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يصدر هذا التقرير الدوري عن برنامج هالل فاطمية أستراليا الذي هو نشاا  أها،ايض يإاى  لا  

عإويته )فرقاء الجنسية وال،سان والب،د والتق،يد واالتاجاا ت تاواادوا بااساى )الاوأهاراء وأبايا اا 

وَبع،ِ ا َوبني ا والسر المُسَتودع في ات لتكون )مدينة سيدنيت ماكاان اناتاالقاتا اى مان أ ا  

القيام بعم  يرضي اهللض ويس موا من خالله في مساناد  الاماراااو الاما اتا،اواةض وياقاوماوا 

 باإلعالم والتب،يغ لعتاء المنبر ونشا  المب،غين..

يومات يبدأ من مت،ع ربياع اوول  021واقتراوا موسما سنويا باسى )الموسى الواطميت يمتد لا)

الذي بدأت فيه آالم الوهراء ع،ي ا السالم باستش اد أبي ا )ص،  اهلل ع،يه وآلهت ويا اتاتاى فاي 

آخر يوم من ش ر  مادى اوخرى الذي ورد فيه قول بانناه ياوم اساتاشا اادهاا )صا،اوات اهلل 

 ع،ي ات..

 وال يغو  الموسى عن  اياء مناسبات الورح  ل   انب مناسبات الحون التي يت ،، ا الموسى

 َيحَْونُوَن لِحُوْنَِنات.. فا)َيوَْراُوَن لَِوَراَِناض َو

ويتراو عم  النشا  ع،  )الدراسةت و )الاتا اتايا)ت و )اإلقاتاراحت و )اإلعاالمت و )اإلساناادت و 

)التوثيقت بالمقدور ع،يهض وتقوم مجموعة البرنامج با)ال،قاءت الدائى والمستمر لا)المؤسساتت و 

)اوفرادت في المجتمعض ل،تشاور والتحاور والتعاون من أ   تح،ي  الواقع بنباعااد  الاماتاراااباةض 

وتقديى ال تاب الديني بثوابته بتريقة تعالج هذا الواقع وتتقادم باهض وتارااو عا،ا  ااوا  

ال وية في ب،د يؤمن بالتعدديةض ا  ذلك وفقا ل،مسار الذي تتراه وتاماإاياه الامار اعاياات 

 الدينية والحوزات الع،مية وفقا لمتبنيات )الثق،ينت..

 وهذا )التقريرت وااد من ثمار ذلك الحراكض ووسائ،ه لقراء  الواقع ومعالجته..

  والباب موتوح لك  من يرغب باالس ام.. 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

والصال  والسالم ع،  أشرف اونبياء والمرس،ينض نبينا اوعاماى ماحاماد ) ت 
وع،  أه  بيته التيبين التاهرينض سالم اهلل ع،ي ى أ اماعايانض ال ساياماا 
بقية اهلل في أرضه أرواانا لمت،عه الوداءض وال،عن الادائاى والاماؤباد عا،ا  

 أعداءهى أ معين من اآلن وا  آن  ل  قيام يوم الدينض وبعد:

فيتواص   صدار )المؤشر الواطميت عقيب ا  مناسبةض من أ   أن ياتاوافار 
ا  من )أعإاء الموسى الواطميت و )المرااوت و )ال اتابااءت و )الارواديادت و 
)الجم ورت ع،  رؤية ماوضاوعاياة تاوصا  واقاع )الامانااساباةت وأسابااب 
 خواقات اض لكي يكون )المؤشر الواطميت مرآ  لمرا عات تنا اب باواقاع 
اإلاياء الديني نحو اوفإ ض وم ما نقدم فإننا بحا ة  ل  أن ناقادم اوفإا  
مما قدمنا  فإن ى أه  بيت )ال نحصي ثناؤهىت ودين ومعتاقاد )باه ااانات 

 ال اتمةت..

ولقد اان ل،عدد اوول الم تص با)أسبوع المحسن الش يدت بماا تإامان مان 
آراء اول المناسبة وأسباب  خواقات ا أثر  ع،    ود الكوادر في التحإايار 
والمتابعة والرصد وال،قاء والتشاور اول ما ينتي من المناسباتض لذا تاقارر أن 
يستمر  صدار عدد عقيب ا  مناسبة م ما اانت أيام ا قا،ايا،اة أو ااثايار  
شاارين   د عإو البرنامج )السيد أبو عالء اامي الجادرت الذي ياباذلاه فاي 

  صدار هذا التقرير..

وينتي هذا اإلصدار الرابع ليغتي مناسبة ذارى ميالد موالتنا السيد  زياناب 
 ع،ي ا السالمض لما ل ا اق ع،ينا..

وقد أط،ق البرنامج في أسبوع اإلاتوال ام،ة اإللكتاروناياة ياوماياة تاحات 
عنوان: )مع العباء  الوينبية في سااتنا الدينيةت في ماحااولاة لاجاعا  هاذا 
ال،باس الذي يعبر عن العوة والنقاء والت ار  واإللتوام بالدين مما ارا ولاو 
في ادود السااة الدينية ل،ورد واوسر  والماجاتاماع الا اا ض ااماجاتاماع 
الويارات وال،قاءات بين العوائ  في البيوتض أو مجتمع الحسيناياات والاماراااو 
الدينيةض أو.. أو..ض و ن اان هناك من النساء الكبارض أو بعب الوتياات مان اوسار 
العربية أو اوسر التي ل،تو دخ،ت اإلسالم فإن ا ت،توم لبس العباء  اتا  فاي 

 مجتمع السوق والمكتبة العامة..

سائ،ين المول  الع،ي القدير )بَِحقِّ فاطمَة وأبي ا وَبعْ،ِ اا وَبانِايا اا والساِّارِّ 
المُسَْتوَْدعِ في ات أن نكون قد وفقنا لتقديى  س ام يشاارك فاي الاجا اود 

 التي يبذل ا الجميع في مدينة سيدني..

 لجنة الموسم الفاطمي الخامس

اليا  برنامج هالل فاطمية استر



 المؤشر الفاطمي

 ميالد موالتنا السيد  زينب ع،ي ا السالم
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من منت،ق  اياء أمرهى والوفاء ل ذ  العميمة التي بذلت نوس ا إلعالء ا،مة اهلل واو  الرسالة المقدسة في و ودناض وال توال 
 نوحات ألتاف ا تحو  هذا الو ود في  طار  المرسوم لهض ولذا فإن أق  الوفاء هو  اياء ذاراها الشري ..

من ا  7أيامض  9واقترات )لجنة الموسى الواطميت أن يتى  اياء ت،ك المناسبة لمد  خمسة أيام  ال أن اماسة المجالس قادها  ل  اإلاياء 
 بشك  متواص  تحت مسم : )أسبوع اإلاتوال بميالد ابنة الوهراء موالتنا زينب ع،ي ما السالمت 

 
 من  مادى اوول ت.. 6أو  5) 00/0ربيع اآلخرت وات  يوم اواد  01أو  29) 7/0من يوم االثنين 

 

 وتقويى ت،ك اويام اما ي،ي:

ربيع اآلخرت:  30أو  29) 7/1]اوال[ االثنين   

ال،ي،ة اوول  من ليالي خمس لالاتوال بذارى ميالد  .1
 ابنة الوهراء )زينب الكبرىت ع،ي ما السالمض وفي ا:

 اياء ذارى ثقة اإلسالم الك،يني في ا  عام ايث  .2
 عرف ش ر وفاته ولى يعرف يومه..

  مادى اوول ت:  0ربيع اآلخر أو  01) 1/0]ثانيا[ الثالثاء 

ال،ي،ة الثانية من ليالي خمس لالاتوال بذارى ميالد  .1
 ابنة الوهراء )زينب الكبرىت ع،ي ما السالمض وفي ا:

 هالك خالد بن الوليد.. .2

  مادى اوول ت:  2أو  0) 9/0]ثالثا[ اوربعاء 

ال،ي،ة الثالثة من ليالي خمس لالاتوال بذارى ميالد  .1
 ابنة الوهراء )زينب الكبرىت ع،ي ما السالمض وفي ا:

 ل، جر ت و: 020)هالك هارون الرشيد العباسي سنة  .2

 ل، جر ت. 0019)ثور  التنبااو سنة  .3

  مادى اوول ت: 0أو  2) 01/0]رابعا[ ال ميس 

 ال،ي،ة الرابعة من ليالي خمس لالاتوال بذارى ميالد  .1

 ابنة الوهراء )زينب الكبرىت ع،ي ما السالمض وفي ا:          

 وفا  العالى الواهد الشيخ ع،ي أاب الن اوندي سنة .2

 ل، جر . 0069            

  مادى اوول ت:  4أو  0) 00/0]خامسا[ الجمعة 

ال،ي،ة ال امسة من ليالي خمس لالاتوال بذارى ميالد  .1
 ابنة الوهراء )زينب الكبرىت ع،ي ما السالم.. وفي ا:

 0007وفا  المر ع الديني السيد  سماعي  الصدر سنة  .2
 ل، جر ..

  مادى اوول ت:  5أو  4) 02/0]سادسا[ السبت 

ال،ي،ة السادسة من ليالي خمس لالاتوال بذارى ميالد  .1
 ابنة الوهراء )زينب الكبرىت ع،ي ما السالمض وفي ا:

 0072وفا  الوقيه الشيخ ايدر ق،ي سردار الكاب،ي سنة  .2
 ل، جر ..

