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يصدر هذا التقرير الدوري عن برنامج هالل فاطمية أستراليا الذي هو نشاط أهلي، يضم إلى عضويته )فرقاء الجنسية واللللسلاا والل لللد 

ن والتقليد واالتجاه( توحدوا باسم )الزَّهراء وأبيها وَبعلِها َوبنيها والسر المُسَتودع فيها( لتكوا )مدينة سيدني( مكاا انطالقلتلهلم مل

أجل القيام بعمل يرضي اهلل، ويسهموا من خالله في مساندة المراكز المختلفة، ويقوموا باإلعالم والت ليل  للعلطلاء اللملنل لر ونشلاط 

 الم لغين.. 
 

يوما( ي دأ من مطلع ربيع األول الذي بلدأ  فليله  الم اللزهلراء عللليلهلا  021واقترحوا موسما سنويا باسم )الموسم الفاطمي( يمتد لل)

السالم باستشهاد أبيها )صلى اهلل عليه و له( ويختتم في  خر يوم من شهر جمادى األخرى الذي ورد فيه قول بأنه يوم استشهلادهلا 

 )صلوا  اهلل عليها(.

ا، َو )وال يغفل الموسم عن إحياء مناس ا  الفرح إلى جانب مناس ا  الحزا التي يتخللها الموسم فل   
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 هالل فاطمية استراليا

مطبوعة دورية تصدر 
عقيب كل مناسبة في 
 فترة الموسم الفاطمي 

تعدها لجنة الموسم 
 الفاطمي الخامس

ربيع األول الى  1من 
اخر جمادي االخرى 

 للهجرة 1441

وتستقبل مالحظاتكم 
 على البريد االلكتروني:
klbfdk@gmail.com 

 او عبر األرقام التالية:
0413969236  
0401337410  
0421738864 

 
 

 

 ويمكن مطالعة اإلصدار 
 في واحة الموسم الفاطمي 

 بالموقع االلكتروني )يا فاطمة(
 

http://helalfatimaitaustralia.com 

ويتركز عمل النشاط على )الدراسة( و )التلخلطليل ( و )اإلقلتلراح( و )اإلعلالم( و )اإلسلنلاد( و 

)التوثيق( بالمقدور عليه، وتقوم مجموعة ال رنامج بل)اللقاء( الدائم والمستمر لل)المؤسلسلا ( 

و )األفراد( في المجتمع، للتشاور والتحاور والتعاوا من أجل تحليل الواقع بأبعاده المتراكل لة، 

وتقديم الخطاب الديني بثوابته بطريقة تعالج هذا الواقع وتتقدم بله، وتلركلز علللى حلفل  

الهوية في بلد يؤمن بالتعددية، كل ذلك وفقا للمسار الذي تطرحه وتملضليله اللملرجلعليلا  

 الدينية والحوزا  العلمية وفقا لمت نيا  )الثقلين(..
 

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

  وال اب مفتوح لكل من يرغب باالسهام.. 
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ولقد كاا للعدد األول المختص بل)أس وع اللملحلسلن الشلهليلد( بلملا 

تضمن من  راء حول المناس ة وأس اب إخفاقاتها أثره علللى جلهلود 

الكوادر في التحضير والمتابعة والرصد واللقلاء واللتلشلاور حلول ملا 

يأتي من المناس ا ، لذا تقرر أا يستمر إصدار عدد عقيب كل مناس لة 

مهما كانت أيامها قليلة أو كثيرة شاكلريلن جلهلد عضلو الل لرنلاملج 

 )السيد أبو عالء حامي الجادر( الذي ي ذله في إصدار هذا التقرير..

 ( ليغطي مناس ة:22ويأتي هذا اإلصدار الل)

 
 العشرة الفاطمية الثانية

 
والتي لم تحتاج )اللجنة التنسيقية( إلى جهد ك ير في األيام األوللى، 

حيث تسابقت عدد من المراكز والحسينيا  إلحيلاء تلللك اللملنلاسل لة، 

وبقي على )اللجنة التنسيقية( متابلعلة فلعلالليلا  األيلام األخليلرة، 

وكاا لمجيء )السيد علي الرضوي( من مشهلد اللملقلدسلة علاملال 

 مساعدا لعقد مجالس بيتية، تستكمل )العشرة الفاطمية(..

 
سائلين المولى العلي القدير )بَِحقِّ فاطمَة وأبيها وَبعْلِلهلا وَبلنِليلهلا 

والسِّرِّ المُسَْتوَْدعِ فيها( أا نكوا قد وفقنا لتقديم إسلهلام يشلارك 

 في الجهود التي ي ذلها الجميع في مدينة سيدني..

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

والصالة والسالم على أشرف األن ياء والمرسلين، ن ينا األعظم محمد )ص( وعلى أهل بيته الطي ين اللطلاهلريلن، سلالم اهلل عللليلهلم 

أجمعين، ال سيما بقية اهلل في أرضه أرواحنا لمطلعه الفداء، واللعن الدائم والمؤبد على أعداءهم أجمعيلن ملن ا ا وكلل  ا إللى 

 قيام يوم الدين، وبعد:

 
فيتواصل إصدار )المؤشر الفاطمي( عقيب كل مناس ة، من أجل أا يتوافر كل من )أعضاء الموسم الفاطمي( و )المراكز( و )الخطل لاء( 

و )الرواديد( و )الجمهور( على رؤية موضوعية توصف واقع )المناس ة( وأس اب إخفاقاتها، لكي يكوا )المؤشر اللفلاطلملي( ملر ة 

لمراجعا  تنهض بواقع اإلحياء الديني نحو األفضل، ومهما نقدم فإننا بحاجة إلى أا نقدم األفضل مما قدمناه فإنهم أهلل بليلت )ال 

 نحصي ثناؤهم( ودين ومعتقد )به كانت الخاتمة(..

 لجنة الموسم الفاطمي الخامس
 برنامج هالل فاطمية استراليا
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من منطلق إحياء أمرهم والوفاء لهذه العظيمة التي بذلت نفسها إلعالء كلمة اهلل وحف  الرسالة المقدسة في وجودنا، وال تلزال 

 نفحا  ألطافها تحف  هذا الوجود في إطاره المرسوم له، ولذا فإا أقل الوفاء هو إحياء ذكراها الشريف..

 المناسبة

 العشرة الفاطمية الثانية

 غرض االحياء

جمادى األولى( وهو ثاني أشهر األقوال في ذكرى استشهاد السيدة اللزهلراء  01وهو مصطلح تعارف إطالقه على األيام المتصلة بل)

عليها السالم، وفي خارج أستراليا كل)عراق المقدسا ( و )إيراا( و )دول الخليج( و )سوريا ول ناا( تقوم أغلب الحسينيا  بلإحليلاء ذللك 

القول لمدة عشرة أيام، لذا يعرف بل)العشرة الفاطمية الثانية( بينما في مدينة سيدني، يع ر هذا المصطلح عن تظافر جلهلود علدد 

 من المراكز إلحياء المناس ة في عشرة أيام متصلة..

 المقترح

 أا يمضي اإلحياء في فترة معينة هي:
 م..21/0/2101م إلى يوم األحد 01/0/2101من يوم الجمعة 

 م، حيث كاا مجلسها األس وعي خصص لذكرى االستشهاد..01/0/2101إال أا هناك إحدى الحسينيا  بدأ  من يوم 

 جمادى األولى(: 00أو  01) 01/0الجمعة  [1]
 

 مصدرا ومرجعا بأنه يوم شهادتها، وفيها: 21الليلة األولى من )عشرة الفاطمية الثانية( وقد ورد  رواية  في 
 الزهراء عليها السالم تعطي قميص الحسين للسيدة زينب، و: .1
 هل، و: 13حرب الجمل سنة  .2
 اإلمام علي ينشر راية الرسول التي ال ينشره بعده إال القائم، و: .3
ومن المناسب في موضوعا  الليلة الحديث عن الوقف وربطه بأمر  –اإلمام علي عليه السالم يكتب وقفه بمسكن  .4

 وأيضا:  –الموسم 
 اإلمام علي عليه السالم يفتح ال صرة، و: .5
 ظهور الدجال من اصفهاا ق ل ظهور اإلمام المهدي بثمانية أشهر، و: .6
 خروج السفياني من أرض الشام ق ل ظهور اإلمام المهدي، و : .7
 للهجرة.. 102وفاة محمد بن جعفر األسدي أحد وكالء اإلمام المهدي سنة  .8

 التقويم
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 جمادى األولى(:  02أو  00) 01/0الس ت  ]2[
 الليلة الثانية من )عشرة الفاطمية الثانية(.. وفيها:

 مولد ن ي اهلل شيت، و: .1
 للهجرة، و: 113فتح بغداد على يد معز الدولة  ل بويه سنة  .2
 للهجرة بقتله ألنه شيعي.. 133استشهاد الفقيه حسن بن محمد السكاكيني سنة  .3

 
 جمادى األولى(:  01أو  02) 21/0األحد  ]1[

 الليلة الثالثة من )عشرة الفاطمية الثانية(.. وفيها:
 وفاة ع داهلل والد الن ي )صلى اهلل عليه و له(.. .1

 
 جمادى األولى(:  03أو  01) 20/0[ االثنين 3]

 الليلة الرابعة من )عشرة الفاطمية الثانية(، وتوجد رواية بأا شهادتها في هذا اليوم أو الليلة، وفيها:
 )استشهاد إبراهيم بن مالك األشتر على يد جيش ع دالملك بن مرواا( و: .1
 )إحراق بخت نصر التوراة(.. .2

 
 جمادى األولى(: 05أو  03) 22/0[ الثالثاء 5]

الليلة الخامسة من )عشرة الفاطمية الثانية(.. واحتمل العالمة المجلس أا يكوا استشهادها في هذا 
 اليوم..

 
 جمادى األولى(:  03أو  05) 21/0[ األربعاء 3]

 الليلة السادسة من )عشرة الفاطمية الثانية(.. وفيها:
انتهت حرب الجمل في ال صرة وفيها خطب علي خط ة ذكر فيها ما يجري عليها من األحداث في  خر  .1

 الزماا..
 صفر.. 03هل أو في  11شهادة محمد بن أبي بكر سنة  .2
 للهجرة.. 0301وفاة العالم الرباني السيد محمد الحسيني مؤلف تفسير أنوار درخشاا سنة  .3

 
 جمادى األولى(:  01أو  03) 23/0[ الخميس 1]

 الليلة السابعة من )عشرة الفاطمية الثانية(..
 
 جمادى األولى(:  01أو  01) 25/0[ الجمعة 1]

 الليلة الثامنة من )عشرة الفاطمية الثانية(..
 
 جمادى األولى(:  01أو  01) 23/0[ الس ت 1]

 الليلة التاسعة من )عشرة الفاطمية الثانية(..
 
