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يصدر هذا التقرير الدوري عن برنامج هالل فاطمية أستراليا الذي هو نشاا  

أهلي، يضم إلى عضويته )فرقاء الجنسية واللسان والبلد والتقليد واالتجاا(  

توحدوا باسم )الزَّهراء وأبيها وَبعلِها َوبنيها والسر المُسَتودع فيها  لتاواون 

)مدينة سيدني  موان انطالقتهم مان ألاا الاقاياال باعاماا يار اي ا ، 

ويسهموا من خالله في مساندة المراكز المخاتالا اة، وياقاوماوا باا عاالل 

 والتبليغ لعطاء المنبر ونشا  المبلغين..

يوما  يبدأ من  021واقترحوا موسما سنويا باسم )الموسم ال اطمي  يمتد لا)

مطلع ربيع األول الذي بدأت فيه آالل الزهراء عليها السالل باستشهاد أبيهاا 

)صلى ا  عليه وآله  ويختتم في آخر يول من شهر لمادى األخارى الاذي 

 ورد فيه قول بأنه يول استشهادها )صلوات ا  عليها ..

وال يغ ا الموسم عن إحياء مناسبات ال رح إلى لانب مناسبات الازازن الاتاي 

 يتخللها الموسم
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ويتركز عما النشا  على )الدراسة  و )التخطيط  و )ا قتراح  و )ا عاالل  و 

)ا سناد  و )التوثيق  بالمقدور عليه، وتقول مجموعة البرنااماج باا)الالاقااء  

الدائم والمستمر لا)المؤسسات  و )األفراد  في المجتمع، للتشاور والاتازااور 

والتعاون من ألا تزليا الواقع بأبعاد( المتراكبة، وتقديم الخطاب الديناي 

بثوابته بطريقة تعالج هذا الواقع وتتقدل به، وتركز على حا اا الاهاوياة 

في بلد يؤمن بالتعددية، كا ذلك وفقا للمساار الاذي تاطارحاه وتاماضاياه 

 المرلعيات الدينية والزوزات العلمية وفقا لمتبنيات )الثقلين ..

وهذا )التقرير  واحاد مان ثاماار ذلاك الازارائ، ووساائالاه لاقاراءة الاواقاع 

 ومعالجته..

  والباب م توح لوا من يرغب باالسهال.. 

 المؤشر الفاطمي



 المدخل

 بسم الله الرحمن الرحيم

والصالة والسالم على أشرف األنبيـا  والـسـرنـلـيـن، نـبـيـنـا األعـ ـ   ـحـسـ  ) ( 

وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، نالم الله عليه  أجسعين، ال نـيـسـا بـ ـيـ  

الله في أرضه أرواحنا لسطلعه الف ا ، واللعن ال ائ  والسـببـ  عـلـى أعـ ا هـ  

 أجسعين  ن اآلن وكل آن إلى قيام يوم ال ين، وبع :

فيتواصل إص ار )السبشر الفاطسي( ع يب كل  نانب ،  ن أجـل أن يـتـوافـر كـل 

 ــن )أعءــا  الــســونــ  الــفــاطــســي( و )الــســراكــز( و )الــ ــطــبــا ( و )الــروا يــ ( و 

)الجسهور( على رؤي   وضوعي  توصف واقع )السنانب ( وأنـبـاإ إاـفـاقـاتـهـا، 

لكي يكون )السبشر الفاطسي(  رآة لسراجعات تـنـهـو بـواقـع ا حـيـا  الـ يـنـي 

نحو األفءل، و هسا ن  م فـننـنـا بـحـاجـ  إلـى أن نـ ـ م األفءـل  ـسـا قـ  ـنـا  

 فننه  أهل بيت )ال نحصي ثناؤه ( و ين و عت   )به كانت ال اتس (..

ول   كان للع   األول الس تص بـ)أنبوع السحسن الشهيـ ( بـسـا تءـسـن  ـن آرا  

حول السنانب  وأنـبـاإ إاـفـاقـاتـهـا أثـر  عـلـى جـهـو  الـكـوا ر فـي الـتـحـءـيـر 

والستابع  والرص  والل ا  والتشاور حول  ا يأتي  ن السـنـانـبـات، لـرا تـ ـرر أن 

يستسر إص ار ع   ع يب كل  نانب   هسا كانت أيا ها قليل  أو كثيرة شـاكـريـن 

جه  عءو البرنا ج )السي  أبو عال  حا ي الجا ر( الري يـبـرلـه فـي إصـ ار هـرا 

 الت رير..

