ الزَّ ْيِر الن ِسااِء فااِطما ُم عالاى اِْبِن خا َِ أاْهَِل لاَالمرتضى ِسيدا األاْوِصيااُء, السََّلا َباَا َي َِداْ  شا ى سا

ء, السََّ َْرباََلا ُهوا الذبيح السليب بَِكا دااءا وا الُحساْين ِسيدا الشُّها ُهوا السَّي ِدُ الكاِريُم, وا ساِن المجتبى وا نَِّة الحا َلاَى َلا الجا عا َلاَْيَعا وا ُم عا

باِقيا اللَّْيلا وا  ا باِقيُت وا بادًا ما
م, هللاُ, أا ِميًِا ساَلا لاْيُكْم ِمن ِي جا , عا ْيعا وا أاخا عا وا أُمُّ إِبِيْع وا كا وا د ِ َتا الَنََّجا , ياَا ُمَْحَِسَُن لاَقاَْد عاَْظَما َارا ها

ْت ُمِصيباتاعا فِي السَّما  عاظَّما ِجلاْت وا ُم, وا ِميعِ أاهَّلا اإِلْسَلا عالاى جا لاْيناا وا ِجلاْت الُمِصيباةُ بُِكْم عا َِمَيَعِ أاْهَِل وا الرزية وا اِت, عالاى جا

ةٌ  ِْنا هللاُ أُمَّ ِل لاْيُكْم أاْهُل الباْيِت, وا را عا الُجوا ةً أاسَّساْت أاسااسا الظُّْلِم وا انا هللاُ أُمَّ اِت, فالِا وا إِلاْيَُكَْم ِمَْنَُهَْم  َا السَّما أُ إِلاى هللاِ وا أاْبرا تاْلتُُكْم وا

ا جا  را ما ِة, ياا ُمْحِسُن اِْبٌن عالاى عازَّ عالايَّ أاْن أُذاك ِ اِت ِبااُعِهْم إِلاى ياْوما الِقيااما ِمْن أاْشيااِعِهْم وا ىوا ةُ فَِي  را ْظلُوما عا الما عالاى أُم ِ لاْيعا وا عا

ُم عالا  ا السباع الضارياتا السََّلا تاْختاِلُف إِلاْيها َُ الِااِديااُت وا ئاا ا الذ ِ ُشها ى إِْذ تاْنها اُُ هللاُ بُِمَْحَِسٍَن, ى ما تِْلعا الُمِصيباِة الُِْظما ْن سامَّ

ْن اِْسُمهُ فَِ ُم عالاى ما ِل ا السََّلا االاى )أاناا الُمْحِسُن الُمْجما ْن اِْسُمهُ اِْسِم هللاِ فاقاالا تِا ُم عالاى ما ُم ي االسََّلا ا ِ )مشَبَر ا السَََّلا ْورا لَتََّ

ِ ذاْنٍب َُتِلاتْ  ا   ُم )عالاى المؤود  إِذاا سؤلت بِأ ُما السََّلا لاْيِه الساَلا ِ ُموساى عا ِصي  لاِد هااُروُن وا ِ وا َْن  ا عالاى ساِمي  َلاَى ما ُم عا السََّلا

ا هُ ِجناايااٍت الُمِاانِِدينا وا ْن أابااحا داما ُم عالاى ما ِة, السََّلا ُم فِي َااتِلاْيِه ياْوما الِقيااما ك ِ ْن يُحا ُل ما ُم عالاى َاتِيٍل أالاَِجَْبَُت لحا أاوَّ اِسداْيِن, السََّلا

ُسولا هللاِ  أُ را ْن تُبارَّ ِم عالاى ما ْوتُوُرا السََّلا تاِر الما ُم عالاى الوا ا السََّلا انُِهْم الظَّاِلِمينا أاْعوا الطَّاُغوُت وا ما وا لََّ سا اِلهُ وا لاْيِه وا لَّى هللاُ عا  صا

ائِِط, السَّ  الحا َِ وا ى باْينا الباا را ا جا ما ْقتُوِل بالرفس وا ُم عالاى الما اناُهْم, السََّلا لِا يااتِِه وا ْفساَِة َلا ِمْن َااتِلاْيِه فِي حا ْن َاتْلاهُ بَِالَرَّ ُم عالاى ما