 جمادى األولى(:  01أو  01) 21/0[ األحد 01]

 الليلة العاشرة واألخيرة من )عشرة الفاطمية الثانية(..
 ذكرى وفاة التابعي زيد بن صوحاا.. .1
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وبالرغم من تعدد موضوعا  األيام الفاطمية، ولكن تمس الحاجة إلى طرح ما لم يطرح من موضوعا  في 

 العشرة األولى، وهي:
 

 ما الداعي إلى كثرة الروايا  في ذكرى استشهادها وااللتزام بإحيائها جميعا؟.. .1
 ال عض ينفي أي دور عمر في تلك الحادثة؟ فلما التركيز عليه في حديث المنابر عن فاجعة الهجوم على الدار.. .2
 إث ا  أا المهاجمين حرقوا بيت الطهر والنقاء والحديث عن تلك التفاصيل.. .3
كيف تقول الزهراء خير للنساء أا ال ترى الرجال وأا ال يراها الرجال وقد ذكر التاريخ عدة مواطن خرجت فيها الزهراء في ق ال  .4

 الرجال وتحدثت وخط ت..
 هل يعقل كسر ضلعها إذ أنه من الناحية الط ية ال يمكن لمكسور الضلع أا يتحدث أو يتحرك؟ وما الدليل .5
 أين بني هاشم وهم ق يلة علي وفاطمة من الدفاع عن بنت الن ي.. .6
 التشكيك في أصل واقعة الهجوم على الدار.. .7
 مصحف فاطمة وتهمة الشيعة بأا لهم قر ا غيرها.. .8
 بكاء الزهراء عليها السالم.. .9

 حقيقة اسقاط الجنين للزهراء، ودعوى انكار المفيد له، ولم لم يقتص اإلمام علي عليه السالم..  .10
 تنزل المالئكة على الزهراء.. .11
 عصمة من خرج من بطن الزهراء عليها السالم  .12
 الوقوف عند بعض تفاصيل مقتلها عليها السالم، وتوجيه تلك المفردا  للخطاب العام  .13
التي تم نشرها في رسالة  015تناول موضوعا  تخص المجتمع من السيرة الفاطمية، وهي ضمن قائمة الموضوعا  الل  .14

 مستقلة..

 موضوعات المناسبة

 مصادر الموضوعات

 
 ..http://alfeker.net/library.php?id=3042: أم مقاما  فاطمة الزهراء عليها السالم في الكتاب والسنة .0
 ..http://alfeker.net/library.php?id=1028: بنور فاطمة اهتديت .2
 ..http://alfeker.net/library.php?id=2254تأمال  على أعتاب السيدة الزهراء عليها السالم:  .1
 ..http://alfeker.net/library.php?id=2254تظلم الزهراء عليها السالم من إهراق دماء  ل الع اء:  .3
 ..http://shiabooks.net/library.php?id=6184: تفضيل السيدة الزهراء عليها السالم على المالئكة والرسل واألن ياء لل لداوي .5
 ..http://alfeker.net/library.php?id=3506خلق فاطمة الزهراء عليها السالم نصوص واستلهاما :  .3
 ..http://alfeker.net/library.php?id=4294الزهراء عليها السالم من الوجه ا خر:  .1
 ..http://alfeker.net/library.php?id=994على أعتاب فاطمة الزهراء عليها السالم:  .1
 ..http://alfeker.net/library.php?id=2391فاطمة الزهراء عليها السالم دراسة في محاضرا :  .1
 ..http://alfeker.net/library.php?id=2066فاطمة عليها السالم سر الوجود:  .01
 ..http://alfeker.net/library.php?id=933: قصة السيدة الزهراء عليها السالم .00
 ..http://alfeker.net/library.php?id=919الكلمة الغراء في تفضيل الزهراء عليها السالم:  .02
  http://shiabooks.net/library.php?id=7502مرقد سيدة النساء فاطمة الشهيدة الزهراء عليها السالم في أي مكاا؟ للسيد الناجي:   .01

 ..http://shiabooks.net/library.php?id=8086: الوراثة االصطفائية لفاطمة الزهراء عليها السالم .03

http://alfeker.net/library.php?id=3042
http://alfeker.net/library.php?id=1028
http://alfeker.net/library.php?id=2254
http://alfeker.net/library.php?id=2254
http://shiabooks.net/library.php?id=6184
http://alfeker.net/library.php?id=3506
http://alfeker.net/library.php?id=4294
http://alfeker.net/library.php?id=994
http://alfeker.net/library.php?id=2391
http://alfeker.net/library.php?id=2066
http://alfeker.net/library.php?id=933
http://alfeker.net/library.php?id=919
http://shiabooks.net/library.php?id=7502
http://shiabooks.net/library.php?id=8086
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 وعلى النهج المعتاد فإا دور لجنة الموسم الفاطمي الخامس كاا:   
 

 اإلقتراح والتنسيق.. .1
 اإلعالم والت لي  للمناس ة ولإلحياء الموحد لها في كافة المراكز  .2
 توجيه اللوحا  اليومية لتوضيح وبياا مفردا  هذه المناس ة واإلجابة على الش ها  ورد التشكيكا  والمغالطا   .3
 توزيع الكتب اإللكترونية المساعدة على فهم تلك المناس ة.. .4
 توثيق تلك الفعاليا  وتحريرها وبيانها.. .5

 دور لجنة الموسم

 تقييم االحياء

 ومن المالحظا  على إحياء تلك المناس ة:
 

 كاا هناك تسابق ك ير إلحياء مناس ة العشرة الفاطمية.. .1
 افتقد الكم المقام من مجالس العزاء تناول الموضوعا  المقترحة.. .2
أيضا هذا المجالس افتقد  استيعاب كافة الرواديد في مدينة سيدني والشعراء، بالرغم من أا كم المجالس يكفي  .3

 لمشاركة الجميع..
كاا من المؤمل أا تكوا هناك مجالس خاصة باألطفال، من أجل أا تصل رسالة المناس ة لهم، ولكن الكثير من الظروف  .4

 التي تحي  المراكز والحسينيا  حالت دوا ذلك..
 في بعض األيام كثر  المجالس وفي بعضها قل.. .5

 وألي األمور تدفن ليال

 بضعة المصطفى ويعفى ثراها

 ام من؟ بنت من؟ حليلة من؟

 ويل لمن سن ظلمها و أذاها
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 المشاركون في االحياء

 وقد شارك في احياء تلك المناسبة:

 اسالم هاب 

 
 

 الجمعية الجعفرية

 
 

 حسينية ال ياسين

 
 حسينية أصحاب الكساء 

 عليهم السالم

 
 حسينية 

 االمام السجاد )ع(

 
 حسينية االمام العسكري 

 عليه السالم

 
 حسينية ام ال نين 
 عليها السالم

 
 

 حسينية دار
 مح ي الحسين ع

 
 حسينية السيدة فاطمة 
 الزهراء عليها السالم

 
 

 حسينية علمدار

 
 مركز االمام الحسن 

 عليه السالم

 
 مركز االمام الحسين 

 عليه السالم

 
 مركز اهل ال يت 
 عليهم السالم

 
 مسجد االمام الرضا 

 عليه السالم

من المراكز: -)أوال(    
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 مسجد االمام الرضا 

 عليه السالم في ولنكونك

 
 مسجد الزهراء 
 عليها السالم

 
 مؤسسة 

 االمام السجاد )ع(

 
 

 هيئة ش اب علي االك ر

 الهيئة المحمدية 

 

:من المجالس في البيوت -)ثانيا(    

 جملس أ بو أ محد الكرانوي

 جملس الس يد أ بو صادق احلكمي

 جملس احلاج ربيع أ بو الفضل

د الاهل احلبيشبجملس احلاج ع   

 جملس الامام الباقر يف مزنل 
 الس يد فؤاد احللو
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من المحاضرين والخطباء  :-)ثالثا(    

 الشيخ أبو زيد الحمدي  د. حسين الجواهري  الشيخ أبو دعاء 

 الشيخ حامد وقار 

 السيد علي الرضوي  الشيخ علي أبو ريحانة  السيد شعيب النقوي 

 السيد رضا عباس الزايدي  الشيخ حيدر الصمياني 



 المؤشر الفاطمي

 السيد عمار القزويني  الشيخ كميل مهدوي  السيد علي أصغر المدرسي 

 الشيخ محسن العاملي 

 الشيخ منتظر مال هللا  الشيخ محمد مهدي العاملي  الشيخ محمد جعفر فتح هللا 

 الحاج محمد طالب  الشيخ محمد الحوراني 
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 الشيخ يونس المظفر )أبو سجاد(   الشيخ نامي فرحات العاملي 

 الرادود أبو جعفر النجفي 

السيد حسين الحسيني   السيد حسن الفحام   الرادود عباس فرجي  

 الرادود إسماعيل  الرادود أحمد النوري 

من الرواديد والشعراء : -)رابعا(    



 المؤشر الفاطمي

 المال كرار الكوفي 

 السيد محمد رضا القزويني 

 الرادود مجتبى 

 السيد هاشم الكربالئي 

وجملة من الرواديد في حسينيا  الجالية الهندية وال اكستانية ممن لم نعرف 
 أسماءهم، ولم نتمكن من الحصول عليها



 المؤشر الفاطمي

علماء وخطباء من الخارج : تم االستفادة منهم في  –خامسا  

 موضوعات حول السيدة الزهراء عليها السالم 

 الشيخ زهير الحكيم  الشيخ زهير الدرورة  الخطيب الشيخ الزبيدي 

 السيد ضياء الخباز 

الشهيد السيد محمد محمد صادق 
 الصدر 

 الشيخ نزار السعيد الشيخ مهدي الطرفي 

 الشيخ محمد المنامين  الشيخ غدير ميرزا علي 



 المؤشر الفاطمي

المرجع الديني الشيخ حسين الوحيد 
 الخراساني 

 الراصد الفاطمي لفعاليات المناسبة

وكانت حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوع 

المحاضرا  حول السيدة الزهراء عليها السالم  –أوال   
 

من خارج مدينة سيدني ع ر جهاز التلفاز بهدف إثراء األيام الفاطمية بأك ر قدر ممكن من 
 الموضوعا ، وترسيخ أسماء األعالم وأعمدة المن ر في ذاكرة الناس:

 

 فاطمة أول السابقا  في اللحوق برسول اهلل )ص( 

من الموسم الفاطمي الخامس( وأول أيام العشلرة  11م )الل 01/0/2101في يوم الجمعة 
الفاطمية الثانية تم االستماع إلى محاضرة لفضيلة الشيخ الزبيدي تناول فيها اللحلديلث 
الشريف، وهو: حديث الرسول )ص(: )الس ق ثالثة ، فالسابق إلى موسى يوشع بلن نلوا، 
والسابق إلى عيسى صاحب  ل ياسين، والسابق إلى محمد علي بن أبي طالب(، بيلن فلي 
أوله المقصود بالس ق ثالثة، وخلص إلى انه الحديث علن قلملة السلابلقليلن، ثلم تلنلاول 
الحاال  الثالثة بال ياا والتوضيح، ثم بين مقام السابق، وكيف يمكن الث ا  للنليلل ملقلام 
الس ق، وختم بحديث إا فاطمة أول أهل بيتي لحوقا بلي وتلداعليلا  هلذه اللملسلأللة، 

 وختم بالرثاء حولها.

 162التقرير رقم 

 الخطيب الشيخ الزبيدي 
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 لماذا صنعت المالئكة نعشا لفاطمة الزهراء عليها السالم 

من الموسم الفاطمي اللخلاملس( وثلانلي  10م )الل 01/0/2101في يوم الس ت 
أيام العشرة الفاطمية الثانية  تم االستماع في بداية اليوم بالدار الصادقليلة إللى 
محاضرة بهذا العنواا للخطيب الشيخ زهير الدرورة، وحول صنع المالئكة للللزهلراء 
عليها السالم نعشا تمحور الخطيب حول حديث اإلمام الصادق علليله السلالم ملن 
أنها عليها السالم أص حت كالخيال، ألنه ص ت عليها مصائب للو أنلهلا صل لت علللي 
األيام، وهي في كل ما جرى علليلهلا حلجلة علللى كلل اللخلللق وبلاب إللى اهلل، 
 وتستحق فيما جرى عليها أا ي كي األنساا ويعيش األلم على ما جرى عليها.. 