  مادى اوول ت:  6أو  5) 00/0]سابعا[ اواد 

ال،ي،ة السابعة واوخير  من ليالي خمس لالاتوال  .1
 بذارى ميالد ابنة الوهراء )زينب الكبرىت ع،ي ما السالم.
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وقدمت هذ  العناوين امقتراات في رسالة )اقيبة الموسى الواطمي ال امست المعتاد  رسال ا 
 ل، تباء والمرااو:

  وانب من سيرت ا الذاتية.. .1

 الحديث عن ارامات ا.. .2

 بيان الدلي  والبرهان ع،  عصمت ا.. .3

 الترايو ع،   وانب العوة في محتات ايات ا الم ت،وة وتعميق العالقة مع مورد  )العباء  الوينبيةت.. .4

 ع،م ا وتبيان الحديث: )عالمة غير مع،مةت.. .5

 شرح بعب ا،مات ا.. .6

 بيان عالقت ا بالقرآن الكريى.. .7

 دورها القيادي وموق  اإلسالم من قياد  المرأ .. .8

 طاعت ا إلمام زمان ا بالرغى من مكانت ا.. .9

 الحديث عن الممارسة الشعبية: )سور  السيد  زينب ع،ي ا السالمت.. .10

 وهذ  بعب الكتب المتوفر  اول ا:

 ..http://warithanbia.com/files/files/5asbiie.pdf: الحوراء زينب قدوتنا .1

 ..http://alfeker.net/library.php?id=3284: ال صائص الوينبية ل،سيد نور الدين الجوائري .2

/https://ia601303.us.archive.org/18/items/isdar_book140دور ال تاب الديني في تغيير البنية الوكرية )السيد  زينب نموذ ات:  .3
isdar_book140.pdf.. 

 ..http://alfeker.net/library.php?id=829: زينب الكبرى من الم د  ل  ال،حد ل،سيد القوويني .4

 ..http://alfeker.net/library.php?id=3307: زينب الكبرى ودورها في الن إة الحسينية لعبدالسالم ااظى الجعوري .5

 ..http://warithanbia.com/files/files/5aryctl.pdf: السيد  زينب ل،شيخ باقر شري  القرشي .6

 ..http://www.narjes-library.com/2016/08/blog-post_71.html: السيد  زينب اويد  الرسول .7

 ..http://shiabooks.net/library.php?id=7438: السيد  زينب في تاريخ اإلسالم وي،يه اتاب عقي،ة الواي ل،سيد عبدالحسين شرف الدين .8

-http://www.narjes-library.com/2012/08/blog: الشمس التالعة واونوار الساطعة عقي،ة اإلمامة والوالية: العالمة ل،سيد ضياء ال باز .9
post_2103.html.. 
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 ..https://ia601303.us.archive.org/18/items/isdar_book140/isdar_book140.pdf: .     عقي،ة ال اشميين سير  ومسير 01
 ..http://www.narjes-library.com/2015/11/blog-post_32.html: .     ف ر النساء زينب الحوراء00
 ..http://shiabooks.net/library.php?id=4404: .    مائتان وخمسون ارامة ل،سيد  زينب وسيدات بيت النبو  ل،شيخ أبو الوإ  الكاشاني02
      ..http://www.narjes-library.com/2015/12/blog-post_71.htmlمج،دات:  01.    موسوعة زينب الكبرى ع،ي ا السالم ل،سيد ع،ي عاشور في 00
 ..https://imamhussain-lib.com/arabic/pages/b04.php: .    النوران الوهراء والحوراء ل،سيد الع،وي04

  

 وع،  الن ج المعتاد فإن دور لجنة الموسى الواطمي ال امس اان: 

 اإلقتراح والتنسيق.. .1

 اإلعالم والتب،يغ ل،مناسبة ولإلاياء المواد ل ا في اافة المرااو.. .2

 تو يه ال،واات اليومية لتوضيح وبيان موردات هذ  المناسبة واإل ابة ع،  الشب ات ورد التشكيكات والمغالتات.. .3

 توزيع الكتب اإللكترونية المساعد  ع،  ف ى ت،ك المناسبة.. .4

 توثيق ت،ك الوعاليات وتحريرها وبيان ا.. .5

 )مع العباء  الواطمية في سااتنا الدينيةتباإلضافة  ل   طالق ام،ة  لكترونية تحت شعار:   .6

  

 ومن المالامات ع،   اياء ت،ك المناسبة: 

 اان هناك تسابق ابير إلاياء مناسبة اإلاتوال ب ا.. .1

 افتقد الكى المقام من االاتواالت تناوالت أبعاد أاثر اول ش صيت ا وتقاربت موضوعات الترح.. .2

 أيإا هذا اإلاتوال افتقد استيعاب اافة الرواديد في مدينة سيدني والشعراءض بالرغى من أن اى اإلاتواالت يكوي لمشاراة الجميع.. .3

 ادى المجالس ولألس  الشديد قدمت مناسبة الش يد  عور بن أبي طالب في أسبوع اإلاتوال بميالد السيد  زينب بينما في لي،ة  .4
 استش اد  عور أايت الميالد..

 ادى المجالس في ال،ي،ة التي اانت قريبة من الميالد أايت ذارى استش اد الوهراء ع،ي ا السالمض وفي ال،ي،ة القريبة من  اياء ذارى  .5
 استش اد الوهراء ع،ي ا السالم أايت ذارى ميالد السيد  زينب ع،ي ا السالم..
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  امع االمام الم دي )عجت 

 

 
 الجمعية الجعورية

 

 
 اسينية ال ياسين

 
 اسينية أصحاب الكساء 

 ع،ي ى السالم

 
 اسينية 

 االمام السجاد )عت

 
 اسينية االمام العسكري 

 ع،يه السالم

 
 اسينية ام البنين 

 ع،ي ا السالم

 أوال: المراكز المشاركة

 

 

 اسينية دار

 محبي الحسين ع

 
 اسينية السيد  فاطمة 

 الوهراء ع،ي ا السالم

 

 
 اسينية ع،مدار

 
 مراو االمام الحسن 

 ع،يه السالم

 
 مراو االمام الحسين 

 ع،يه السالم

 
 مراو اه  البيت 

 ع،ي ى السالم

 مراو شباب الغدير 
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 مراو النبي االارم ) ت 

 

 

 مسجد االمام الرضا 

 ع،يه السالم

 

 

 مسجد االمام الرضا 

 ع،يه السالم في ولنكونك

 

 

 مؤسسة 

 االمام السجاد )عت

 هيئة شباب ع،ي االابر 

 

 
 ال يئة المحمدية

 ثانيا: المشاركين من المحاضرين و الخطباء

  األستاذة بتول جماىلي الشيخ أبو زيد الحمدي  الشيخ أبو دعاء

ن الجواهري   ي  د. حسي 
ن
ي  الشيخ حيدر الصميان

الشيخ د. رحيم لطيفن
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السيد شعيب النقوي  

 األستاذ علي خلفان

ي 
ن
 المال كرار الكوف

ين      احد الحاضن

 الشيخ علي أبو ريحانة  السيد عبد هللا النقيب

ي  األستاذ علي كريم  
 السيد عمار القزوينن

ي 
ن
الشيخ محمد الحوران

الشيخ منتظر مال هللا    

 الشيخ محمد روح هللا بختياري

 الشيخ نامي فرحات   
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ي  
 أبو جعفر النجفن

 السيد عالء العذاري

ي   
ن الحسينن  السيد حسي 

 سعيد كلي   

المال أبو صادق السلمان  أبو حيدر العطار

 السيد حسن الفحام  الحاج أبو محمد مطر

  المال حيدر البغدادي 

 الشاعر علي السلمي 

ي 
 
 المال زيد الكربالن

ي 
ن
  المال كرار الكوف

 ثالثا: المشاركين من الرواديد و الشعراء
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ي 
ن
 المال محمد الكوف

ي 
 
 المال مهند الوالن

ي 
 
ي  السيد مخلد الكربالن  المال مصطفن المذحج 

 المال يحن  الناضي

ات   ي 
ن  ي  حسي 

د ف   من الروادي 
ملة  وج 

ة  ممن لم  ي  ان  اكسي   والي 
ة  دي  ة  الهن  الي  الج 

مكن من 
ت  سماءهم، ولم ن 

 
عرف  ا ن 

ها  الحصول علي 
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 رواديد الهيئة المحمدية 
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 السيد احمد االشكوري

ن الحكيم  السيد حسي 

ف الدين   السيد محمد رضا شر

ن  الشيخ جعفر االبراهيمي  ن  آل ياسي   الشيخ حسي 

 السيد محمد صادق الخرسان 

ن   الشيخ علي الدهني 

 رابعا: علماء و خطباء من الخارج

 تم االستفادة منهم في موضوعات حول السيدة الزهراء عليها السالم

 السيد صباح شت  
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 الشيخ حسام آل سالط