ليـطـطـي  ـنـانـبـ  اكـرل وفـاة الـ ـانـ  ابـن إ ـا ـنـا  42ويأتي هرا ا ص ار الـ 

 الكاظ  عليه السالم ح ها..
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 يبرلها الجسيع في   ين  ني ني..

 

 

 لجنة الموسم الفاطمي الخامس

 برنامج هالل فاطمية أستراليا



 

 املناسبة

ذكرى وفاة 

القاسم ابن 

اإلمام 

الكاظم 

 عليه السالم

  ين  تعلو نجو ها السسا  ..وتـتـلـ ـلـ  

ايوط قـبـتـهـا الـرهـبـيـ  وتـرتـفـع ايـا ي 

وتـرتشـف عـبـ ـات    أانتيها نحو الطيوم

 . ق نيتها  ن  ناهل ال  حس  االطهار

حتى اصبحت   ين  ال ـانـ  الـسـ ـ نـ  

  ص ا للزائرين والواف ين  ن كل انحـا  

السعسورة تهـفـو الـ ـلـوإ صـوإ نـلـيـل 

اال ا  ، والسالا  ن   اطر الز ان ف ـ  

اصبح الـطـريـب عـنـوان لـلـبـشـريـ  جـسـعـا  

و ـــــحـــــل قـــــبـــــر  الشـــــريـــــف الـــــيـــــوم 

 اف  ة الساليين.   هول

 القاسم بن االمام موسى الكاظم )عليهما السالم(..

 باب اهلل الذي تنحني له الماليين
 بقلم: عقيل غني جاحم

ن القاسم     حسني 



 

 

 

هو ال ان  بن اال ام  ونى الكاظ  بن اال ام جـعـفـر الصـا   بـن اال ـام  ـحـسـ  

الباقر بن اال ام علي السجا  بن اال ام الحسين شهي  كربـال . )عـلـيـهـ  نـالم الـلـه 

 ( . اجسعين

وي ع  رق   في  حاف ه بابل / قءا  ال ان  على الطري  الـعـام الـسـب ي الـى 

ك  شسـاال 24ك  جنوبا وعن ال يواني   73 حاف   ال يواني  ويبع  عن الحل  حوالي 

يح ها  ن الشسال قءا  ال ـانـ  و ـن الـطـرإ نـاحـيـ  الـكـفـل و ـن الـجـنـوإ نـاحـيـ  

الطليع  و ن الشر  ناحي  الشو لي وال غارة كـسـا يـحـ هـا  ـن الشـسـال الشـرقـي 

ناحي  الس حتي  ) الحسز  الطربي ( ويعتبر  وقع الس ين  نتراتيجيا ً لكونها ت ع على 

 طري  الري يربط الجنوإ بسحاف ه كربال  الس  ن .

 821بع  ننتين او اقل  ن وال ة اال ام علي بن  ونى الرضا ) عليه السالم ( نن  

أطل وجه ني نا و والنا الـ ـانـ  عـلـى الـسـعـسـورة  ـن فـتـيـ  غـراهـا لـبـن الـنـبـوة 

وحف ه  شرف االنتسـا  الـى اال ـا ـ  وااا كـانـت الـعـصـسـ  قـ  فـاتـتـه فـأن شـرف 

االنتسا  اليها والسهر على حسايتها ل  تفته ويست ل  ن الك  ن الح يث السروي 

عن اال ام الكاظ  ) عليه السالم( عن  ا ااطب به يزي  بن نليط في كتاإ الـكـافـي 

) ياأبا عسارة إني ارجت  ن  نزلي فأوصيت الى ابني علي ةأشركت  ع  بني فـي 

ال اهر وأوصيته في الباطن وأفر ته وح   ولو كان اال ر الي لجعلته في ال ان  

 ابني لحبي ايا  اورافتي عليه ولكن الك الى الله تعالى يجعله حيث يشا .

  نسبه الشريف

القاسم ... بني الوالدة والعروج اىل السماء   

 القاسم ... بين الوالدة والعروج الى السماء



 

اروج اال ام ال ان  عليه السالم  ن   ين  ج   رنول الله ) صل الله عـلـيـه والـه 

ونل  (  ت فيا عن ان ار السلطـات الـعـبـانـيـه .بـحـيـث ااـفـى انـسـه ونسـبـه وكـل 

 ايشير او ي ل على انه  ن ال بيت الرنال  ...يعطي  ليل على إن اح   عاني هـرا 

الـحـ يـث ان اال ـام  ـونـى بــن جـعــفـر عـلــيـهـ  السـالم ارا  ان يـوهـ  السـلـطــات 

العبانيه التي كانت تءع اال ام انا تحت االقا   الجبريه او تعت له فـي الـسـطـا ـيـر 