 162التقرير رقم 

 الشيخ زهير الدرورة 

 علم الزهراء عليها السالم األزلي 

من الموسم الفاطملي اللخلاملس( وثلاللث  12م )الل 21/0/2101في يوم األحد 
أيام العشرة الفاطمية الثانية، وضمن المحاضرة اليومية للتدبلر تلم االسلتلملاع 

إلى محاضرة تحت هذا العنواا لفضيلة الشيخ زهير الحكيم تنلاول حلديلثلا للإلملام 
ال اقر إلى جابر إا اهلل أعطاني علم ما كاا وما يلكلوا وملا هلو كلائلن إللى يلوم 
القيامة، وبين إا هناك روايا  متظافر عن علمهم األزلي وعلمهم بلملا يلكلوا، 
وتحدث عن علم الغيب، وأدلة إمكاا علم الغيب، ثم العقائد المعرفية، ثلم بليلن 
حادثة الهجوم على بيت السيدة الزهراء وما جلرى عللليلهلا يلوم اسلتلشلهلادهلا 
وعالقة ذلك األمر بالعلم بالغيب ومستويا  العلم بالغيب بلاللنلسل لة إللى األفلراد 

 المختلفين، وختم بأبيا  الرثاء على مصابها..

 181التقرير رقم 

 الشيخ زهير الحكيم



 المؤشر الفاطمي

 المرتكز العقائدي في خطاب فاطمة أم أبيها 

من الموسم الفاطمي الخامس( وثالث أيلام  11م )الل 20/0/2101في يوم االثنين 
العشرة الفاطمية الثانية، وضمن المحاضرة التدبريلة فلي اللدار الصلادقليلة تلم 
االستماع إلى محاضرة لفضيلة الشيخ غدير ميرزا  تناول فيها مقام )فاطلملة أم 
أبيها( من بين مقاما  الزهراء عليها السالم، والذي يلوجلهلنلا إللى املتلداد فلي 
العالقة معها أوسع من علالقلة اللملحل لة واللملودة، وهلو علالقلة اإلعلتلقلاد 
والتسليم بها وبمقاماتها العالية، وجعللله طلريلق إللى ا خلرة وملفلردة ملن 
مفردا  الحساب، واستدل على كوا العالقة مع الزهراء كالتزام عقائدي بجمللة 
من النصوص والروايا  في طليعتها سيرة الن ي )ص( في التعليلم اللعلقلائلدي، 
وأنه الذي جعل ذلك مرتكزا عقائديا، وعالج تلك األدلة من جهة تساءال  الش لاب، 
وخلص إلى القول إا من مظاهر هذا االعتقاد أو االرتكاز هو اللتلوللي واللتل لري، 

 وإا إقامة المجالس الفاطمية وحضورها هو مظهر لذلك وتع ير عنه. 

 186التقرير رقم 

الشيخ غدير ميرزا 

 السالم عليك أيتها الصديقة الشهيدة 

من الموسم الفاطمي الخامس( وخلاملس  13م )الل 22/0/2101في يوم الثالثاء 
أيام العشرة الفاطمية الثانية، وضمن المحاضرة التدبرية في الدار الصلادقليلة تلم 
االستماع إلى محاضرة لفضيلة الشيخ محمد المناميين ابتدأ فيها باستهاض اإلملام 
الحجة للظهور وأخذ الثأر ممن ظلم الزهراء وأهل بيتها، ثلم تلحلدث علن ملا جلرى 
عليها عليها السالم من ظلم وإنه ال يمكن إنكاره ولو اجتلملعلت اللدنليلا، وبليلن إا 
عندنا ظالمة وبين إا علنلدنلا وظليلفلتلنلا حلول اللظلالملة، وإا ذللك نلأخلذه ملن 
المعصومين عليهم السالم، وقد بين إا إجماع الفقهاء باستح اب إحياء اللملجلاللس 
على مصاب أهل ال يت عليهم السالم ألا فلي ذللك إحليلاء أملرهلم، بلل أا بلعلض 
الفقهاء ال يكتفي بالقول بل بالممارسة، وناقش تلك اللدعلاوى اللتلي تلحلاول ملن 
تقليل تلك المجالس تحت ذرائع مختلفة، منها عدم مناس ة الظرف للذللك، وواصلل 

 ال حث في ذلك وختم بالرثاء على مصابها العظيم.. 

 122التقرير رقم 

 الشيخ محمد المنامين 
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 مقاما  الزهراء )ع( في حديث فاطمة بضعة مني 

من الموسم الفاطمي اللخلاملس( وسلادس  15م )الل 21/0/2101في يوم األربعاء 
أيام العشرة الفاطمية الثانية، وضمن االستماع إلى محاضرة للتدبر كاا االسلتلملاع 
إلى محاضرة بهذا العنواا لسماحة السيد ضياء الخ از تناول فيلهلا السل لب واللعلللة 
الختيار الن ي )ص( اسم فاطمة، ثم بين ما هو المراد بل)ال ضلعلة(، وركلز بلعلد ذللك 
على معنى )رضا اهلل لرضاها وغضب اهلل لغض ها( وختم بلاللرثلاء للللتلعلدي علللى 

 حرمتها صلوا  اهلل وسالمه عليها..

 122التقرير رقم 

 السيد ضياء الخباز 

 الزهراء الشهيدة 

من الموسم الفاطمي الخامس( وسلابلع  13م )الل 23/0/2101في يوم  الخميس 
أيام العشرة الفاطمية الثانية، وضمن الل لرنلاملج الليلوملي فلي اللدار الصلادقليلة 
لإلستماع إلى محاضرة للتدبر حول السيدة الزهراء عليها السالم، كاا االستماع إللى 
محاضرة تحت هذا العنواا لفضيلة الشيخ نزار السعيد، تناول في بدايتها اللتلعلريلف 
بالسيدة الزهراء عليها السالم من خالل بياا محطا  من حياتها، وخلص في  خلرهلا 
إلى بياا ما جرى على السيدة الزهراء من مصائب عظيمة وكما بين ليسلت علاديلة، 

 وكل هذه المصائب كانت عامال في شهادتها صلوا  اهلل وسالمه عليها..

 122التقرير رقم 

 الشيخ نزار السعيد 
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 أين ق ر الزهراء عليها السالم 

من الموسم الفاطمي الخامس( وثامن أيلام  13م )الل 25/0/2101في يوم  الجمعة 
العشرة الفاطمية الثانية، وضمن المحاضرة اليومية للتدبر في الدار الصادقية، تلم 
االستماع إلى محاضرة بهذا العنواا للراحل الشهيد السيد ملحلملد ملحلملد صلادق 
الصدر،  وبعد أا تناول جملة من المصائب التي جر  على الزهراء واعت ر إا مصيل لة 
ال اب مصي ة المصائب، وتأسف على أنه كاا جزاء رسول اهلل )ص( على جهده فلي 
إيصال رسالة ربه: الهجوم على داره، وكسر ضلع ريحانته اللزهلراء عللليلهلا السلالم، 
وهذه مصي ة بس  ها أخفي ق ر هذه الريحانة حسب وصيتها، وهلو ابلتلالء كل ليلر، 
وهذا دليل على تقصيرنا وأننا لسنا بمستوى الرحمة اإللهية وأنلا نلعلللم أيلن قل لر 
الزهراء عليها السالم، ولو تحقق المجتمع المعصوم بالعصمة اللثلانلويلة ألظلهلر 

 اهلل لنا ق ر الزهراء عليها السالم..

 221التقرير رقم 

الشهيد السيد محمد محمد 
 صادق الصدر 

 

 وجوب إحياء الشعائر الفاطمية 

من الموسم الفاطمي الخاملس( وتلاسلع أيلام  11م )الل 23/0/2101في يوم  الس ت 
العشرة الفاطمية الثانية، وضمن برنامج التدبر في المحاضرا  كاا االسلتلملاع إللى 
محاضرة للمرجع الديني الشيخ وحيد الخراساني، قال فيها: لو قدر لكل مسلللم فلي 
كل قطب من أقطاب العالم أا يعمل بما في وسعه وفي قدرتله وفلي تلملكلنله 
إلحياء الشعائر الفاطمية والتقصير في هذا األمر بال تأمل وبال إشكال يكوا حسرة ال 
يمكن بياا تلك الحسرة وأنذرهم يوم الحسرة إذا قضي األمر ا ا وظيفتنا أا نلقلوم 
لرسول اهلل وأمير المؤمنين وألوالده المعصومين ما كاا في وسلعلنلا جل لرا للهلذا 

 الكسر العظيم أا نقوم شعائر عزاءها..

 226التقرير رقم 

المرجع الديني الشيخ 
 حسين الوحيد الخراساني 
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 لماذا األيام الفاطمية ثالثة أو أكثر 

من الموسم الفاطمي الخامس( و خلر يلوم ملن  11م )الل 21/0/2101في يوم  األحد 
العشرة الفاطمية الثانية، تم االستماع إلى حديث لفضيلة الشيخ مهدي اللطلرفلي 
بين فيه العالقة بين الزهراء وليلة القدر وكيف أا ليلة القدر مختلف فيهلا، وللهلذا 
اإلختالف على وغاية، وأا التعدد ألجل التقرب إلى اهلل أكثر، فلكلذللك فلي مسلأللة 
األيام الفاطلمليلة وتلعلددهلا واالخلتلالف فلي تلاريلخ شلهلادتلهلا وإحليلاء ذكلرى 
استشهادها، فإا الهدف منه هو التقرب إلى اهلل أكثر ملن خلالل السليلدة اللزهلراء 

 عليها السالم،  وهي رحمة ونور وع ادة..

 222التقرير رقم 

 الشيخ مهدي الطرفي 

 

بناء الشخصية في بيانا  موالتنا الزهراء 
 عليها السالم 

ملن اللملوسلم اللفلاطلملي  11م )اللل 01/0/2101في يوم الجمعة 
الخامس( وأول أيام العشرة الفاطمية الثانية، أحيت الرابطة اإلسالمليلة 
للش اب )إسالم هاب( في مسجد الزهلراء عللليلهلا السلالم ملجلللسلهلم 
الفاطمي السنوي في تلك الذكرى بمحاضرة لفضليلللة الشليلخ نلاملي 
فرحا  العاملي تناول فيها ما في عنواا التقرير من خلالل نصلوصلهلا 
في الخط ة الفاطمية والتي ركلز  فليلهلا علللى كلافلة أصلعلدتلهلا 
بالعالقة مع اهلل واالرت اط به، حتى فيما يتعلق بمطلالل لتلهلا بلفلدك، 
وحث الحضور رجاال ونساء بقراءة هذه الخط ة واالسلتلفلادة، ثلم خلتلم 
بالقول إا تلك القدوة التي هكذا تعمل لل شرية تلقى ما تلللقلى ملن 

 مصائب واعتداء..

 161التقرير رقم 

الشيخ نامي فرحات 
 العاملي 

 فعاليات مدينة سيدني العامة والخاصة  –ثالثا 

 م 28/2/1222اليوم األول: الجمعة 
 مجالس 2أقيمت فيه 

 الحاج محمد طالب 
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  الم اإلمام علي عليه السالم 

من الموسم الفاطمي الخاملس( وأول أيلام  11م )الل 01/0/2101في يوم الجمعة 
العشرة الفاطمية الثانية، وفي ثاني أيام إحياء ذكرى استشهاد اللزهلراء عللليلهلا 
السالم في الجمعية الجعفرية، تحدث فضيلة الشيخ ملحلملد ملهلدي اللعلاملللي 
باللغة اإلنجليزية م ينا كيف إا اإلمام علي بن أبي طالب عليه السالم كاا يل لكلي 
على رسول اهلل صلى اهلل عليه و له بعد الخيانة الك رى واستشهلاده، ثلم علللى 
فاطمة الزهراء عليها السالم التي اغتيلت على يد غاص ي الخالفة، ولقد قلرأ نصلا 
من صحاحهم حول ما عانته سيدة الوجودة ممن تحكم بأمر الخالفة التي ليلسلت 

 له وغصب حقها..   