ارة   الشيخ عبد المنعم شر

ي 
ن
ن الكوران ي  الشيخ حسي   الشيخ عبد الرسول البيان 

 الشيخ محمد سند الشيخ كاظم الحائري 

 رابعا: علماء و خطباء من الخارج

 تم االستفادة منهم في موضوعات حول السيدة زينب عليها السالم

 السيد هاشم السلمان



 المؤشر الفاطمي

 المحاضرات اول السيد  الوهراء ع،ي ا السالم: –أوال 

من خارج مدينة سيدني عبر   از الت،واز ب دف  ثراء اويام الواطمية بنابر قدر ممكن من الموضوعاتض وترسيخ أسماء اوعالم وأعمد  
 المنبر في ذاار  الناس:

 

 طاعتنا نماما لألمة وأمامتنا أمان من الورقة 

من الموسى الواطمي الا ااماست  وسااباع أياام  59م )الا 7/0/2109وفي صبيحة يوم االثنين 
)أسبوع معارف فاطمية من ال تبة الودايةت وضمن المحاضر  اليومية لا،اتادبار فاي الادار 
الصادقية تى االستماع  ل  محاضر   ل  فإي،ة الشيخ اسين آل ياسين تانااول فايا اا هاذ  
المورد  من ختبة السيد  الوهراء ع،ي ا السالمض مؤادا ع،  أن )التاعة واإلمااماةت ماحاور 
النمام في الو ود البشريض واستعرض شواهد من التاريخ تؤاد وتوص  ع،  االختالل فاي 
الواقع والحيا  بال روج عن هذا اوص  وفي تو ياه لاه قاال: و ن هاذا اوسااس ال يا اتاص 
 بومن ى و نما هو  رشاد لوماننا أيإا وا  اوزمنة و ل  آخر يوم من و ودنا في هذ  الحيا ..

 :واانت اصي،ة المجالس المقامة خالل أسبوع اما ي،ي

 214التقرير رقى 

 217التقرير رقى 

 

 اول االست الل الشرعي 

مان الاماوساى الاوااطاماي الا ااماست  وضامان  59م )الاا 7/0/2109وفي مساء يوم  االثنين 
المحاضر  اليومية ل،تدبر في الدار الصادقية تى االستماع  ل  محاضر  اول هاذا الاماوضاوع 
لسمااة السيد صباح شبر تناول في ا باعتبار أن المنا  في دخول الش ر هو ال اللض لاذا فاقاد 
قام باستعراض اوقوال في ايوية ثبوت ال الل والتي من ا: أن تكون بالعيان الاماجارد  وأن 
تكون الرؤية مح،ية ول ذا الرأي ض وهناك رأي اواية اوشتراك ولو في  وء من ال،ي  ااماا هاو 
رأي السيد ال وئيض ورأي ثالث أن يكون اشتراك في ا  ال،ي  ااماا هاو رأي الشاياخ الاوااياد 
ال راسانيض وينسب  ل  الشيخ بشير النجوي يقول: الثبوت ات  مع عدم اإلشتراك فاي الا،ايا  

 بشر  أن يرى بالعين المجرد 

ن   ن ال ياسي  الشيخ حسي   

السيد صباح شت     



 المؤشر الفاطمي

 

 الوتنة واي  نتعام  مع ا 

من الاماوساى الاوااطاماي الا ااماست  وضامان  61م )الا 1/0/2109وفي صبيحة  يوم  الثالثاء  
المحاضر  اليومية ل،تدبر في الدار الصادقية تى االستماع  ل  محاضر  ب ذا العنوان لسامااااة 
السيد أامد اوشكوريض والتي بدأها ببيان مقامات السيد  الوهراء ص،وات اهلل وسالمه ع،ايا ااض 
ثى استعرض هذا الموضوع من خالل فقر  من ختبت ا ع،ي ا السالم المشا اور  باالا اتاباة 
الوداية: )زعمتى خوف الوتنة أال في الوتنة سقتوات واعتبر أن الحديث عن الساياد  الاوهاراء 
ع،ي ا السالم اديث مغري من ايث او ر والثواب ومن النااية العم،ية ف،ه دور  في تنصيا   

 ال وية الشيعية واست، ام الرؤية واضحة ل،مسير  البشرية

 211التقرير رقى 

 202التقرير رقى 
 

 أهمية تسبيحة الوهراء ع،ي ا السالم 

مان الاماوساى الاوااطاماي الا ااماست  وضامان  60م )الا 9/0/2109وفي صبيحة يوم  اوربعاء 
المحاضر  اليومية ل،تدبر في الدار الصادقية تى االستماع  ل  محاضر  ااول هاذا الاماوضاوع 
لوإي،ة الشيخ  عور اإلبراهيمي بين في ا  ن من عممة هذ  التسبيحة فإن مول  المتقايان 
ع،ي بن أبي طالب ع،يه السالم لى يترا ا منذ أن عرف ا من رسول اهلل )ص،  اهلل ع،يه وآلاهت 

وات  لي،ة صوين التي اانت أصعب وأشد لي،ة مر ب ا اإلمام عا،ايض   -اما في الرواية وال بر   –
 واذر من  غوال هذ  التسبيحة..

 

  اذر  اذر ممن يشكك في مقام الوهراء ع،ي ا السالم 

من الموسى الاوااطاماي الا ااماست  وضامان  62م )الا 01/0/2109وفي صبيحة يوم  ال ميس 
المحاضر  اليومية ل،تدبر في الدار الصادقية تى االستماع  ل  محاضر  ب ذا العنوان لواإايا،اة 
الشيخ ع،ي الدهنينض تناول في ا اآلثار الس،بية ل،تشكيك بك   وانب قإاياة الساياد  الاوهاراء 
ع،ي ا السالمض مبينا  ن الققإية ا، ا ثابتة وع،ي ا أدلت ا وأوص   بقراء  اتب السيد  اعاوار 
مرتإ  العام،ي والسيد هاشى ال اشمي وقال  ن في ا من اودلة ما يكواي ااماا  ن فايا اا 

 آراء مرا عنا العمام في مقام الصديقة الش يد  وظالمات ا..

 207التقرير رقى 

السيد احمد االشكوري   

الشيخ جعفر االبراهيمي    

ن   الشيخ علي الدهني   
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 الوو ة الصالحة في وصية السيد  الوهراء ع،ي ا السالم 

من الموساى الاوااطاماي الا ااماست  وضامان  60م )الا 00/0/2109وفي صبيحة يوم  الجمعة 
المحاضر  اليومية ل،تدبر في الدار الصادقية تى االستماع  ل  ماحااضار  تاحات هاذا الاعاناوان 
لسمااة السيد اسين الحكيى استعرض في ا الرواية التي تذار بنن الساياد  الاوهاراء عا،ايا اا 
السالم لما نعيت  لي ا نوس ا دعت أمير المؤمنين ع،ي بن أبي طالب ع،ي ا السالمض فانوصاتاه 
بمجموعة من الوصاياض فقام سمااته بذار ت،ك الوصايا وشرا ا وبيان اي  أن ا دالاة عا،ا  

 )الوو ة الصالحةت في نموذج السيد  الوهراء ع،ي ا السالم

 222التقرير رقى 

 229التقرير رقى 
 

 عواف السيد  الوهراء ع،ي ا السالم 

من الاماوساى الاوااطاماي الا ااماست  وضامان  64م )الا 02/0/2109وفي صبيحة يوم  السبت 
المحاضر  اليومية ل،تدبر في الدار الصادقية تى االستماع  ل  ماحااضار  تاحات هاذا الاعاناوان 
لسمااة السيد محمد رضا شرف الدين استعرض خالل ا سير  العوة والاعاوااف مان خاالل ماا 
روي من ختبة السيد  الوهراء ع،ي ا السالم الوداية مبينا  ن  م،ة من ألواظ رواية ال تاباة 
اا )الثت خمارهات و)اشتم،ت  ،باب ات و )خر ت في لمة من اودت ا ونساء قاوما اات و )تاتان 
أذيال ات و... ااشوة عن ذلكض وعن ممكنات هذا الوع  في أي زمان مان اوزماناةض وأن الاذي 

 يريد أن ي،توم بذلك التك،ي  يمكنه.. 