مُ  لاْيِه الساَلا أانَّ الُحساْين عا َِ وا انَّهُ أاْصُل ياْوِم الِاذاا ء, أِل أاْمٌر ِمْن ِمْحناِة كاْرباَلا اِْدهاْي وا َا أُ  أاْعظاما وا ِصيبا فِي ياْوِم السَِّقيفاِة فاَياَا لاَها

, أاْنتا  اِجُِونا , فاانَّا لِِلِ وإنا إِلاْيهُ را الُمْسِلِمينا َِ الُمْؤِمنِينا وا ا وانكاها ِلقُلُو ُِها ا أاْفجا ْيٌر داِليُل لَمَظَلَومَيَة أاْهَُل  خا ِمْن ُمِصيباٍة ما

لاْيِه وا  لَّى هللاا عا ُسوُل هللاِ صا ُعا را اْنتا الَِّذ  ياْرفِا ُسلٌَّم, فاأ آلاةٌ وا لاْيِه وا لَّى هللاا عا ِ صا َاِلَبًَا بَِداِمَعا فَِي ياَْوما آلا  باْيِت النَّبِي  لَّما ُمطا سا ةٌ وا

ا عاِملاْت ِمْن سُ  ما ًرا وا ْحضا ْيٍر ما ا عاِملاْت ِمْن خا ِة ُمنااِديًا, )هاذاا الياْوما الَِّذ  تاِجدُ ُكلُّ ناْفُس ما بَِياَنَِِه  وءٍ الِقيااما َا وا دُّ لاْو أانَّ باَْيَناَها تاوا

ا ياا ُمْحِسُن َا  نِينُعا نِيُن جا اْم الجا : نِا ابِيعا االاى فِيعا ُخطَّابًا أِل يدًا ا أاْنتا الَِّذ  َاالا ّللا  تِا ِِ دًا با أتاك الُمِسَيَِ,, أاْنَتا الَُمَْحَِسَُن ْد أاما

ِة المظطهد  الشَِّهيدا ا ال ْظلُوما عا الما ِ أُم ِ ق  ِن بِحا ْحما أاناا الُمِسيِ,, ياا اُموالا  اِْستاْغفارا ِلنَّا ِعْندا الرَّ غْ وا َْحَُروُ  ما َا, الَما ها َقَ  ُصَوباَةا حا

, االلَّهُ  اِلدُونا ِحيِم خا فِي الجا األاْرُجِل غالاْت أاْيِديُهْم وا ْضُروباةُ بِاألاْيِد  وا ا الما ْكُسوُر ِضْلُِها ا الما اْبها ائِعا مَّ بِأ الُِع بِأاخا ِّ ِ أاْسما  إِنَّي أاْسأ

اِذِليُهْم ِمْن اْلِجِن أاجْ  خا أاْن تاْنتاِقما ِمْن أاْعداائِِهْم وا دٌ وا مَّ اِل ُمحا ٍد وا مَّ ْصفااتِعا أاْن تاِصِلي عالاى ُمحا َا ما وا ما ِسَيََّ يَِن, الا ينا إِلاى ياَْوِم الَد ِ ِِ

مَّ  آِل ُمحا ٍد وا مَّ ِ ُمحا ق  ْنِزلاتِِهْم ِعْنداِك بِحا هُ الشَِّهيدا ِ بِما أُمُّ ْظلُوِم وا ِجَيَِه  ٍداَااتِِلي الُمْحِسُن عاليه السَلم الما َْيَن الَوا ِ الَُحَسا ق  االلَُّهمَّ بِحا

ٍد  مَّ ِيا عالاى ُمحا
ل  بانِيِه أاْن تُصا يَّتِِه وا ُِْصوِمينا ِمْن ذُر ِ الت ِْسِاةُ الما اِخيهُ وا هُ وا أُمُّ أابِيِه وا اُوْجدا  وا َذاا وا ا فَِي ها ْدُع ِلَنََّ الا تَا دٌ وا مَّ ِل ُمحا

الا ساقا  تِِه وا ا إِالَّ فُْرجا الَّ ُهما ُم ذاْنبًا إِالَّ غافاْرتُهُ وا ْضياُف الُمقادَُّس الُمكارَّ الما ِْظاُم وا ِد الُم ْشها تَْهُ مً الما را َتَا َْيَبًَا إِالَّ سا الَّ عا ا إِالَّ شافاْيتُهُ وا