 

 معرفة الدين في إحياء ذكرى استشهاد السيدة 

 الزهراء عليها السالم 

من الموسم اللفلاطلملي اللخلاملس( وأول  11م )الل 01/0/2101في يوم الجمعة 
أيام العشرة الفاطمية الثانية، وفي ثاني مجالس اللجلعلفلريلة للهلذه اللذكلرى 
وبعد كلمة الشيخ العاملي باالنجليزي، كانت من ر الشيخ منتظر مال اهلل بلاللللغلة 

َأ  } العربية، ابتدأه بالرثاء ثم قرأ ا ية اللكلريلملة:  أ ل اَْاُدااماهموإ أير أَّلر ل وإ اوم مر
أُم َوَما 

أ ْانم أهر يراَد أَوََِٰ أو ا ةَ ََ ََلةَأَوْمُؤتموإأإياَّل وإأإيصل نَفَ َءأَوْمقرْمم َْنأحم َْنأيَهمأإيه ر ُخلرصر مم

ثم بين إا الحضور في تلك المجالس وإحياء ذكرى استشهاد الزهراء ملن  { إُيقَْ رَمةرأ
أعظم القربا  إلى اهلل ألا بذكرها تركز الدين الذي اعتلقلدتله فلي قللل له، ألا 
الدين بتعابير أهل ال يت عليهم السالم هو هذا وبين معنى الديلن فلي روايلا  
أهل ال يت، وأا دين القيمة هو فلاطلملة اللزهلراء عللليلهلا السلالم وملعلرفلة 
ظالماتها، وهلي حلقلائلق األشليلاء وأصلل األصلول، وعلاللج بلعلض اللوقلائلع 
االجتماعية ومنها اإلختالط في النساء، والتكشف في الحدائق العامة، والل لحلر 
والمسابح، دوا اإللتفا  إلى رؤية الزهراء التي نعيش ذكراها، ثلم تلطلرق إللى 

 مصي تها وختم بالرثاء.. 

الشيخ محمد مهدي 
 العاملي 

 162التقرير رقم 

 الشيخ منتظر مال هللا 

 162التقرير رقم 

ج قاسماتقرير الح  



 المؤشر الفاطمي

 بيت فاطمة بيتي 

من الموسم الفاطمي الخامس( وأول أيلام  11م )الل 01/0/2101في يوم الجمعة 
العشرة الفاطمية الثانية، وفي أولى مجالسه الخمسة في حسينليلة  ل يلاسليلن 
وبعد الرثاء الفاطمي تناول سماحة السيد علي الرضوي، تناول اللحلديلث اللنل لوي 
المشار إليه في العنواا، وبعد ذلك نقل حديثاً من تفسيلر فلرا  اللكلوفلي حلول 
الزهراء عليها السالم وشفاعتها وفي ذيل الرواية اا اللخلللق تلملنلى للو كلانلوا 
فاطميين ف ين عظمة فاطمة وجاللة قدرها ثم دار الحديث حول تفسيلر بلعلض 
ا يا  القرانية التي تختص ب يت فاطمة وعلي عليهما السالم وماهو الملقلصلود 
في بيو  إذا اهلل ترفع ويذكر فيها اسمه ثم خلتلم بلاللرثلاء حلول حلادثلة اللدار 

  وماجرى على الزهراء من مصاب وظلم..

 ضرورة معرفة السيدة الزهراء عليها السالم 

من الموسم الفاطملي اللخلاملس( وأول  11م )الل 01/0/2101في يوم الجمعة 
أيام العشرة الفاطمية الثانية، شارك فضيلة الشيخ محمد مهدي العاملللي فلي 
المجلس الفاطمي الذي أقامه )مركز اإلمام الحسين علليله السلالم( واسلتلهللله 
بالقول: ونحن نعيش الرواية الثانية الستشهاد السيدة اللزهلراء عللليلهلا السلالم، 
لماذا تتعدد روايا  استشهاد الزهراء ولماذا نلتزم بإحياءها، ومن هي تللك اللتلي 
ألجلها نكرر إحياء ذكراها، واعت ر أا هذا السؤال الط يعي، وأا معلرفلة السليلدة 
الزهراء هو أول األمر في فهم إحياء ذكراها، وهو ملا خلاطل لت بله اللقلوم فلي 
خط تها المشهورة اعلموا أني فاطمة، ثم أللقلى بلعلض الضلالل علللى علاللم 
معرفتها صلوا  اهلل وسالمه عليها، ثم استعرض بعض معاناتهلا ملع اللقلوم 

 وغاص ي الحقي اإللهي وكيف تجرأوا عليها وعلى بيتها وعلى حرمته..

ثم قرأ فتى صغير مقتل الزهراء عليها السلالم ملخلتلصلرا بلاللللغلتليلن اللعلربليلة 
واإلنجليزية، أعق ه شيخ قادم من قم بقراءة أبيا  رثاء بلاللللغلة اللفلارسليلة، ثلم 

 تلحق الش اب للطلم والعزاء..

 السيد علي الرضوي 

 162التقرير رقم 

الشيخ محمد مهدي 
 العاملي 

 166التقرير رقم 

ج قاسماتقرير الح  



 المؤشر الفاطمي

 في ذكرى المحدثة 

ملن اللملوسلم  11م )اللل 01/0/2101في يوم اللجلملعلة 
الفاطمي الخامس( وأول أيام العشرة اللفلاطلمليلة 

الثانية، وفي أولى مجالس حسينية أم ال نيلن عللليلهلا 
السالم التي تقيمها للليلللتليلن، اخلتلار فضليلللة الشليلخ حليلدر 

 –بفتح الحلاء   –الصمياني  أا يتناول )شرح اسم أو لقب المحدثة 
للسيدة الزهراء عليها السالم( وفي الليلة األوللى تلم تلأصليلل 
وتأسيس هذا األمر )قر نيا( من خالل ملا أشلار إلليله اللقلر ا علن 
)أناس( و )أشخاص( كلمتهم وحلدثلتلهلم اللملالئلكلة ملن غليلر 
المرسلين واللنل ليليلن كلملريلم وزوجلة إبلراهليلم وأم ملوسلى 

 واألس اط وغيرهم.. 

 ثم قرأ الرادود السيد حسن الفحام لطمية..

 ذكرى استشهاد الزهراء عليها السالم 

من الموسلم اللفلاطلملي اللخلاملس( وأول أيلام  11م )الل 01/0/2101في يوم الجمعة 
العشرة الفاطمية الثانية، وفي مجلس حسينية أصحاب اللكلسلاء )صلللوا  اهلل عللليلهلم 
أجمعين( األس وعي تحدث فضيلة الشيخ أبو زيد الحمدي علن السليلدة اللزهلراء عللليلهلا 
السالم وظالمتها وكيف إا القوم ما أنصفوها، واالعتداء الذي حصل على دارها عليهلا السلالم، 
ودفن جسدها الطاهر سرا، وفي مكاا غير معلن، وتحدث عن الزهراء في ا يلة الشلريلفلة:  إنلا 

 أعطيناك الكوثر{والذي هو العطاء الدائم وهم فاطمة وبنوها صلوا  اهلل عليهم أجمعين..

الشيخ حيدر الصمياني 

 162التقرير رقم 

 الشيخ أبو زيد الحمدي 

 168التقرير رقم 

 تقرير: الحاج أبو علي النجفي 

  دريدتقرير: الحاج أبو 

 السيد حسن الفحام 



 المؤشر الفاطمي

 في ذكرى استشهاد الزهراء عليها السالم 

من الموسم الفاطمي الخامس( وثلانلي أيلام  10م )الل 01/0/2101في يوم الس ت 
العشرة الفاطمية الثانية، أقيمت في )مصلى اإلمام السجاد عليه السلالم( ملجلللس 
الفاتحة، وقد كرس الخطيب فضيلة الشيلخ أبلو زيلد اللحلملدي اللملجلللس للذكلرى 

 استشهاد السيدة الزهراء عليها السالم، لمناس ة أيامها الفاطمية

 فاطمة المظلومة.. الطريق إلى اهلل 

من الموسم الفلاطلملي اللخلاملس( وثلانلي أيلام  10م )الل 01/0/2101في يوم الس ت 
العشرة الفاطمية الثانية، وثالث أيام الجمعية الجعفرية إلحياء هلذه اللذكلرى تلحلدث 
فضيلة الشيخ محمد مهدي العاملي عن هذه الموضوع باللغة اإلنجليزية، م ينلا قلدر 
فاطمة الزهراء عليها السالم ومكانتها، وس يلها الذي يقود النلاس إللى اهلل، ثلم علرج 
على مصابها بعد أا ذكر حادثة عقر نقر صالح وما الذي جلرى للهلذه األملة اللظلاللملة، 

 وكذلك ما سيجري على األمة الظالمة ل نت رسول اهلل )صلى اهلل عليه و له(..

 الشيخ أبو زيد الحمدي 

 122التقرير رقم 

 122التقرير رقم 

 محمد مهدي العاملي 

: السبت  ي
 
 م 22/2/1222اليوم الثان

 مجالس 21أقيمت فيه 



 المؤشر الفاطمي

 

 

 إصطفاء الزهراء عليها السالم 

من الموسم الفلاطلملي اللخلاملس( وثلانلي أيلام اللعلشلرة  10م )الل 01/0/2101في يوم الس ت 
الفاطمية الثانية، وفي ثاني أيام إحياء )حسينية  ل ياسليلن( للهلذه اللذكلرى ابلتلدأ اللخلطليلب 

َوإِذْ َقاَلتِ الَْمَلائَِكةُ َيا َمرَْيمُ إِاَّ اللََّه اصَْطَفلاكِ َوَطلهَّلَركِ ) سماحة السيد علي الرضوي با ية القر نية: 
)يللا  علللللي )ع(: إلللى )ص( الللرسللول عللن حللديللث َواصللْللَطللَفللاكِ َعللَلللْى نِسلَلللاءِ الْللَعللاَلللمِلليللَن( فللي

وأكلثلر  ملثللله للللزهلراء فلإا االصلطلفلاف هلذا للملريلم إا اللكل لرى( فلكلملا ملريلم فاطمة اا علي
فضللل  فللي روايللة السلليللد ذكللر روايللاتللنللا  كللمللا فللي جللاء كللمللا الللمللالئللكللة تللحللدثللهللا كللانللت فلللللقللد
فللاطللمللة  لللعللظللمللة والللمللنلل للر الللقلل للر بلليللن الصللالة مللن أفضللل وفللاطللمللة علللللي بلليللت فللي الصللالة
صللل لللرهلللا  بلللخلللصلللوص زيلللارتلللهلللا ملللن ملللقلللطلللع بللليلللن ثلللم اللللجلللمللليلللع علللللللى حلللجلللة وأنلللهلللا

فلكلاا  صلابلرة هلي اللخلللق ذللك من صابرة امتحنك لما فوجدك خلقك الذي اهلل امتنحك ياممتحنة
وصللل    اا إلللى الللروايللا  ذكللر خلالل مللن الللعللظلليللم ومللقللامللهلا فضللائللللهللا لللذكللر مللجللللسللاً اللمللجلللللس

اللللللملللللؤملللللنللللليلللللن  ألمللللليلللللر ووصللللليلللللتلللللهلللللا مصلللللابلللللهلللللا ذكلللللر إللللللى اللللللملللللقلللللام بللللله
وشللهللادتللهللا  حلليللاتللهللا فللي الللغللاصلل لليللن تللفللضللح لللكللي جللهللارا ال وسللراً نللهللارا ال للليللالً يللدفللنللهللا بللاا

 الكربالئي. هاشم السيد قرأهاالرادود لطمية المجلس تال ثم السالم عليها بالرثاء وختم

 المال كرار الكوفي 

 121التقرير رقم 

 122التقرير رقم 

 السيد محمد رضا القزويني  السيد عمار القزويني 

 فاطمة الزهراء عليها السالم القدوة لل شرية 
 

من الموسم الفاطمي الخامس( وثاني أيام العشرة الفاطمية الثانية وثالث أيام  71م )الل 19/1/2019في يوم الس ت 
الجمعية الجعفرية إلحياء هذه الذكرى تحدث سماحة السيد عمار القزويني عن أا حاجة الفرد والمجتمع للقدوة في 
حياتهم هو أمر ط يعي، ولذا فإا الرسول )ص( كاا يوجه األمة إلى اختيار الزهراء وبعلها وبنيها قدوة، إال أا القوم 

 سعوا للخروج عن هذا الطريق، وكاا ما كاا مما فعلوها بابنت رسول اهلل )ص(..
ثم أعقب الخطيب الرادود السيد محمد رضا القزويني بأبيا  تحت عنواا: )كل حياتي فاطمية(، وكذلك الرادود المال 

 كرار الكوفي الذي قرأ أبيا  اللطم التي عنوانها: ) ه عليج يا فاطمة(..