 

 السيد  الوهراء ع،ي ا السالم وايوية التعام  في الم اصمة 

مان الاماوساى الاوااطاماي الا ااماست  وضامان  65م )الا 00/0/2109وفي صبيحة يوم  اواد 
المحاضر  اليومية ل،تدبر في الدار الصادقية تى االستماع  ل  محاضار  تاحات هاذا الاعاناوان 
لسمااة السيد محمد صادق ال رسان  بين في ا  نه ااان لا،اساياد  الاوهاراء عا،ايا اا الساالم 
أس،وب ا ال ا  في اإلاتجاج والموا  ة والاحاصاول عا،ا  الاحاقض وعادم تاجااوز الاحادود 
الشرعية في ذلكض وتجربة السيد  الوهراء ع،ي ا السالم خير دلي  ع،  ذلكض وقد أسست فاي 
ااتجا  ا في قإية فدك مع ت،ك المسنلةض وبين الموق  من مشارااة الامارأ  فاي عاالاى 

 الر ال وفي وسائ  التواص  اال تماعي الم ت،وة

 241التقرير رقى 

ن الحكيم  السيد حسي   

ف الدين  السيد محمد رضا شر  

السيد محمد صادق الخرسان   
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 215التقرير رقى 
 

 اول السيد  زينب ع،ي ا السالم 

من الموسى الواطمي ال امست  وضمن المحااضار   59م )الا 7/0/2109وفي عصر  يوم  االثنين 
اليومية ل،تدبر في الدار الصادقية تى االستماع  ل  محاضر  اول موالتنا السيد  زينب عا،ايا اا 
السالم لمناسبة والدت ا تحدث في ا فإي،ة الشيخ عبدالرسول البيابي اديث النبي ) ت  نه لاى 
يكم  من النساء  ال ربعض وقال: من المع،وم في التراث الديني والعق،ية اإلسالمية لاى ياكاما  
من النساء  ال أربع واالرتبا  العام باهلل لى يتحقق  ال في آل البيتض لماذا النباي لاى ياناص عا،ا  
السيد  زينب وقدم مقدمة قرآنية الرواية من اودوات التعبيرية التي تويد الحصر وهذا اصار 
 ضافي وليس اقيقي ف ذا القول قاله قب  والد  السيد  زينب و نما الحديث عن مان ولادن 
واالمه عن من  ائت في الدنيا وليس في عالى الش ود ض ا  بني أم ينتمون  ل  عصاباتا اى 

  ال ولد فاطمة ثى استعرض أدلة اون ا خير النساء

 219التقرير رقى 
 

 اول السيد  زينب ع،ي ا السالم 

من الموسى الواطمي ال امست  وضمن المحااضار   61م )الا 1/0/2109وفي عصر  يوم  الثالثاء  
اليومية ل،تدبر في الدار الصادقية تى االستماع  ل  محاضر  لسمااة السيد هااشاى السا،اماان 
 اء في ا: هي موضع ف ر واعتواز الذي نحتو  بذارها واالاتوال مصدر ل،ويوضاات اإللا اياة 
الن ا ليست ش صية عادية ب  ب،غت ارفع در ات الكمال ومن اهى معالى ش صياتا اا الاعاالاى 
الغير مع،مة واذلك عبادت ا ف ي عابد  ال محمد وعرفت بالعوة والشرف نجع، ا مصاداق 
الفعالنا وتصرفاتنا وانتماءنا اله  البيت وو ه ال  النساء الالتي يتعذرن باالاماشااغا  الاباياتاياة 
واالسرية وانه يمكن مع تنميى الوقت انماء الحالة الرواية  وتناول مسائ  تاتاعا،اق باالامارأ  

 عوت ا واجاب ا وصوت ا وزهدها ض ودعا  ل  السير ع،  ن ج ا

 ع،ي ا السالم: زينبالمحاضرات اول السيد   –ثانيا 

من خارج مدينة سيدني عبر   از الت،واز ب دف  ثراء اويام الواطمية بنابر قدر ممكن من الموضوعاتض وترسيخ أسماء اوعالم وأعمد  
 المنبر في ذاار  الناس:

 

 عصمة السيد  زينب ع،ي ا السالم 

مان الاماوساى الاوااطاماي الا ااماست  وضامان  60م )الا 9/0/2109وفي صبيحة يوم  اوربعاء 
المحاضر  اليومية ل،تدبر في الدار الصادقية تى االستماع  ل  ماحااضار  تاحات هاذا الاعاناوان 
لوإي،ة الشيخ محمد سندض تناول في ا معن  العصمةض والمقصود من عصمة الساياد  زياناب 
ع،ي ا السالمض وأي نوع أو مستوى من مستويات العصماة هاذ ض ثاى بايان باعاب اودلاة أو 

 القرائن أو الشواهد التي تثبت عصمت ا..

 200التقرير رقى 

ي   الشيخ عبد الرسول البيان   

 السيد هاشم السلمان

الشيخ محمد سند   
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 201التقرير رقى 

 اول السيد  زينب ع،ي ا السالم 

من الموسى الاوااطاماي الا ااماست  وضامان  62م )الا 01/0/2109وفي صبيحة يوم  ال ميس 
المحاضر  اليومية ل،تدبر في الدار الصادقية تى االستماع  ل  محاضر  لوإي،ة الشاياخ اساام 
آل سال  بين في مقدمت ا  ن المقايسة في عالى الاو اود  ماا لاعا،اة ماعا،اوماة أو لاغايار 
مع،ومةض و ن  مكان الوصول  ل  الكمال ثابت عقال واذلك عمالض وأن الاوصاول مان أي فارد 
من اوفراد متنت ضو ذا أراد الوصول  ل  الكمال فالبد أن ياماإاي مان طارياق أها  الاكاماالض 

 وقدم السيد  زينب نموذ ا ل،وصول  ل  الكمالض واستعرض بعب الجوانب في ذلك..

 220التقرير رقى 

 اإلقتداء بالسيد  زينب في العالقة بالقرآن الكريى 

من الماوساى الاوااطاماي الا ااماست  وضامان  60م )الا 00/0/2109وفي صبيحة يوم  الجمعة 
المحاضر  اليومية ل،تدبر في الدار الصادقية تى االستماع  ل  محاضر  ثانية وهاي لاواإايا،اة 
الشيخ اسين الكوراني  بين في ا السير  القرآنية لموالتنا السيد  زينب من خالل: استشا اادهاا 
باآليات القرآنيةض وتدريس ا ل،قرآنض وتالوت ا ل اض وتوسيرهاض وترسى خت  القرآنض وراو ع،ا  
 انب االستش اد باآليات القرآنيةض وو ه نصيحته  ل  عموم الناس بنن يسعوا  ل  ااوا  أاابار 
قدر ممكن من اآليات القرآنية من أ   أن تكون ااضر  في ايات ى ومحادثات ىض وااذر مان 
المعاصي التي تحول دون او  آيات القرآنيةض وأرشد الماساتاماع  لا  ضارور  تاكارار قاراء  

 اآليات من أ   اوم ا..

 اي  نعين أوالدنا ع،  اإلقتداء بالسيد  زينب 

من الموسى الواطمي ال امست  وضمن المحااضار   64م )الا 02/0/2109وفي عصر يوم  السبت 
اليومية ل،تدبر في المناسبة ال اصة تى االستماع في الادار الصاادقاياة  لا  ماحااضار  با اذا 
العنوان لوإي،ة الشيخ عبدالمنعى شرار ض بين في أول ا مقام السيد  زياناب عا،ايا اا الساالم 
العميىض وموردات من ايات اض واي  ننخذ الدروس والعبر من ايات اض ومن ذلك: )الاعا،اىت  و 

 )ال يراتت  و )ت ذيب النوست و )الكمالت و )العوةت.. 

 201التقرير رقى 

 اإلنسان في المنمور اإلسالمي 

من الموسى الواطمي ال امست  وضمن الاماحااضار   65م )الا 00/0/2109وفي ظ ر يوم  اواد 
اليومية ال اصة بالمناسبة ل،تدبر في الدار الصادقية تى االساتامااع  لا  ماحااضار  تاحات هاذا 
العنوان ل،شيخ ااظى الحائريض تناول في ا )المرأ  في المنماور اإلساالمايتض ثاى بايان ماعاياار 
التواض  في اإلسالمض وراو ق،يال ع،  منولة المرأ  في اإلسالمض وقدم السيد  زياناب عا،ايا اا 
السالم نموذ ا لذلك مبينا مقامات ا الشريوة التي تكشو ا سير ض ثى أوصا  بااالقاتاداء با ااض 

 وباوخص في سيرت ا العم،ية في )تربية أوطوالت و )الحشمة والحياءت..

 240التقرير رقى 

الشيخ حسام ال سالط   

ي  
ن الكورانن الشيخ حسي   

ارة  الشيخ عبد المنعم شر  

الشيخ كاظم الحائري   



 المؤشر الفاطمي

 اليوم اوول: 

 17/10/2109االثنين  

 واان فيه ع،  العاد  فعالية افتتااية مع:

 فإي،ة الشيخ ايدر الصمياني

 امتدت لساعة ونص ض في منوله تناولت ثالث محتات:

 المحتة اوول :

قدم في ا السيد أبو عالء تقريرا مو وا ل،شيخ في بإع دقائق اول مسار اإلاياء الديني المواد خالل ش اري )رباياع 
 اوولت و )ربيع اآلخرت من الموسى الواطمي ال امس ودور البرنامج..

 المحتة الثانية:

استوضح في ا الشيخ من بعب اومور بالرغى من متابعته الدقيقة لك  تواصي  الحراك وما ينشر ااتا  فاي ساوار  
 وانشغاله بالتب،يغ..

ثى بارك ل،حراك الواطمي هذ  الج ود النوعية التي يقوم ب اض وقال أنا دائما أدعو لكى بالموفقيةض وأعتبر عاما،اكاى 
 مباراا وأاثر من مر  تحدثت بذلكض وأنا أدعمكى بك  ما أوتيت سواء بالمتابعة أو بالتوا د أو بالمشاراة الوكرية...

 وعندما ط،ب منه البرنامج نقد الحراك الواطمي قال:

ع،  مستوى التنوع في النشا  والتواص  مع  ميع المرااو والش صيات بال استثناءض و ن اان الاباعاب مانا اى قاد 
 يستقب،كى اياًء ولكن هذا أمر  يد وهي سير  أه  البيت ع،ي ى السالم..

 وع،  المستوى الوكري ل،نشا  ال أ د فيما أط،عت ع،يه ما فيه م الوة لألصول والثوابت واوهداف..