يدًا إِالَّ َِْرباتِهِ  ِِ الا با ِفظاتْهُ وا الا غاائِبًا إِالَّ حا ِاتِِه وا ما الَّ ِرْزًَا إِالَّ باسَّطاتْهُ والشمَل إِالَّ جا ياَاناَا إِالَّ وا  وا الَّ عاَر ِ اتْهُ وا ائًِِا إِالَّ أاْشبِا الا جا

ا ياا ٌح إِالَّ َاِضيَّتِها َلا ا صا ِلنَّا فِيها اآلِخرا ُ ِهيا لاِع ِرًضا وا ائِجِ الدُّْنياا وا وا ة ِمْن حا اجا الا حا تِِه وا ََّ ُكْسوا ا االلَُّهمَّ ِصِلي عالاى را  الِاالاِمينا

أاْغِفُر ِلنَّ  اِت وا الُمْسِلما الُمْسِلِمينا وا الُمْؤِمنااُت وا نِينا وا م ِ دٌ االلَُّهمَّ اِْغِفْر ِللُمؤا مَّ اِل ُمحا ٍد وا مَّ اِجَناَا  اُمحا أاْزوا اِلَِديَناَا وا اِلِد وا وا اِلِديناا وا ِلوا وا

ياارا ِ  الز ِ ِمْن اوصانا بِالدُّعااِء وا اِرثا وا الا وا ْن لاْيسا لاهُ ذااِكْر وا ا ما الا ِسيَّما انِناا, وا ِجيرا اِري ِناا وا ذارا اِل ا وا ٍَد وا َمَّ ل ِ عالاى ُمَحا االلَُّهمَّ صا

ُم  تِعا ياا أاْرحا ْحما ْمناا بِرا اِْرحا ِرينا وا اآلخا ِلينا وا ٍد ِمْن األاوَّ مَّ ِ أاْعدااُء آِل ُمحا  َ اِْلِاْن ياارا ٍد وا مَّ ا الرَّ ُمحا  اِحِمينا

 

 زيارة المحسن الشهيد

 المؤشر الفاطمي  



 

 

 

 

         

 

The Fatimiyiah Summary Review 

 المؤشر الفاطمي 

The Fatimiyiah Summary Review is an appraisal after each occasion in order for the mem-
bers of the Fatimiyiah Season, the Centers, the Preachers, the Reciters (Radoud), and the 
Public, to have an objective view to reevaluate the outcome of the (occasion/s) and the 
reasons behind its shortages. The (Fatimiyiah Summary Review) can be a reflection that 
may promote more organized and prepared  religious events for the better, since whatever 
we offer, and whatever we do,  is for the sake of fulfilling the kindness and the blessings 
that Ahlul Bayt have left (upon) us. 
 
The first issue has focused on the evaluation of  "al-Muhsen Martyr Week" from 1 -7 Ra-
bie al-Awal, which is considered as the first martyr of Ahlul Bayt to uphold the message. 
 
The purpose behind remembering this painful occasion is to collect as much information 
in regards to al-Muhsen due to its lack of information that addresses a number of suspi-
cions and questions raised by the people as well as addressing a number of topics relating 
to the occasion which includes: (the effect of du'aa on the fetus based on the narration by 
Ahlul Bayt (A.S), (the intercession of the dead child to his parents),  (killing the fetus in 
both religious and civil laws), (the stages of the fetus in the womb of his mother), and (the 
effects of names on the development of children's  personality. Through this topic, we can 
address the suspicion raised about why the Infallible Imams named their children after the 
names of their dissenters. 
   
The Committee of the (Fatmiyiah Season) launched an educational advertising campaign 
on these topics, and published the sources of the topics in a PDF format, and followed up 
with the centers and speakers, in commemorating the occasion. The committee organized 
some of the activities in the days when the centers are closed.  

 
The outcome of this was as follows: 
 
1. 10  days of commemorations (including 7 intensive) and (3 various) . 
2. 14 events were held (6 Majalis were held at the Centres) and  (8 Majalis held at 

homes). 
3. 11 speakers participated  (4 from Sydney and 7 from outside). 
4. 10 different topics were covered  (through) the pulpits.  
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