 السيد علي الرضوي 

 تقرير: الحاج قاسم شاني



 المؤشر الفاطمي

 

 122التقرير رقم 

 122التقرير رقم 

 الشيخ منتظر مال هللا 

 أسماء الزهراء عليها السالم 
 

من الموسم الفاطلملي اللخلاملس( وثلانلي أيلام  10م )الل 01/0/2101في يوم الس ت 
العشرة الفاطمية الثانية، وفي المجلس المنعقد بل)حسينية اإلمام السلجلاد عللليله 

 حديث عن اإلمام الصادق عليه السلالمالسالم( تناول الخطيب الشيخ منتظر مال اهلل 
ملع شلرح   حول تسمية فاطمة بأسمائها الستة أو الس عة التي هي من عنلد اهلل...

الصلديلقلة /:  والرجوع ل عض األحاديث حول هذه األسماء  معاني كل إسم بمفردها
 والختام بالمصي ة حرق الدار...،  الطاهرة/المحدثة

 
ثم قرأ الرواديد إسماعيل ومجت ى وأحمد نوري بعض القصائد حول اللزهلراء وخلتلم 

 المجلس بسفرة الزهراء عليها السالم.

 

 فاطمة الزهراء عليها السالم الممتحنة 
 

ملن اللملوسلم اللفلاطلملي  10م )الل 01/0/2101في يوم الس ت 
الخامس( وثاني أيام العشرة الفاطمية الثلانليلة، وثلانلي 
أيام إحياء )حسينية أم ال نين عليها السلالم( للذكلرى 

استشهاد السيدة الزهراء عليها السلالم واصلل فضليلللة 
الشيخ حيدر الصمياني حديثه حول نعت السيدة الزهلراء عللليلهلا 
السالم بل)المحدثة( من خالل ما أفادته األحلاديلث الشلريلفلة، وملا 
أكده العلماء من المدرستين على هذا األمر وكذلك الروايا  فلي 

تفسير الحديث للملك مع السيدة الزهراء واا هذا األملر يلتلم عل لر السلملع 
وهذه حقيقة أكدها القراا في  يا  كثليلرة،  القل ي ال الظاهري ع ر األذا،

واا هذا التحديث تم وضعه في مصحف سمي بمصلحلف فلاطلملة بلإملالء 
فاطمة وبخ  علي، ف اهلل عليكم اي مقام لفاطمة اا يكوا علليلا كلاتل لا 

 لها، وختم المجلس بمصي تها عليها السالم..
 

 وبعد ذلك كاا هناك قصيدة لطم لخادم الحسين السيد حسين الحسيني..

الشيخ حيدر 
 الصمياني 

السيد حسين 
 الحسيني



 المؤشر الفاطمي

 126التقرير رقم 

 122التقرير رقم 

  
 المظلومة فاطمة أفضل خلق اهلل 

 
من الموسم الفلاطلملي اللخلاملس( وثلانلي أيلام اللعلشلرة  10م )الل 01/0/2101في يوم الس ت 

الفاطمية الثانية، وفي )حسينية الن ي األكرم صلى اهلل عليه و له( وبعلد أبليلا  اللرثلاء تلحلدث 
فضيلة الشيخ أبو سجاد المظفر عن األقوال حول أفضلية السيدة الزهراء من طريق الفلريلقليلن، 
ثم استعرض محطا  من حياتها من الوالدة إلى الشهادة، وكيف أنه في كلل ملحلطلة تلملثلل للنلا 
درس يمكن االقتداء به، ثم انعطف إلى ذكر الظلم الك ير على من هي األفضل، وقلتلللهلا صلللوا  

 اهلل عليها بالقتل المتعمد وال شع، وختم بالرثاء كما بدأ به..

الشيخ نامي فرحات 
 العاملي 

 

 الشيخ محسن العاملي 

 إحياء األمر الفاطمي 
 

من الموسم اللفلاطلملي اللخلاملس( وثلانلي أيلام اللعلشلرة  10م )الل 01/0/2101في يوم الس ت 
الفاطمية الثانية، وفي )حسينية دار الحسين عليه السالم( وبعد أبيا  اللرثلاء تلنلاول اللخلطليلب 
فضيلة الشيخ محسن العاملي موضوع )إحياء أمرهم عليهم السالم( الذي ملن مصلاديلقلة 

إقامة المجالس ألفراحهم وألحزانهم، ومن مصاديقه المطلوبة أيضا الحضلور فلي تلللك 
المجالس والتدبر فيما جرى عليهم أهل ال يت عليهم السالم من إحياء األمر وذكر شلواهلد 

ذلك من سيرة المعصوم وباألخص اإلمام الحجة، ومن ثم من أعاظم اللفلقلهلاء فلي اللعلصلور 
المختلفة وبين إا فيما جرى على الزهراء عليها السالم أحلداث كلثليلرة للللغلايلة وإدراك حلق 
الزهراء أمر مضيع ولذا عند التوقف عند أي محطة من محطا  الزهراء نجد ع رة ودرس لللملرأة 
وللرجل، ثم استعرض مصابها وختم بالرثاء على مصابها المفجع، وبين أا الزظيفة في عصلرنلا 

 هو االشتغال بأمر السيدة الزهراء عليها السالم..

 

 128التقرير رقم 

 ذكرى استشهاد الزهراء عليها السالم 
 

ملن اللملوسلم  10م )اللل 01/0/2101في يوم السل لت 
الفاطمي الخامس( وثاني أيام العشرة الفلاطلمليلة اللثلانليلة، 

أحيا )مركز اإلمام الحلسلن عللليله السلالم( ذكلرى االسلتلشلهلاد 
بمشاركة كل من فضيلة الشيخ نامي فلرحلا  اللعلاملللي اللذي 
تناول باللغة اإلنجليزية موضوع )أهلداف اللثلورة اللفلاطلمليلة(  
وحول لماذا ثار  السيدة الزهراء عليهلا السلالم أشلار إللى ثلالث 
نقاط: )األولى( فضح السللطلة، و)اللثلانليلة( إزاللة الشلرعليلة، و
)الثالثة(: حف  اإلمامة، ثم بعد كلمته كاا مجلس باللغة األردو 

 لفضيلة الشيخ كميل مهدوي

 كميل مهدوي

 الشيخ أبو سجاد المظفر 



 المؤشر الفاطمي

 122التقرير رقم 

 182التقرير رقم 

 
 

 ولي بابنة رسول اهلل )ص( أسوة 
 

من الموسم الفاطمي الخاملس( وثلانلي أيلام اللعلشلرة  10م )الل 01/0/2101في يوم الس ت 
الفاطمية الثانية، وفي مجلس الفاتحة على روح المرحوم السيد موسى حل لل اللملتليلن 
الذي أقيم في )مصلى اإلمام السجاد عليه السالم( تناول الخطليلب سلملاحلة السليلد علللي 
الرضوي حديثاً عن اإلمام صاحب الزماا )ولي بابنة رسول اهلل أسوة حسلنلة( قلائلال: إذا أردنلا أا 
نعرف عظمة المصي ةعن الصادق في رزايا كربالء انها عظيمة واعظم وأمر واشد ملنلهلا يلوم 
السقيفة حينما احرقوا بيت علي وفاطمة والحسن والحسين وقتل محسنا. كما ذكر جمللة ملن 
الروايا  التي يذكرها العامة والخاصة. وبين فضل وعظمة فاطمة من جملتها انلهلا لليلللة اللقلدر 
وهي الم اركة. وارخيت دونها حجاب الن وة كما في زيارتها.ثم اوضح ع ارة ولي بلابلنلة رسلول اهلل 

وتكلمت ووعظة وسعت في نجاة األملة فلطلريلق االملام  أسوة حسنة انها طرقت أبواب الجميع 
كطريق أمه في سعيه لنجاة الناس. وتطرق ل عض من خط تها امام القوم لحثهم على الوقلوف 
امام ال اطل ثم واصل الحديث حتى ذكر ما جرى عليها من ظلم وضرب وهتلك للحلجلاب اهلل وخلتلم 

 بالرثاء عليها سالم اهلل عليها.

 

 الشيخ محمد مهدي العاملي 

 
 الص ر من دروس الفاطمية 

من الموسم الفاطمي الخامس( وثاني أيلام اللعلشلرة  10م )الل 01/0/2101في يوم الس ت 
الفاطمية الثانية، وفي الليلة الثانية التي يحييها )مركز اإلمام الحسين عليه السلالم( للهلذه 

الذكرى، تكلم فضيلة الشيخ محمد مهدي العاملي عن مفردة الص ر وأعطى أملثلللة علديلدة 
حول الص ر في حياة الفرد وفي ع ادته وكيف يتجنب الملحلارم وفلي الل لأسلاء والضلراء وربل  
حديثه عن أمير المؤمنين علي عليه السالم كيف كاا صابراً بلعلد اللنل لي وكلذللك علنلدملا يلرى 

 زوجته وما وقع عليها من الظلم وال الء العظيم.

 وأعقب مجلسه، رثاء، ولطم..

 السيد علي الرضوي 

 ذكرى استشهاد الزهراء عليها السالم 

مللن  10م )الللل 01/0/2101فللي يللوم السلل للت 
الملوسلم اللفلاطلملي اللخلاملس( وثلانلي أيلام 
العشرة الفاطمية الثانية، أقام مركز أهل ال يلت 
عليهم السالم مجللس اللملنلاسل لة بلملشلاركلة 
فضيلة الشليلخ حلاملد وقلار بلكلللملة بلاللللغلة 
اإلنجليزية، أعق ه الشاب  ع اس فرجلي بلقلراءة 

 مرثية ولطمية..