  ال أنني أتت،ع اثيرا من ا  نشا  أن يكون له آثارا عم،ية ابرى وباوخص ع،  اوصعد  التالية وأمثال ا: 

 )اوولت : 

المرأ  التي ل ا دور ابير في سااتناض وتوتقر السااة  ل  و ود مب،غات خصوصا في المناسبات الدينيةض لاذا الباد وأن 
 يكون لا)برنامج هالل فاطمية أستراليات في ت ريج مب،غات تسد الثغر  أيام أوج المناسبات الدينية.. 

 )الثانيت: 

الشباب الذين يبتعدون يوما بعد آخر عن سااتنا الدينيةض وهو أمر ختير ل،غايةض والبد ل،برنامج أن يبذل   دا أابر ع،ا  
 هذ  الشريحة وي تى ب اض ويحبب ا ل،دين..

وأط،ع البرنامج ع،  دور  شبابية يسع  فإي،ته ل،قيام ب ا من هذا اوسبوع يوم ال ميس ولمد  ثمانية أسااباياعض 
 ويتنم  ال ير من ا..

 فعاليات مدينة سدني العامة وال اصة: –ا ثالث

ي  
ن
الشيخ حيدر الصميان  
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)الثالثت: واد  ر اء الدين وط،بة الع،ىض واذلك واد  المرااوض فاالختالف الواقع و ن اان بدأ يتالش  أو ي   نوعا ماا 
  ال أنه سبب منزقا ابيرا لكيان التائوةض لذا ع،  البرنامج أن يسع  ضمن من يسعون  ل  هذا اومر..

 المحتة الثالثة: 

افتتح فإي،ته أسبوع  اتواالت الميالد بالحديث عن اديث )أنت بحمد اهلل عالمة غير مع،مةض وف مة غير ماوا اماةت 
 وقدم في  طار شراه ل ذا الحديث رسالتين:

 اوول :

في مو وم ع،ى السيد  زينب ع،ي ا السالم الذي ينبغي أن نعتقد بهض وهو الع،ى ال،دنيض وبين  شاكاالاياة فا اى  ن 
اإلنسان يمكن أن يتع،ى من غير مع،ىض وأوضح اومر من خالل اآليات القرآنيةض و ن هذا المقام لياس ماقااماا ما اتاصاا 

 باونبياء..

 الثانية:

 ن هذا الحديث يكش  عن مقام عميى لسيدتنا زينب ع،ي ا السالم امقام أما اا الساياد  الاوهاراء عا،ايا اا الساالمض 
وبين ما الكثير من المشترااتض وقد ورثت مقامات أم اض ومن ت،ك المقامات التي نتو ه  ل  المرأ  فاي ماجاتاماعاناا 
ونحن نعيش  اياء ذارى والدت ا ع،ي ا السالمض بنن تترسى ن ج ا بقدر اإلمكان في العوة والعواف والستر والحجااب 

 و ن انا ال نستتيع أن نص  أو نحقق ذلك ولكن ع،ينا أن نسع .. 

  

 

 

 

 

 

 

 اليوم الثاني: 

 11/10/2109الثالثاء  

 201التقرير رقى 

اءة من أعداء آل محمد   الت 

مان الاماوساى  61م )الا 1/0/2109وفي مساء  يوم  الثالثاء  
الواطمي ال امست  وضمن اديثه اليومي ما بين الصالتين 
تناول الشيخ ع،ي أبو ريحانة أوال في الماسانلاة الاواقا اياة 
مسنلة )القيام في الصال ت وأهميت ا وضارورتا اا وعادم 
ترا ا بني نحو من اونحاءض ثى قرأ اديثا شريوا مسانادا  لا  
مصادر الوريقين اول ضرور  التبري من أعاداء آل ماحاماد 

 ولعن ى..

الشيخ أبو ريحانه   
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 200التقرير رقى 

 ت..وبرااتهض السالم ع،يك يا بنت المم،  بالغمامض سيد الكونين ومول  الثق،ين وشويع اومة يوم المحشر ورامة اهلل وبرااته
 ثى تترق  ل  النصين من ثالث   ات:

 
 الج ة اوول :

 ن ما ذار في زيارات ا من مقامات لجدها وأبيه  نما هو  شار   ل   ل  العالقة بين ا وبين ت،ك الصاواات الاماشاار  لايا ااض ولاياس لاغاوا 
ذارها في زيارت اض و نما لبيان  ن ا ابنة من فيه هذ  الصوات وهذ  الصوات تم ر فيك ولو بمرتبة من الاماراتابض و نا اا أقارب  لاياه 

 صواتا اما هي اوقرب  ليه نسبا..
ثى أشار  شارات عبار   ل  بيان بعب الموردات اا)أادية اهللت والمراد الحقيقي من اض و)أول العددت بالنسبة  ل  الارساول ) ت والاماراد 

 منه..
  

 الج ة الثانية:
تناول فيه معن  الع،ى في السيد  زينب وهو الع،ى ال،دنيض واي  وص   لي اض و مكان الوصول  لي ا عقال وبرهااناا ااماا أفاادتاناا باه 
الرواياتض وتعري  ع،ى السيد  زينب ع،ي ا السالمض والتالزم بين الع،ى والعصمةض وبيان أن العصمة هي فاي الاواقاع عا،اى ال ياناواك 
العم  عنهض وبيان عصمت ا واي  استحقتض ولما هي معصومةض وقال:  نني أعتقد  ازما  ن عصمت ا أابار مان عصاماة ااثايار مان 

 اونبياءض ولي ع،  ذلك الجوم شواهد..
ونق  اادثة اربالء وموقو ا في يوم عاشوراء الموجع وقول ا: )ال، ى تقب  منا هذا القربانض وما رأيت  ال  ميالت ماع أنا اا أظا ارت 

 الحون لمقتإا ض ولكن مع ذلك قالت هذا القولض والموق  ااش  عن عصمت ا وع،م ا ف ذا الموق  ال يصدر  ال من عالى..
 

 الج ة الثالثة:
تناول بعب مقامات ا مقدما  ن ا اثير  وقسى من ا خوي ع،يناض ولكن بعب ما ظ ر يكش  لنا قدرها البالاغ مابا،اغ وناقا  ماوارد  
وااد  من سيرت ا وهي أن ا لما ختبة في الكوفة وضج الماس ضجيجا عاليا وبمجرد أن أومنت ل ى سكت الجميعض مما ياكاشا  عان 

 سر ابير في ا بحيث ما ال يمكن  يقافه من عواط  الناس بإماء  أوقوته سالم اهلل ع،ي ا..

اوسبوعية ا،مة اوستاذ ع،ي اريى     

اختصت ا،مة هذا اوسبوع في اسينياة 
آل ياسين لبيان بعب ماقااماات ماوالتاناا 
السيد  زينب لقرب والدت اض وبدأ اادياثاه 
بالحديث المش ور الذي قال فياه اإلماام 
زين العابدين ع،يه السالم ل ا: )أنت بحمد 
اهلل عالمة غير مع،اماة وفا اماة غايار 
مو مةت ثى اختار نصا من زيارتاه وقارأ  

السالم ع،يك يا بنت خير خ،اق اهلل وهو: )
وسيد خ،قه وأول العدد قب  ايجاد أرضاه 
وسماواته وآخر اوباد باعاد فانااء الادناياا 
وأه،ا اا الاذي روااه نسا اة الاالهاوت 
وصورته نس ة الم،ك والم،كوت وق،اباه 
 خوانة الحي الذي ال يموت ورامة اهلل 
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 204التقرير رقى 

 العواف والحجاب في رسالة السيد  زينب ع،ي ا السالم 

من الموسى الواطمي الا ااماست  وضامان الا،اقااء  60م )الا 9/0/2109وفي عصر يوم  اوربعاء 
اوسبوعي مع فإي،ة الشيخ محمد روح اهلل ب تياري بجاماع اإلماام الاما ادي )عاجت تاحادث 
فإي،ته عن مكانت ا ع،ي ا السالمض وأط  ع،  بيان بعب ألقاب اض ومن ا الغاياور ض لاياناتاقا  
منه  ل  ذار الشواهد ع،  امال عوت ا والتوام ا باالساتارض ثاى ألاقا  ضاوءا عا،ا  الاواقاع 
المجتمعي وااالت الناس في التعام  مع الحجابض وأشكال ال،باس في أوسا  الاناسااءض وبايان 
لذلك ثالث ااالتض ثى اعتبر هذ  المناسبة محتة لمعالجة الس،وايات ات  لمن يحسب أنه قاد 
استكم  عالى عوتهض وقال  ن موضوع الحجاب والعواف يحتاج  ل  عد   ،سات خصوصا فاي 

 قراءتنا لوضعنا..

 205التقرير رقى 

 مكانة السيد  زينب ع،ي ا السالم 

من الموسى الواطمي ال ااماست  وضامان الا،اقااء  60م )الا 9/0/2109وفي مساء يوم  اوربعاء 
اوسبوعي مع فإي،ة الشيخ أبو دعاء في مراو شباب الغدير بعد صالتي المغرب والعشاء  بيان 
في ا  م،ة من النقا  اول هذ  الش صية العميمةض من ا: )النقتة اوول ت اول ناباذ  مان 
سير  والدت ا وايات ا في البيت التاهر المقدسض و)النقتة الاثااناياةت: باعاب مان ألاقاابا اا 
وصوات ا وراو ع،  ع،  اسم ا )زينبت ومعنا ض وفي )النقتة الثالثةت تناول عاباار  عاالاماة 
غير مع،مة وف مة غير مو مةض وفي )النقتة الاراباعاةت عان عصاماتا ااض ثاى خاتاى فاي 
)النقتة ال امسةت عن صوت ا بنن ا سيد  الم دراتض وبعد استكمال ا لت،ك النقاا  أ ااب عان 

 عدد ابير من اوسئ،ة.

 

 مشاراة شعرية 

من الموسى الواطمي ال ااماست  وضامان الا،اقااء  60م )الا 9/0/2109وفي مساء يوم  اوربعاء 
أوسبوعي في مراو شباتب الغديرض ولمناسبة أيام استقبال ميالد السيد  زينب ع،ي اا الساالمض 
شارك الشاب الشاعر ع،ي الس،مي بمقتوعتين شعريتين من نماماه: )اوولا ت عان الساياد  

 زينب  اء في مت،ع ا:

هاذ  بات اايادر عا،ا  فاحا   فرّعت زينب ابد ال مستحي /استغور اهلل ش،ون زياناب فارعات/
 هذ  بنت الي بحمن طه ربت الوحول/

  وفي )الثانيةت قصيد  اول الحجاب  اء في أول ا:

  هذي تربية الوهر  عال الحجاب

 206التقرير رقى 

 اليوم الثالث: 
 19/10/2109اوربعاء   

الشيخ محمد روح هللا بختياري   

الشيخ أبو دعاء   

الشاعر علي السلمي    
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  والدروس ب اي من زينب اثر
  هيه مو بس مسنلة قتعة قماش
  الغاية من ا ان ا تغتي الشعر
  الحجاب يمث  الحشمة وعواف
  الحجاب الواطمي يمث  الستر
  الحجاب يكم  المرأ  المصون
  ما يصغر من ا گدام البشر
  الحجاب يوفر اومن وامان

 وما ي ،ي الشي السيء ينتشر
  لكن ب المرا،ة تو د شرو 
 شرو  ما ممكن تروح وتنعبر

  فاطمة الوهراء ا  هم ا الحجاب
  سنين ا الما طولن ا، ن عبر

  ين،بس عن معرفه اون الحجاب
  وبعد الزم ينعرف عمى القدر

 باليا ع،ى يصير بس قتعة قماش
 وما يتول لون ي،بس عن  بر

  انه مو و  ة نمر اطرا ا  اي
  تتإارب مع الغير الوكر ات 

  نما مسالة مسموح وارام

  اي نعى بس هذا ا  ما في االمر
  صارت المود  اجاب وبنترون
  والعبا  صارت ت ،  تعتبر

 يا ترى الوهراء ترضه ب الحجاب
  هذا بالنسبة ل ا امر يسر

شاداد ما اماة الاغااياة فاي لابااس 
  الحجاب

  واالدلة هواي بس بينه القصر
  نرضي اهلل لو عباد اهلل نريد
  اعمالنه ل،دنيا لو يوم الحشر

  هيه مرضا  البشر گ،ي شتويد
  انه لو باچر انامن بالدبر

  الزم استوعب انه ب اي الحيا 
 أعمالي تعرض عاالمام المنتمر
 اهلل من گال المر  ت،بس اجاب
  راد يحمي ا فق) من ال تر
  فاطمة ما تدعد گبال الإرير

  تدول صح ميشوف بس يشتى عتر
  التتبع فاطى تقدس هالحجاب

   ودون ش وات النوس تم،ك صبر

  المرأ  هذا اجاب ا يصبح شعار
  التحب فاطى تنعرف عبر الدهر

 من عبايت ا التح) ل،حشمة ساس
  من اجاب الوينبي اليسو  درر
  من گ،ب تو د م افة اهلل بيه
  وع،  االمر الوين دوما يستقر

  من عق  اليورزن الشيء الصحيح
 وع،  اإلنترنيت مي ،ي صور
  هذا شرع اهلل بال أخذ وعتاء

 وهذا من ج بت رسول اهلل الت ر
  م ى  دا هو  ل،وهر  الحجاب
   وااو نقتة ار ع ع،ي ا وأصر 

 اليوم الرابع: 

 209التقرير رقى  01/10/2109ال ميس   
 

 اإلاتوال بميالد السيد  زينب ع،ي ا السالم 

من الموسى الواطمي الا ااماست   62م )الا 01/0/2109وفي مساء يوم  ال ميس 
وضمن البرنامج اوسبوعي لمراو الاناباي اواارم ) ت تاحادث فإايا،اة الشاياخ 
الداتور رايى لتيوي عن السيد  زينب وما الذي  ع  من يوما اا ياوم خاا  
بالممرضاتض وبين ثالثة أمور رئيسية: )اوول ت هذا الجانب فاي سايار  ومسايار  
السيد  زينب ع،ي ا الساالمض و)الاثااناياةت: باعاب الارواياات واوخاباار فاي ثاواب 
التمريب وادود ض و)الثالثةت دورنا في هذا المجتمع وباوخص المجتمع ال اا  
في مراو النبي اوارم ومجتمع الحيا  في سيدني لماماارساة هاذ  الاماوارد  
بتوقد المريب بيننا سواء عبر وسائ  التواص  اال تماعي أو عبر زيارته وتواقاد  
أو عبر االعتناء بهض ودع   ل  االهتمام بمناسبة ماياالد الساياد  زياناب عا،ايا اا 

 السالم واإلاثار من ا..

ي  
الشيخ د. رحيم لطيفن  
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 الوهراء وزينب ع،ي ما السالم 

من الموسى الواطمي ال امست وفي الماجا،اس  62م )الا 01/0/2109وفي مساء يوم  ال ميس 
اوسبوعي لحسينية السيد  فاطمة الوهراء ع،ي ا السالم  ابتدأ ال تيب السيد عمار القاووياناي 
بنبيات الرثاء لذارى استش اد السيد  الوهراء ع،ي ا السالمض ثى تحدث عن صوات العممة عاناد 

و )اإلياماانت و  السيد  زينب ع،ي ا السالم وبين  م،ة من ت،ك الصوات والتي هاي: )الاعا،اىت 
و العوة والوفاء إلمام ا والتإحية بنوالدها وذاار  )الصبرت و )اوخالقياتت التي من ا: الشجاعة

 لك  مورد شاهد من ايات ا بعدها ختى بالرثاء ع،  الوهراء ع،ي ا السالم.

 تقرير: الحاج قاسى شاني

 المج،س اوسبوعي 

من الاماوساى الاوااطاماي الا ااماست  وضامان  62م )الا 01/0/2109وفي مساء يوم  ال ميس 
المج،س أوسبوعي ل،جمعية الجعورية بدأ الشيخ منتمر مال اهلل المج،س بنبياات الارثااء عا،ا  
السيد  الوهراء ع،ي ا السالمض ثى تناول موضوع التقوى من خالل القرآن الكريىض وبين أنه مان 
أبواب الورج والرزق الغير محتسبض وبين أنواع الرزق وتصنيواته بين مادي وماعاناويض وأشاار 
 ل  أابر رزق معنوي وهى أه  البيت ع،ي ى السالمض وواليت ىض وتع،ى ع،وم ىض ثاى خاتاى 

 اما بدأ بنبيات الرثاء اول استش اد السيد  الوهراء ع،ي ا السالم..

 تقرير: فرج ال إري..

 

 اإلاتوال بميالد السيد  زينب ع،ي ا السالم 

لى يكت  مراو النبي اوارم ) ت بااإلااتاواال الاذي قااماوا 
بإاياء  في لي،ة الجمعةض نمرا لما تحإا  السيد  زياناب مان 
مكانة تقتإي اإلاياءض ايث استمر اإلاياء فجر يوم  الجمعاة 

من الموسى الوااطاماي الا ااماست باعاد  60م )الا 00/0/2109
 دعاء الندبةض بباقة من الك،مات والمدائح والتبريكات..

ب  تكرر اإلاتوال ل،مر  الثالثة في الساعة الحاادياة عشار  ال 
 أنه اان م صصا ل،نساء
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 اليوم ال امس: 
 00/10/2109الجمعة   

ي  
السيد عمار القزوينن  

الشيخ منتظر مال هللا   
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 السيد  زينب ع،ي ا السالم في ختبة الجمعة 

من الموسى الواطماي الا ااماست بامارااو أها   60م )الا 00/0/2109وفي ختبة يوم الجمعة 
البيت ع،ي ى السالمض وبعد أن تناول فإي،ة الشيخ اايادر الصامايااناي فاي الا اتاباة اوولا  
مسنلتي اون السيد  الوهراء انعقدت نتوت ا من توااة الجنة وعمرهاا ياوم اساتاشا اادهاا 
من خالل بيان عمر النبي والسيد  خديجة يوم زوا  ماض انتق  في ال تبة الثانية  ل  الحادياث 
عن السيد  زينب ع،ي ا السالم في ثالث محاور رئيسية: )اوولا ت ااا اتاناا  لا   اايااء ذاارى 
ميالدها بناثر عدد ممكن من اويامض و)الثانيةت اون الارساول ) ت فاي ماياالدهاا وذلاك لاماا 
يجري ع،ي ا من مصائب عمم ض و)الثالثت مناقشة بنت الشاطئ في ااتاابا اا ااول الساياد  
زينب وقول ا بنن ا ولدت بعد المحسنض و خواءها لع،ة استش ااد الاماحاسانض وتصاحاياح تا،اك 

 المع،ومة بالدلي  والبرهانض وأوص  بترسى ن ج السيد  زينب في ذارى ميالدها..