 182التقرير رقم 

 تقرير الحاج قاسم شاني



 المؤشر الفاطمي

 182التقرير رقم 

 182التقرير رقم 

 
 

 فاطمة أم أبيها 
 

من الموسم الفاطمي الخامس( وثلاللث أيلام اللعلشلرة  12م )الل 21/0/2101في يوم األحد 
أقلمية )هيئة ش اب علي األك ر( في )حسينية علمدار( مجلللس اللذكلرى اللذي ابلتلدأ بلزيلارة 
عاشوراء، ثم صالة الجماعة، وقراءة  يا  من الذكر الحكيم، ثم تحدث أحد الحضلور بلكلللملة فلي 
دقائق كيف نعيش ذكرى السيدة الزهراء كيف نتعلللم ملن اللذكلرى اللدفلاع علن ملظلللوملة 
معتقلة ترسمت نهج الزهراء عليها السالم، ثم بعد ذلك ارتقى المن ر فضيللة اللدكلتلور حسليلن 
الجواهري  الذي تناول مفردة )أم أبيها( م ينا هذا المصطلح لغويا، ثم علاللجله علللى ضلوء فلهلم هلذا 
المصطلح من خالل دائرة المصطلحا  التي لها عالقة به كل)أم المؤمنين( بالنلسل لة إللى زوجلا  اللنل لي 
)ص( و )أم الكتاب( بالنس ة إلى بعض السور أو ا يا ، وما هي عقيدتنلا اللتلي يلنل لغلي أا تلكلوا نلحلو 

 الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء عليها السالم، ثم قرأ أحد أعضاء الهيئة الش اب مرثية ولطمية..

 

 
 فضل فاطمة الزهراء عليها السالم 

من الملوسلم اللفلاطلملي اللخلاملس( وثلاللث أيلام  12م )الل 21/0/2101في يوم األحد 
العشرة الفاطمية الثانية وكذلك ثالث أيام إحياء )حسينية  ل ياسين( لهذه الذكرى تنلاول 

الخطيب سماحة السيد علي الرضوي حديثا عن ت جيل السيدة فاطمة المعصومة وتل لجليلل 
اهلل لها، واستعرض جملة من المقاما ، وبين مسألة عقائدية في كيف إعطاء اهلل الفلضلل 

للمعصومين عليهم السالم  وأدلتها ورد على بعض المقوال  الم تدعة في الوس  الشيعلي، 
ثم ختم بالمصي ة التي تعرضت لها من لها هذا المقام وما تعرض لله صلاحلب اللملقلام علللي 

 السيد علي الرضوي  )عليه السالم( في الدفاع عنها..

 182التقرير رقم 

 م 12/2/1222االحد  لث: اليوم الثا
 مجالس 2و فيه أقيمت 

 د. حسين الجواهري



 المؤشر الفاطمي

 182التقرير رقم 

 

 التأسي بالزهراء عليها السالم في أمر الزواج 
 

من الموسلم اللفلاطلملي اللخلاملس( ورابلع أيلام  11م )الل 20/0/2101في يوم االثنين 
العشرة الفاطمية الثانية، وفي رابع المجالس الخمسة للل)حسليلنليلة  ل يلاسليلن( تلنلاول 
الخطيب سماحة السيد علي الرضوي  بعد الرثاء على الزهراء تنلاول حلديلث علن اللرسلول 
األكرم صلى اهلل عليه و له حيث قال: )لوال اا خلق اهلل علياً لفاطمة لم يكن للفلاطلملة 
كفوء  دم فما دوا( كاا الكالم حول الحياة الزوجية ألمليلر اللملؤملنليلن ملع فلاطلملة 
الزهراء عليهما السالم بأنها أفضل وأنجح حيلاة رغلم كلل اللظلروف والصلعلاب فلكلانلت 
حياتهم سعيدة معززاً بجملة من الروايا  ثم وجه رسالة الى النساء عموماً بلأخلذ اللعل لر 
والدروس من هذه الحياة وانتقد بعض الحاال  االجتماعية الموجودة وأكد على قضليلة 
أا المؤمن كفوء المؤمنة بلحاضا  مهمة. لكن سرعاا ماكاا ذلك الزواج السلعليلد اللى 
فراق وألم بعد شهادة الزهراء وذكر قضية تغسيلها ودفنها وختم بأبيا  الرثاء عللليلهلا 

 سالم اهلل عليها.

  
 ذكرى استشهاد الزهراء )عليها السالم( 

ملن اللملوسلم اللفلاطلملي  12م )الل 21/0/2101في يوم األحد 
الخامس( وثالث أيام العشرة الفاطمية الثانية، اخلتلتلم )ملركلز 
اإلمام الحسين عليه السالم( مجالسه لأليام الثالثة التي أحيا بله 
الذكرى بمجلس نسائي خاص ابتدأ بل)زيارة  ل يلاسليلن( وقلراءة 

 ) يا  من الذكر الحكيم( و )محاضرة( و )مجلس رثاء(..

 182التقرير رقم 

 م 12/2/1222اليوم الرابع: االثني   
 مجالس 2و فيه أقيمت 

 السيد علي الرضوي  

ي 
 
  تقرير الحاج قاسم شان



 المؤشر الفاطمي

 188التقرير رقم 

 

 مقاما  السيدة الزهراء عليها السالم من أسماءها 
 

من الموسم الفاطمي الخاملس( ورابلع أيلام  11م )الل 20/0/2101في يوم االثنين 
العشرة الفاطمية الثانية، وفي أول أيام إحياء )مسجد اإلمام الرضا عليله السلالم( 
بمدينة ولنقوق، وفي المجلس باللغة العربية تناول فضيلة الشيخ منلتلظلر ملال 
اهلل بعض مقاما  السيدة الزهراء عليها السالم، ومنها مقام أسماءها اللتلسلعلة 
المنصوصة عليها في الروايا ، وبدأ بشرح نصف هذه األسملاء مل ليلنلا كلل واحلد 

 منها ودالالته، وختم بالرثاء على مصاب الزهراء عليها السالم وشهادتها..

 

 182التقرير رقم 

 السيد علي الرضوي  

 علة إهتمام الن ي )ص( بالزهراء عليها السالم 

من الموسم الفاطمي الخامس( ورابع أيلام اللعلشلرة  11م )الل 20/0/2101في يوم االثنين 
الفاطمية الثانية، أقام مسجد اإلمام الرضا عليه السالم في منطلقلة وللنلقلوق ملجلللس 
اليوم األول إلحياء ذكرى الرواية، وتحدث الخطيب سماحة السيد علللي اللرضلوي بلاللللغلة 
اإلنجليزية حول الس ب الذي بجّل الن ي األكرم ابنته فاطمة علليلهلا السلالم ملرارا وبلحليلث 
يعرف ذلك جميع المسلمين.. فإاّ لفاطمة موقفا بعد استشهاد الن ي كاا يقتضلي كلل 
ذلك الت جيل كي يتعرف عليه الجميع لتت يّن حجّيتها ... وقد جابهت جميع اللملنلافلقليلن 
دفعة واحدة وكشفت قناعا كانوا اخفوا أمرهم تحته طوال سنليلن اللدعلوة اللنل لويّلة .. 
وبعد واقعة الدار أخذ  اإلقرار من الطغاة على قربها ملن اللنل لي األكلرم وأاّ غضل لهلا 
غض ه وغض ه غضب اهلل تعالى ثم صرّحت علنا بأنّها واجدة عليهم ولم يسلتلطلع حلتلى 
أمثال ال خاري انكار ذلك .. وبقيت رافضة لهم حتى بعد شهادتها بوصية اقلتلضلت إخلفلاء 
ق رها ... ولعلّ هذا هو سر محوريتها بين الخلملسلة ملن أهلل اللكلسلاء ... وللوال وقلوف 

 فاطمة عليها السالم وص ر أميرالمؤمنين لنمحى االسالم ولتحوّل جاهلية

 الشيخ منتظر مال هللا



 المؤشر الفاطمي

 122التقرير رقم 

 الزهراء عليها السالم وحدث الم اهلة  
 

من الموسم الفلاطلملي اللخلاملس( وخلاملس أيلام  13م )الل 22/0/2101في يوم الثالثاء 
العشرة الفاطمية الثانية، وفي ختام مجالس األيام الخمسة في حسليلنليلة  ل يلاسليلن 
تناول الخطيب سماحة السيد علي الرضوي حدث الم اهلة الذي فعله الن ي )ص( واللذي 
يكشف مقام الزهراء عليها السالم عندما جعلها المحور في تللك اللحلركلة، وكليلف أا 
ذلك ي ين لنا وظيفتنا في إحياء ذكرها وت جيل هذا اإلحياء على كافة األصعلدة وملنلهلا 

 تقويم إحياء تلك المجالس بدعمها، وختم المجلس بالرثاء..

 لنتعلم من اإلمام الجواد )ع( كي نحيي ذكرى استشهاد الزهراء )ع( 

من الموسم الفاطمي الخامس( وخامس أيام العشرة  13م )الل 22/0/2101في يوم الثالثاء 
الفاطمية الثانية، تحدث فضيلة الشيخ أبو ريحانة بين صالتي المغرب والعشاء عن مسألة 

فقهية، وهي قطع الصالة في الفرض الواجب وأحكامه، ثم قرأ الرواية التي رواها الط ري 
إذ جيء بأبي  الرضا عليه السالم زكريا بن  دم، قال: )إني لعند في دالئل اإلمامة والتي رواها

جعفر عليه السالم وسنة أقل من أربع سنين، فضرب بيده إلى األرض، ورفع رأسه إلى السماء 
الرضا عليه السالم: بنفسي أنت، لم طال فكرك؟ فقال عليه السالم: فيما  فأطال الفكر، فقال له

فاطمة عليها السالم، أما واهلل ألخرجنهما ثم ألحرقنهما، ثم ألذرينهما ثم ألنسفنهما  صنع بأمي
في اليم نسفا، فاستدناه وق ل ما بين عينيه، ثم قال: بأبي أنت وأمي، أنت لها، يعني اإلمامة( وبين 

 إنها ترسم لنا المنهج في إحياء ذكرى استشهاد الزهراء عليها السالم..

 121التقرير رقم 

 الشيخ أبو ريحانة 

 السيد علي الرضوي 

 م 11/2/1222: الثالثاء خامساليوم ال
 مجالس 6و فيه أقيمت 

 فاطمة الزهراء عليها السالم حجة على العالمين 

من الموسم الفاطمي الخامس( وخلاملس أيلام اللعلشلرة اللفلاطلمليلة  13م )الل 22/0/2101في يوم الثالثاء 
الثانية، واليوم الثاني الذي يحيي فيه )مسجد اإلمام الرضا عليه السالم( بلوللنلقلوق ذكلرى الشلهلادة تلحلدث 
الخطيب سماحة السيد علي الرضوي باللغة اإلنجليزية حول حجية فاطمة الزهراء عليلهلا السلالم وبليلاا ذللك، 
فإنّه يجب االقتداء بها وإا كنا ال يمكننا الوصول الى مرت تها وال أا نفعل كل صنيعها الم ارك... وذكلر  أملثلللة 
متعددة من زهد الزهراء وتواضعها ووئامها في الحياة الزوجية مما يمكلن لللل لصليلر جلعللله نل لراسلا يلجلللب 
السعادة في حياته .. وفي الختام ذكر  مصي ة فاطمة عليها السالم وأنّها بكت لغربة أميرالمؤمنليلن وللكلن 

 طمأنها اإلمام بأاّ ذلك قليل في ذا  اهلل تعالى...