 

 اإلاتوال بميالد السيد  زينب ع،ي ا السالم 

من الموسى الواطمي ال امست  وضمن الابارنااماج  60م )الا 00/0/2109وفي عصر يوم  الجمعة 
اوسبوعي الم صص ل،براعى واوطوال ااتو  مرااو اإلماام الاحاسايان عا،اياه الساالم با اذ  

 المناسبةض واانت ل،سيد عبداهلل النقيب ا،مته بال،غة اإلنج،يوية

 225التقرير رقى 

 226التقرير رقى 

ي  
ن
الشيخ حيدر الصميان  

السيد عبدهللا النقيب   



 المؤشر الفاطمي

 اإلاتوال بميالد السيد  زينب ع،ي ا السالم 

مان  60م )الاا 00/0/2109وفي مساء يوم  الجمعاة 
الموسى الواطمي ال امست  وبعد صالتي الاماغارب 
والعشاء و ،سة القرآن ااتو،ت اساياناياة أصاحااب 
الكساء ع،ي ى السالم بت،ك المناسبة باماشاارااتايان: 
)اوول ت ل،شيخ أبي دعاء التي اانت عبار  عن ا،ماة 
تإمنت نبذ  عن ايات ا وأسماؤها ومشارات ا في 
اربالءض و)اوخرىت ل،شيخ أبو زيد الحمدي اياث قادم 

 مدائح بالمناسبة..

 227التقرير رقى 

 221التقرير رقى 

 

 اإلاتوال ل،مر  الرابعة 

م )الا 00/0/2109وفي مساء يوم  الجمعة 
من الماوساى الاوااطاماي الا ااماست   60

وضمن البرنامج اوسبوعي ل،شباب لقاراء  
زيار  آل يااسايانض والاتاذااار فاي باعاب 
الاامااسااائاا  مااع فإااياا،ااة الشاايااخ رااايااى 
لتيويض ول،مر  الرابعة اااتاوا  )مارااو 
النبي اوارم ص،  اهلل ع،اياه وآلاهت ماع 
الشباب بمناسبة ميالد السيد  زينب ع،ي ا 

 السالم. 

الشيخ أبو دعاء  الشيخ أبو زيد الحمدي    
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  اتوال والد  السيد  زينب ع،ي ا السالم 

مان  64م )الاا 02/0/2109الذي أقامته الجمعية الجعورية في يوم  السابات 
الموسى الواطمي ال امست والذي اانت المشارااات ماقاتاصار  فاياه عا،ا  
ا،مة بال،غة اإلنج،يوية ل،مال ارار الكوفي تناول في ا الامانااساباة فاي ثاالثاة 
محاور: )اوولت سير  السيد  زينب من والدت ا وتسميت ا وش اصاياتا اا قابا  
عاشوراء وبعدها ودورها بالثقافة النسوية وتدريس اا الاتاواسايار واوخاالقض 
وتك،ى اول الوواج بحيث يجب التوافق والمصاراة بين الوو ين منذ الاباداياةض 
اما شارطت السيد  زينب زو  ا بنن ا تالزم أخي ا الحسينض و)المحور الاثاانايت: 
لماذا نتمسك بالمجالسض ودورها في ذلكض وهي أول من أقامت الاماجاالاسض و
)المحور الثالثت: عالقت ا مع اهلل سبحانه وتعال  وقد تناول ختاباتا اا اايا  
اانت ترى ا  شيء  مي  في سبي  اهلل. اذلك عبادت ا بحيث ان اا لاى تاتارك 
الصال  لي،ة الحادي عشر رغى ا  المصائب التاي رأتا ااض ثاى أعاقاب الاكا،اماة 
بالمدائح واوهازيجض واانت هناك ا،مة بال،غة العربية لسامااااة الساياد عاماار 

 القوويني.. 

 :سادساليوم ال 
 200التقرير رقى  02/10/2109السبت  

 

 بيان بين الصالتين 

وضمن رسالت ى اليومية الم تصر  بين الصالتين في اساياناياة آل يااسايان 
من الموسى الواطماي الا ااماستض  64م )الا 02/0/2109في مساء يوم  السبت 

تحدث الشيخ أبو ريحانة في المسنلة الوق ية عن مسنلة الصال  في التائار ض 
ثى أعقب ا بقراء  رواية في فإ  التبري من أعداء آل محماد اااثاا الاحاإاور 

  ل  التمسك بت،ك الوإي،ة

 202التقرير رقى 

ي  
السيد عمار القزوينن  

ي  
ن
المال كرار الكوف  
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 200التقرير رقى 

  اتوال والد  السيد  زينب ع،ي ا السالم 

من الموسى الواطمي ال امستض ابتدأ بك،مة باالاعارباياة تانااول  64م )الا 02/0/2109الذي أقامته اسينية آل ياسين في مساء يوم  السبت 

محاور وتوصيتينض أما المحاور ف ي: )اوولت  مكان الجمع بين الحون والورح است، ما مان السايار  الاناباوياة فاي والد   0المناسبة في 

 السيد  زينبض و)الثانيت: االسى ودالالته وآثار ض ووظيوتنا في  اياء أسماءهى ع،ي ى السالم في أ يالنا ونس،ناض و)الاثاالاثت: باالارغاى مان

ال ،ق الرفيع ل،سيد  زينب  ال أن ا لعنت المالمينض مما يكش  عن مشروعية ال،عنض وهو أمر ثابت و نما الكالم في أسا،اوب ماماارساتاهض 

ثى أعقبت الك،مة العربية ا،مة بال،غة اإلنج،يوية ل،شاب الشيخ محمد الحوراني أعقبه ثالثة من الرواديد بالشعار والامادياحض وهاى: الاماال 

 م ند الوالئيض وأبو صادق الس،مانض والمال محمد الكوفي الذي ختى الحو  أيإا بالدعاء..

المال أبو صادق السلمان 

ي 
 
 المال مهند الوالن

ي 
ن
 المال محمد الكوف

ي 
ن
الشيخ محمد الحوران
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  اتوال والد  السيد  زينب ع،ي ا السالم 

من الموسى الواطمي ال امستض اباتادأ  64م )الا 02/0/2109الذي أقامته اسينية اإلمام السجاد ع،يه السالم في مساء يوم  السبت 
بك،مة قصير  لألستاذ ع،ي اريى اول مقامات السيد  زينب ع،ي ا السالمض ثى قدمت فرقة اإلمام السجاد ع،يه الساالم لاألاشاباال 
أنشود ض اما شارك الوت  يحي  الناصري بقصيد ض واانت هناك فقر  لألسئ،ة واو وبة وتقديى الجوائوض وختى االاتاواال بانشاعاار 

 لسعيد ا،ي..

 204التقرير رقى 

 المال يحن  الناضي فرقة االمام السجاد لإلنشاد
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 205التقرير رقى 
 اتوال والد  السيد  زينب ع،ي ا السالم  

من الموسى الواطمي ال امستض ابتدأ بتالو  آياات  64م )الا 02/0/2109الذي أقامته اسينية أم البنين ع،ي ا السالم في مساء يوم  السبت 

من القرآن الكريى ثى توال  الرواديد بقراء  أبيات مديح في السيد ض ومن المشاراين: السيد اسين الحسينيض والسيد أبو عاالء الاعاذاريض 

والحاج أبو محمد مترض وأبو  عور النجويض وأبو ايدر العتارض وختمة اإلاتوال بك،مة لألستاذ ع،ي ارياى ااول الساياد  زياناب عا،ايا اا 

 السالم..

 تقرير: السيد أبو عالء اامي الجادر

 سعيد كلي   

ي  الحاج أبو محمد مطر
ن الحسينن  السيد حسي 
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 األستاذ علي كريم

 السيد عالء العذاري

 الشاعر أبو حيدر العطار

ي 
 الشاعر أبو جعفر النجفن
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  اتوال والد  السيد  زينب ع،ي ا السالم 

الذي أقامته اسينية دار اإلمام الحسين ع،يه السالم فاي مسااء 

من الموسى الواطمي ال ااماستض  64م )الا 02/0/2109يوم  السبت 

وابتدأ بآيات من القرآن الكريى ثى باعادهاا قارأ الاحااج اباو عا،اي 

الحائري زيار  السيد  زينب ع،ي ا الساالم وقادم عاريا  الاحاوا  

السيد أسعد: المال زيد الكربالئي لقراء  مدائح وهوسات بالمناسباة 

بعدها اانت فقر  ا،مة فإي،ة الشيخ ماناتامار ماال اهلل ااول 

والد  السيد  زياناب ااياث تاتارق  لا  اايااتا اا ماناذ الاوالد  

وتسميت ا  ل  ختبت ا أمام ال،عين يويدض وختى الحاوا  بامادائاح 

 ل،مال السيد م ،د الكربالئي..

 تقرير: الحاج قاسى شاني..

 206التقرير رقى 

ي 
 
 السيد مخلد الكربالن

ي 
 
 المال زيد الكربالن

 السيد اسعد

 الشيخ منتظر مال هللا
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 207التقرير رقى 
 

  اتوال والد  السيد  زينب ع،ي ا السالم 

م 02/0/2109الذي أقامه مراو اإلمام الحسن ع،يه السالم في مساء يوم  السابات 

من الموسى الواطمي ال امستض والذي اباتادأ باعارض لاكاالم راهاباة فاي  64)الا 

 ادى الكنتئس عن السيد  زينب ع،ي ا السالمض ثى مشاراة بعب المادااايان مان 

ال ند وبااستانض وبعدها اانت ا،مة لوإي،ة الشيخ نامي فراات العاما،اي ااول 

الصبر واإلبتالء واست، ام هذ  اومار مان سايار  الساياد  زياناب عا،ايا اا الساالم 

 ون ج ا..

 201التقرير رقى 

  اتوال والد  السيد  زينب ع،ي ا السالم 

م 02/0/2109الذي أقامه مسجد اإلمام الرضا ع،يه السالم في مساء يوم  السابات 

من الموسى الواطمي ال امستض والذي اان عبار  عان ماحااضار  لا،اشاياخ  64)الا 

 الداتور اسين  واهري تناول في ا سير  السيد  زينب ع،ي ا السالم.. 

 السيد  الوهراء ع،ي ا السالم والسيد  زينب 

من الماوساى الاوااطاماي الا ااماستض  64م )الا 02/0/2109وفي مساء يوم  السبت 

وضمن البرنامج اوسبوعي لا)مؤسسة أإلمام السجاد ع،ياه الساالمت فاي مصا،ا  

اإلمام السجاد ع،يه السالم ألق  اوستاذ ع،ي اريى بعد صالتي المغرب والاعاشااء 

ا،مة استكم  في ا اديثه في اوسبوع الماضي عان خاتاباة الساياد  الاوهاراء 

ع،ي ا السالم ثى انتق   ل  الحديث بشك  م تصر عن المقام العا،اماي لاماوالتاناا 

 السيد  زينب ع،ي ا السالم لمناسبة ذارى ميالدها..

 209التقرير رقى 

 الشيخ نامي فرحات العاملي 

 األستاذ علي كريم
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 242التقرير رقى 

 ..دور ختب السيد  زينب ع،ي ا السالم 

من الموسى الواطمي ال اماست أاايات  65م )الا 00/0/2109وفي عصر يوم  اواد 

ال يئة المحمدية ذارى ميالد السيد  زينب ع،ي اا باقاراء  اادياث الاكاسااءض ثاى 

مشاراة عدد من الشعراء والرواديد في قراء  قصائد زينباياةض ثاى ااانات اا،اماة 

لسمااة السيد شعيب النقوي تناول في ا: مكانة السيد  زينب ودور ختب اا فاي 

 تغير الواقع وصناعة التحول في الجم ورض وتوق  عند بعب موردات ختبت ا..

 :سابعاليوم ال 
 00/10/2109االاد 

 السيد شعيب النقوي
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 240التقرير رقى 

 

اإلاتوال بميالد السيد  
 زينب ع،ي ا السالم 

 

وفااي مساااء يااوم  اواااد 

مااان  65م )الاااا 00/0/2109

الموسى الواطمي الا ااماست 

أااياات )هاياائااة شااباااب عاا،ااي 

اوابرت في اسينياة عا،امادار 

هذ  الامانااساباة باماشاارااة 

الحاج عا،اي خا،اواان الاتاذي 

تااناااول  ااوانااب ماان ااايااا  

السيد  ودورنا في الحيا  مان 

خالل سيرت اض اما شارك عادد 

من المدااين والشاعاراء فاي 

 ذلك اإلاتوال
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 244التقرير رقى 

 ..اإلاتوال بميالد السيد  زينب ع،ي ا السالم 

من الموسى الواطمي ال اماست أيإاا ااان  65م )الا 00/0/2109وفي مساء يوم  اواد 

هناك  اتوال في اسينية اإلمام السجاد ع،يه الساالم خاا  باالاناسااء شااراات فاياه 

اوستاذ  بتول  مالي بك،مةض بنإلضافة  ل  أنشود  ل،وتيات وقاراء  الاماولاد باالا،اغاة 

 العربيةض وفقر  أسئ،ة وأ وبة.. 

Sister Batool Jamali 



 

 المؤشر الفاطمي

حتفاالت خارج األسبوعا  

 اما اان هناك يومين من اإلاتوال خارج اوسبوع المواد لإلاتوال وهما:

 اليوم اوول:
م14/1/2019الثالثاء   

 في اسينية اإلمام الحسن العسكري ع،يه السالم 

ايث اانت هناك مشاراات بالشعر والمديح لك  من السيد أبو عالء العذاريض والحاج أبو محمد مترض وأبو ايدر العتارض وأبو وهايابض وخاتاى 

اإلاتوال بك،مة لوإي،ة الشيخ أبو زيد الحمدي تسائ  في ا عن: لماذا لى يسمح ل،سيد  زينب ع،ي ا السالم أن تبق  فاي مادياناة  ادهااض 

 ولماذا  اء اومر من يويد بن معاوية بنن تبعث؟..

 الحاج أبو محمد مطر السيد عالء العذاري

 أبو وهيب الشاعر أبو حيدر العطار

الشيخ    

 أبو زيد الحمدي
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 اليوم الثاني:
 م            07/0/2109ال ميس 

 

 في اسينية السيد  فاطمة الوهراء ع،ي ا السالم

واانت بمشاراة ا  من الرواديد: المال عويو ال ا وجض والمال مصتو  المذاجيض والمال ايدر البغدادي ثى ا،مة لسماااة الساياد عاماار 

 القوويني تناول في ا بعب محتات ايا  السيد  زينب ع،ي ا السالمض وختى اإلاتوال بقراء  دعاء الورج وطوال الحسينية..

ي  
السيد عمار القزوينن  

المال عزيز الهاجوج  ي    المال مصطفن المذحج   

المال حيدر البغدادي   
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 ال،واات التب،يغية ل،مناسبة

 وهنا رصد بما نشر  البرنامج من لواات من تصميمه خالل هذا اوسبوعض وهي ع،  ثمان أقسام:

اللوحات     
 التبليغية

 للمناسبة

 له بيعة في عنقي: -القسى اوول
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اللوحات     
 التبليغية

 للمناسبة
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 يوميات منتمرون: -القسى الثاني

 وهي من تصميى )السيد أبو عالء اامي الجادرت:
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 القسى الثالث: يوميات مكتبة المناسبات

 وهي من تصميى الحاج قاسى شاني:  
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 : يوميات اول الوهراء عرابعالقسى ال

 المؤشر الفاطمي



 المؤشر الفاطمي
 

 المؤشر الفاطمي



 المؤشر الفاطمي
 

 المؤشر الفاطمي

يوميات المناسبة ال اصة: –القسى ال امس   

 ولألس  لى يتى نشر يوميات عن اض  ال من اليوم ال امس:
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 المؤشر الفاطمي

يوميات البراعى الواطمية: –القسى السادس   



 المؤشر الفاطمي
 

 المؤشر الفاطمي
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 المؤشر الفاطمي

  عالنات –القسى السابع 

 وهي لإلعالن الموادض وبعب الوعاليات ال اصة:
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 المؤشر الفاطمي



 المؤشر الفاطمي
 

 المؤشر الفاطمي

الحم،ة اإللكترونية ال اصة:  – ثامنالقسى ال  

 مع العباء  الوينبية في سااتنا الدينية:
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 انفو جرافيك

عدد 
املوضوعات 
 املطروحة

 عدد الرواديد 

 و الشعراء

عدد اخلطباء 
واملحاضرين 
 من الداخل

 عدد املراكز عدد املجالس
عدد أيام 
 االحياء

عدد اللوحات 
 التبليغية

عدد اخلطباء 
واملحاضرين 

 من اخلارج

10 28 18 28 20 9 54 15 
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 The Fatimiyiah Summary Review is an appraisal after each occasion in order for the members of 
the Fatimiyiah Season, the Centers, the Preachers, the Reciters (Radoud), and the Public, to have an objec-
tive 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  reli-
gious 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 ninth issue is focused on the documentation and evaluation of the occasion of the "Birth of Say-
yieda Zainab pbuh" . A continuous week was assigned to this event, from Monday 07/01/2019 to 
13/01/2019. However, the commemoration was continued in another two days outside this week.   
 
 This occasion did not need an effort to commemorate it because all the majalis in Sydney have 
come together to perform this occasion. 
 
 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. No. of days of commemorations = 9 

2. No. of banners relating to the occasion = 54 

3. No. of centres = 20 

4. No. of Majalis = 28 

5. No. of speakers and lecturers from Australia = 18 

6. No. of speakers and lecturers from outside Australia = 15 

7. No. of Rawaded (reciters) and poets: 28 

8. No. of topics relating to the event = 10  

The Fatimiyiah Summary Review 



The birth anniversary 

of the daughter of  

al-Zahra (pbuh)  

Moulatana Zainab 
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