 122التقرير رقم 

 السيد علي الرضوي 



 المؤشر الفاطمي

 122التقرير رقم 

 العزاء لذكرى استشهاد السيدة الزهراء عليها السالم 

من الموسم الفاطمي اللخلاملس( وخلاملس أيلام  13م )الل 22/0/2101في يوم الثالثاء 
العشرة الفاطمية الثانية، وضمن المجلس األس وعي لل)حسينية اإلمام السجاد عللليله 
السالم( أقيم مجلس عزاء باللغتين العربية والفارسية حلول اللزهلراء عللليلهلا السلالم 
شارك فيه األخ مجت ى الهاشمي قارءا قصيدة: )ال ص ر يا ابن العسكري( الشهيرة ملع 

 مصي ة غسل وتكفين الزهراء عليها السالم

 مقاما  الزهراء عليها السالم من أسمائها 

من الموسم الفاطمي الخامس( وخامس أيام  13م )الل 22/0/2101في يوم الثالثاء 
العشرة الفاطمية الثانية واليوم الثاني الذي يحيي فيه )مسجد اإلمام الرضا عليه 

السالم( بولنقوق ذكرى الشهادة، واصل الخطيب فضيلة الشيخ منتظر مال اهلل الحديث 
عن بقية أسماء السيدة الزهراء عليها السالم التسعة التي ورد  في رواية اإلمام 

الصادق عليه السالم، وداللة كل اسم من األسماء، وختم بالرثاء المفجع لمصابها األليم وما جرى 
 عليها من الظالما ..

 122التقرير رقم 

 الشيخ منتظر مال هللا 

 مجتبى الهاشمي 

 ذكرى استشهاد الزهراء عليها السالم 
 

من الموسم الفاطمي الخامس( وخامس أيام  13م )الل 22/0/2101في يوم الثالثاء 
العشرة الفاطمية الثانية، وفي المجلس األس وعي لل)حسينية اإلمام العسكري عليه 
السالم( في منزل الدكتور أبو علي السالمي، وبعد الرثاء استهل الخطيب فضيلة الشيخ 

 يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك  أبو زيد الحمدي المجلس با ية الكريمة: 
فتحدث عن الص ر الذي ص رته السيدة الزهراء عليها السالم بأنواعه  راضية مرضية{

وختمه بالرضا الذي هو أعلى من الص ر والذي تميز  به السيدة الزهراء عليها 
 والمرضية هو من اسمائها عليها السالم.. السالم

 126التقرير رقم 

 الشيخ أبو زيد الحمدي

 تقرير الحاج أبو دريد
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 128التقرير رقم 

 الراضية المرضية 
 

من الموسم الفاطمي الخامس( وسابع  13م )الل 23/0/2101في يوم  الخميس 
أيام العشرة الفاطمية الثانية، وفي المجلس األس وعي لل)حسينية السيدة 

فاطمة الزهراء عليها السالم( وبعد الرثاء المفجع تناول الخطيب سماحة السيد 
علي أصغر المدرسي بعض أسماء السيدة الزهراء عليها السالم وهي )الراضية( و 

)المرضية( وبين الفرق بينهما، ومقام كل واحد منهما وشواهده في سيرة األن ياء 
والمعصومين، وختم بأا تلك التي لها ذلك المقام والذي ال يدانيه أحد يهجم على دارها، 

 وتلطم، وتضرب، ويكسر ضلعها، ويسق  جنينها، وتحرق باب دارها..

 الشعائر الفاطمية 
 

من الموسم الفاطمي الخامس( وسادس أيام اللعلشلرة  15م )الل 21/0/2101في يوم األربعاء 
الفاطمية الثانية، استضاف السيد أبو صادق الحكيم في داره المجلس السنلوي اللفلاطلملي 
الذي تحدث فيه الخطيب سماحة السيد علي الرضوي بعد ذكر الرثاء المفصلل للملصليل لتلهلا 
حول تحدث حول وظيفتنا في إحياء أمرها والت لي  لها وتعظيم مجالسها بما يعرف بلالشلعلائلر 
الفاطمية وباألخص ل س السواد الذي هو مظهر وتع ير عن الحزا لمصابها، وتطلرق إللى  راء 
الفقهاء في ل س السواد ومعالجاتها وانتقل إلى جملة من الشلعلائلر األخلرى، وخلتلم بلاللرثلاء 

 المفجع لمصابها..

 222التقرير رقم 

 السيد علي الرضوي 

 السيد علي أصغر المدرسي 

 م 12/2/1222: االربعاء سادساليوم ال
 و فيه أقيم مجلسا واحدا

 م 12/2/1222: الخميس سابعاليوم ال
 و فيه أقيم مجلسان وهما:                



 المؤشر الفاطمي

 222التقرير رقم 

 أو هل تدري ما خ ر المسمار؟ 

من الموسم الفاطمي الخامس( وثامن أيام  11م )الل 25/0/2101في يوم  الجمعة 
العشرة الفاطمية الثانية، ودعما لتواصل إحياء العشرة الفاطمية، استضاف الحاج 
ع داإلله الح يشي في منزله مجلسا فاطميا بمشاركة الخطيب السيد علي أصغر 

المدرسي بدأ فيه بظاهرة التشكيك وتاريخيتها وأهدافها وبعض أس ابها، ثم تناول 
جملة من المسائل التي طالها التشكيك في ظالما  السيدة الزهراء عليها السالم، 

ومنها مسألة )إن ا  المسمار في صدر الزهراء عليها السالم( و )باب بيت فاطمة( حيث ينكرها 
المنهج التشكيكي، وقد أث ت السيد وجود هذه األمور منذ عصر الن ي نوح عليه السالم كقدر 

متيقن، ثم ختم المجلس برثاء محرق للقلوب على مصاب الزهراء عليها السالم وما جرى 
 عليها من الظالما ..

 استنهاض اإلمام الحجة )عج( والزهراء )ع( 

من الموسم الفاطمي الخامس( وسلابلع أيلام  13م )الل 23/0/2101في يوم  الخميس 
العشرة الفاطمية الثانية وفي المجلس األس وعي للجمعية الجعفلريلة، ركلز اللخلطليلب 
الشيخ محسن العاملي عن المولى صاحب العصر والزماا وما الفائدة من إمام غلائلب إذ أا 
هذا السؤال يطرح من ق ل الكثير من الشيعة وخصوصاً من ق ل المشككليلنأ أملا اللنلعلي 
فكاا نوع من استنهاض المولى سالم اهلل عليه من خالل ذكر السيدة الجللليلللة اللزهلراء الل لتلول 
صلوا  اهلل وسالمه عليها وأا حزنها ليس عاى ملا جلرى عللليلهلا بلل ملا جلرى علللى اوالدهلا 

 وبالخصوص سيد الشهداء ارواحنا له الفداء وعرجتا الى ذكر بعض مصائب كربالء

 221التقرير رقم 

 الشيخ محسن العاملي

 السيد علي أصغر المدرسي 

 م 12/2/1222: الجمعة ثامناليوم ال
:                 2و فيه أقيمت   مجالس وهي



 المؤشر الفاطمي

 222التقرير رقم 

 قيم فاطمية للمرأة 

من الموسم الفاطمي الخامس( وثامن أيام  11م )الل 25/0/2101في يوم  الجمعة 
العشرة الفاطمية الثانية، وضمن ال رنامج األس وعي للش اب ق يل الغروب في مسجد 

الزهراء عليها السالم تحدث فضيلة الشيخ محمد جعفر فتح اهلل عن المثال الذي يمكن 
أا نقدمه للقيم والفضائل في مسير المرأة في الحياة وهو الصديقة الشهيدة 

فاطمة الزهراء عليها السالم، ونظرة اإلسالم للمرأة، وكيف يمكن تط يق المرأة لتلك 
القيم والفضائل، كما كيف يمكن للرجل أا يكوا عامال مساعدا في تحقيق ذلك، 

 وختم بالدعوة إلى التوجه إلى الزهراء عليها السالم نهجا وسلوكا..

 األيام الفاطمية والص ر 

من الموسم الفاطمي اللخلاملس( وثلاملن أيلام  11م )الل 25/0/2101في يوم  الجمعة 
العشرة الفاطمية الثانية، وفي المجلس األس وعي لل)حسينية أصلحلاب اللكلسلاء عللليلهلم 
السالم( في منزل الشيخ أبو زيد الحمدي، تناول الخطيب فضيلة الشيخ أبو دعاء الحلديلث علن 
استنطاق األيام الفاطمية في لمفردة )الص ر( التي هي من القيم األخالقية الك رى، وبليلن 
جملة من األمور المتعلقة بها، ثم تحدث عن ص ر اإلمام علي )عليه السالم( وباألخص فلي ملحلنلة 
الزهراء عليها السالم، وختم بالنعي والرثاء على ظالمة الزهراء علليلهلا السلالم وعصلرهلا ملا بليلن 

 الحائ  والجدار..

 222التقرير رقم 

 الشيخ أبو دعاء 

 الشيخ محمد جعفر فتح هللا 

 تقرير: الحاج أبو دريد

 222التقرير رقم 

 الفاطمية والقيم واألخالق 

ملن اللملوسلم  11م )اللل 25/0/2101في يوم  الجملعلة 
الفاطمي الخامس( وثلاملن أيلام اللعلشلرة اللفلاطلمليلة 
الثانية، وضمن ال رنامج األس وعي للفتياا والشل لاب فلي 
مركز اإلمام الحسين )عليه السالم( تحدث فضيلة الشليلخ 
محمد مهدي العاملي عن القيم واألخالق التي يجب أا 
يتحلى بها المنتمي لمدرسة أهل ال يت عللليلهلم السلالم 
والسيدة الزهراء عللليلهلا السلالم اللتلي نلعليلش ذكلرى 

 استشهادها..



 المؤشر الفاطمي

 القلب ومصاب الزهراء عليها السالم 

من الموسم الفاطمي الخامس( وتاسع أيام  11م )الل 23/0/2101في يوم  الس ت 
العشرة الفاطمية الثانية، وضمن مجلس الفاتحة على روح المرحوم ؟؟؟ الذي أقيم 
في )مصلى اإلمام السجاد عليه السالم( تناول فضيلة الشيخ أبو دعاء بعد الرثاء عن 
الزهراء عليها السالم حديثا تربويا عن )القلب( معناه، وأنواعه، ودوره في استقرار 
اإلنساا من عدمه، وعالقته بربه، وبأهل بيته، ثم تناول موضوع ص ر اإلمام علي 

عليه السالم وعلته نعته بل)أص ر الصابرين( وكيف أنه ص ر على حادثة يوم الدار وما 
 جرى على موالتنا الزهراء عليها السالم، وختم بأبيا  الرثاء..

 222التقرير رقم 

 الشيخ أبو دعاء 

 م 16/2/1222: السبت تاسعاليوم ال
:                 6و فيه أقيمت   مجالس وهي

 ال حث عن خصائص الزهراء عليها السالم 

من الموسم الفاطمي الخامس( وتاسع أيام العلشلرة  11م )الل 23/0/2101في يوم  الس ت 
الفاطمية الثانية، وضمن حديثه األس وعي باللغة اإلنجليزية للفتياا تحدث الشاب الشليلخ 
محمد الحوراني عن بعض خصائص الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء عليها السالم، وملا 
الذي ن حث عنه في تلك الشخصية لإلقتداء، وذكر القيم واألخالق وحفظلهلا ورعلايلتلهلا 
لإلسالم، حتى في أحلك الظروف وهو االعتداء عليها من ق ل العصابة الظاللملة وغصلب 

 حقها.. 

 228التقرير رقم 

 الشيخ محمد الحوراني

 طاعة الزهراء عليها السالم 

من الموسم الفاطمي الخامس( وتاسع أيام اللعلشلرة  11م )الل 23/0/2101في يوم  الس ت 
الفاطمية الثانية، وضمن المجلس األس وعي في حسينية  ل ياسين وبعد الرثاء اللملفلجلع 
عن الزهراء عليها السالم، طرح الخطيب السيد عمار القزويني ملوضلوعلا ملن خلالل ا يلة 
القر نية:   يا أيها الذين  منوا أطيعوا اهلل وأطيعوا اللرسلول وأوللي األملر ملنلكلم..{ إللى 
 خرها، ووضح في ال داية المؤامرة من ق ل المنافقين للقضاء على المنهج اللذي سلعلى 
رسول اهلل )ص( في تكريسه، وبين دور أهل ال يلت عللليلهلم السلالم وخصلوص السليلدة 
الزهراء عليها السالم  في الحفاظ على جهود الن لي )ص( وملا القلتله وأهلل بليلتله ملن 

 المنافقين في ذلك، وختم بالرثاء المفجع عنها صلوا  اهلل وسالمه عليها..  

 222التقرير رقم 

 السيد عمار القزويني 



 المؤشر الفاطمي

 دور الحقيقة في حف  الهوية 

من الموسم اللفلاطلملي اللخلاملس( وتلاسلع أيلام  11م )الل 23/0/2101في يوم  الس ت 
العشرة الفاطمية الثانية، وضمن المجلس األس وعي في حسينية أم الل لنليلن عللليلهلا 
السالم، وبعد أبيا  الرثاء المفجعة حول الزهراء عليها السالم تحدث الخطليلب سلملاحلة 
السيد علي أصغر المدرسي عن صحيفتين خطيرتين كت تا في ما مضلى ملن اللتلاريلخ 
بهدف القضاء على ن ي اإلسالم والحيلولة دوا وصول الخالفة الشرعية فلي اللظلاهلر 
إلى علي بن أبي طالب وأهل بيته، وبين قدرا من وقائع تلك الصحيفتاا، من ها إللى أا 
تلك المعرفة طريق لل صيرة، ثم بين دور الصديقة الشهيدة فاطمة اللزهلراء عللليلهلا 
السالم في عدم تحقق تلك المخططا ، وما قاموا به أصحاب الملؤاملرة ضلد اللزهلراء 
عليها السالم، واالعتداء الغاشم عليها، والمحن التي واجهتها بعد اسلتلشلهلاد أبليلهلا حلتلى 

 شهادتها عليها السالم، وختم بأبيا  الرثاء..

 222التقرير رقم 

 السيد علي أصغر المدرسي 

 الزهراء عليها السالم مريم الك رى 

من الموسم الفاطمي الخامس( وتاسع أيام العلشلرة  11م )الل 23/0/2101في يوم  الس ت 
الفاطمية الثانية، وفي المجلس األس وعي لل)حسينية دار الحسين عليه السالم( اسلتلهلل 
الخطيب فضيلة الشيخ منتظر مال اهلل حديثه با ية القر نية  فلتلقل لللهلا بلقل لول حسلن 
وأن تها ن ا  حسنا وكفلها زكريا..{ إلى  خر ا ية الكلريلملة  وبليلن أا ا يلة تلتلحلدث علن 
السيدة مريم، إال أا الحديث تناول )مريم الك رى( وش ليلهلتلهلا السليلدة اللزهلراء عللليلهلا 
السالم، وبين كيف أا ما ورد من فضائل وكراما  لألن ياء واألولياء في القر ا الكريم هلي 

بشكل و خر تتحدث عن المعصومين األربعة عشر عليهم السالم، واستنطق تط ليلقلا  هلذه 
ا ية الكريمة، على السيدة الزهراء عليها السالم من خالل روايا  أهل ال يت عللليلهلم السلالم، 

 وختم بالرثاء على السيدة الزهراء عليها السالم..

 222التقرير رقم 

 الشيخ منتظر مال هللا 

 فاطمة أم أبيها  

من الموسلم اللفلاطلملي اللخلاملس( وتلاسلع أيلام  11م )الل 23/0/2101في يوم  الس ت 
العشرة الفاطمية الثانية، وضمن ال رنامج األس وعي لل)مسجد اإلمام الرضا عليه السلالم( 
تحدث فضيلة الشيخ الدكتور حسن الجواهري باللغة اإلنجليزية عن الصديقة الشلهليلدة 
فاطمة الزهراء عليها السالم، ومقامها الخاص الذي ورد عن النل لي )صلللى اهلل عللليله 
و له( في نعتها وأا: )فاطمة أم أبيها( وما معنى هذا الحديث، وختم الحديث بصلالتلي 

 المغرب والعشاء جماعة. 

 221التقرير رقم 

 الشيخ د. حسن الجواهري 



 المؤشر الفاطمي

 التدبر في األخ ار الفاطمية 

من الموسم الفاطمي الخامس( و خلر يلوم ملن  11م )الل 21/0/2101في يوم  األحد 
العشرة الفاطمية الثانية، استضاف الحاج ربيع أبو الفضل في منزله جلسلة تلدبلريلة 
في الروايا  عن ومن السيدة الزهراء عليها السالم، ابتدأها ضيلف اللللقلاء سلملاحلة 
السيد علي الرضوي بأبيا  رثاء حول فاجعة السيدة الزهراء عليها السالم، ثلم أجلاب 
على سؤال طرحه عليه السيد أبو عالء فيما يتعلق بل)مريم والزهراء في كتاب اهلل(
، ثم اختار الحاج ربيع ثالث روايا  عنها عليها السالم من كتاب العوالم، وقام السليلد 
الرضوي ب يانها والتعليق عليها، وكانت هناك مداخال  للدكتور أبو ميلراا، وكلذللك 

 األخ أبو رسل..

 222التقرير رقم 

 السيد علي الرضوي 

 خط ة الزهراء عليها السالم والمطال ة بفدك 

من الموسم الفاطمي الخاملس( و خلر يلوم  11م )الل 21/0/2101في يوم  األحد 

من العشرة الفاطمية الثانية، استضاف الحاج أبو أحملد اللكلرنلاوي فلي ملنلزلله 

مجلسا فاطميا حضر جملة من رجال الدين وطل ة العلم في مدينة سيدنلي، ثلم 

قرأ المجلس الخطيب سماحة السيد علي أصغر المدرسي متناول خط ة السليلدة 

الزهراء عليها السالم المعروفة بالخط ة الفدكية، ومظلومية هلذه اللخلطل لة 

كما مظلومية السيدة الزهراء عليها السالم، وأبعاد خط تها بعد غصب فدكلهلا 

 وبقية أمالكها، وختم المجلس باألبيا  المفجعة  حولها عليها السالم..

وأعقب الخطيب الرادود أبو جعفر النجفي بلطمية، ثم أقيمت الصالة جملاعلة بلحلضلور 

 الجميع..

 222التقرير رقم 

 م 12/2/1222: االحد لعاش  اليوم ا
 و فيها أقيم مجلسان وهما:                



 المؤشر الفاطمي

 الرثاء الستق ال ذكرى استشهاد الزهراء عليها السالم 

ملن اللملوسلم اللفلاطلملي اللخلاملس( وفلي  31م )الل 01/0/2101في يوم الخميس 
المجلس األس وعي بالهيئة المحمدية لقراءة دعلاء كلمليلل واالسلتلملاع إللى درس 
سماحة السيد شعيب النقوي في شرح وبيلاا فلقلرا  دعلاء كلمليلل، شلارك ضليلف 
الجالية الرادود السيد رضا ع اس الزايدي الرضوي اللقلادم ملن اللخلارج إلحليلاء األيلام 

 الفاطمية بأبيا  رثاء مفجعة حول مصي ة الزهراء عليها السالم..

 162التقرير رقم 

 الشيخ محمد مهدي العاملي 

 إحياء الفاطمية 

من الموسلم اللفلاطلملي اللخلاملس( وفلي  31م )الل 01/0/2101في يوم الخميس 

أولى المجالس لليالي ثالث إلحياء الفاطمية ألقى فضيلة الشيخ ملحلملد ملهلدي 

العاملي في الجمعية الجعفرية محاضرة باللغة اإلنجليزية تكلم فيها علن علدة 

أمور أهمها: لماذا نحيي الفاطمية ولعدة أيام، وأكد على أا هذه ثلقلافلة للكلل 

المدارس والمذاهب واألدياا تجرى للعظماء، ثم تناول مكانة السيدة الزهراء علليلهلا 

 السالم في وجودنا وأثرها على حياتنا، وتوقف عند بعض المفردا ..   

 128التقرير رقم 

 : ة الفاطمية الثانية بيوم، وهي ي انعقدت قبل العش 
 وهي المجالس الت 

 مجالس أخرى

 المجلس األول:
م11/1/2211الخميس   

:ثانيالمجلس ال  
م11/1/2211الخميس   

السيد رضا عباس الزايدي 
 الرضوي 



 المؤشر الفاطمي

 اللوحات التبليغية للمناسبة

له بيعة في عنقي: -القسم األول  

وهنا رصد بما نشره البرنامج من لوحات من تصميمه خالل 
 هذا األسبوع، وهي على ثمان أقسام:



 المؤشر الفاطمي



 المؤشر الفاطمي

يوميات منتظرون: –القسم الثاني   

 حامي الجادر(:  -وهي من تصميم )السيد أبو عالء 



 المؤشر الفاطمي



 المؤشر الفاطمي

يوميات مكتبة المناسبات: –القسم الثالث   

ي (: 
 
 وهي من تصميم )الحاج قاسم شان



 المؤشر الفاطمي



 المؤشر الفاطمي

يوميات حول الزهراء عليها السالم : –القسم الرابع   



 المؤشر الفاطمي



 المؤشر الفاطمي

يوميات لبراعم الفاطمية : –القسم الخامس   



 المؤشر الفاطمي



 المؤشر الفاطمي



 المؤشر الفاطمي

إعالنات: –القسم السادس   

 وهي لإلعالن الموحد، وبعض الفعاليات الخاصة:



 المؤشر الفاطمي



 المؤشر الفاطمي



 المؤشر الفاطمي

 انفوجرافيك المناسبة

 وكانت حصيلة المجالس المقامة:

عدد 
الموضوعات 
 المطروحة  

عدد الرواديد 
 والشعراء 

عدد الخطباء 
والمحاضرين  

 من الخارج 

عدد الخطباء 
والمحاضرين  

 من الداخل 
 عدد المراكز  عدد المجالس 

عدد اللوحات 
 التبليغية    

 
عدد أيام    

اإلحياء       
   

15 14 12 22 45 
 24 

في  5منها 
 البيوت

51 11 
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 انفوجرافيك خاص بعدد المجالس في أيام اإلحياء

اليوم 
 الثامن

اليوم 
 السايع

اليوم 
 السادس

اليوم 
 الخامس

اليوم 
 الرابع

اليوم 
 الثالث

اليوم 
 الثاني

 
اليوم 
 االول

اليوم 
 التاسع

اليوم 
 العاشر

4 2 1 6 3 3 12 7 6 2 
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 زيارة الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء عليها السالم
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The Fatimiyiah Summary Review 

 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 
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 ful-
filling the kindness and the blessings that Ahlul Bayt have left (upon) us. 
 
 The 22 issue is focused on the documentation and evaluation of the 22nd tenth of the Fatimiy-
yiah occasion, from Friday 18/01/2019 to Saturday 27/01/2019.   
 
 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 = 11 

2. No. of banners relating to the occasion = 57 

3. No. of centres = 24 (including 5 at homes) 

4. No. of Majalis = 45 

5. No. of speakers and lecturers from Australia = 20 

6. No. of speakers and lecturers from outside Australia = 10 

7. No. of Rawaded (reciters) and poets: 14 

8. No. of topics relating to the event = 15  

 لجنة الموسم الفاطمي الخامس
 برنامج هالل فاطمية استراليا
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