او ت وم باغتياله وهرا اال ر يكشف أهسي  ال ور الري قام به اال ام ال ان  في 

ال فاع اال ام الشرعي فيتجه اال ام صوإ بل  التشـيـع الجـ ا   و ـحـط رحـال أ ـيـر 

السب نين وعن  ا وصل الـى  شـارف الـحـي الـري كـان يـطـلـ  عـلـيـه انـ  .) حـي 

 بااسرا ( النه  كانوا يشتهرون بت سير الطين 

 اخلروج من مدينة الرسول

 فتاة نهر سورى

فوج  فتاتين كانت تسآلن الجرار  ن نهر نورل ت س  واح ة لالارل بصـاحـب بـيـعـ  

الط ير فسألها عن صاحب بيعه الط ير ، فأجبت اح اهسا انه أ يري وا ير العـالـسـيـن 

الءارإ بالسيفين والطاعن بالر حين الك ان  الله الطالب علي بن ابي طالب ) لـ ـ  

كان نبال اال ام ال ان  نباال احترازيا لعلس  ان ق  ت ص  بنو العباس وبنو ا ـيـه 

)عليه  لعائن الله ( االنه  كانو ياارون صفات ا ير السب نين علي بن ابـي طـالـب 

ويءعونها على انفسه  ( فطسأن قلبه وقال لها اال ت ليني على رئـيـح حـيـكـ    

ف الت انه وال ي فنزل ال ان  عليه السالم طاويا ثالث ايـا ـ  االولـى فـي الـحـي 

ضيفا على رئيح الحي فلسا كان اليوم الرابـع  نـا  ـن الشـيـل وقـال لـه يـاعـ  انـي 

ان الءياف  ثالث ايام و ـازا  عـلـى الـك يـتـعـبـر   نسعت  سن نسع  ن رنول الله

وانا الاحب ان اكل الص قه وق  طاإ لـي الـسـ ـام عـنـ كـ  فـ ـال الشـيـل إاا   ص قه

 اتري  ف ال اال ام اني احب ان اكل  ن ك  يسيني بالعسل عن ك  ف ـال لـه الشـي 

ف ال اال ام اني رايت في  حلك  عسل يحتاج الى عـا ـل فـ ـال   بني ااتر لك عسل

اال ـام ان احـسـل الـسـا   ـن الـفـرات وا ـال بـهـا   له الشيل و االك العسل   قال له

   الكيزان ف ال الشيل لك  اتري .



الـ ـانـ    وفي اح ل الليالي ارج الشيل ل ءا  حاجه فرال نـورا  ـن  ـحـل اقـا ـ 

يصلي ب ـشـوع عـ ـيـ  وبـعـ  ان رال الشـيـل عـبـا تـه   واال ام واقفا بين ي ي الله

وورعه زا ت ث ته بالشاإ الطريـب فـعـزم عـلـى تـزويـج احـ ل بـنـاتـه فـاعـتـر  افـار  

عشيرة الشيل ولع م  عرفته  بنسب الفتى وعشيرته ولكن الشـيـل اصـر عـلـى ان 

 يسءى على  اهو عازم عليه .

فتزوج اال ام  ن تلك الفتاة التي اقسست بصاحب بيعـ  الـطـ يـر وانـجـب لـه طـفـلـه  

انساها فاطس  على ان  ج ته فاطس  الزهرا  و ـع كـل هـرا فـ ـ  ابـ ـى اال ـام 

اشت  بـه الـسـر    على انسه وحسبه ونسبه   فيا عن الجسيع حتى عن زوج  ولسا

و نــت  ــنــه الــســنــيــه جــا  الشــيــل الــه وجــلــح عــنــ   فــ ــال لــه يــابــنــي بــالــلــه عــلــيــك 

اال ااابرتني  ن اي عشـيـرة انـت فـ ـال لـه اال ـام اجـلـح يـاعـ  فـ ـ  حـلـى وقـت 

 الح يث .

ان كنت تسال عن البل   فأنا  ن   ين  شرفها الله ، وان كنت تسال عـن   قال ياع  :

النسب  فأنا هاشسي وان كنت تسال عن الـبـيـت فـأنـا  ـن بـيـت يـتـشـرف بـ ـ  ـتـهـ  

جبرائيل و الئك  السسا  ياع  انا ال ان  أبـن اال ـام  ـونـى بـن جـعـفـر )عـلـيـهـ  

يـلـطـ  عـلـى رانـه ويـ ـول وا حـيـائـي  ـن جـ ك  8السالم ( فلـسـا نـسـع الشـيـل ا 

وابيك ... ف ال له اال ام ياع  انت  عنا في الجنه ف   اويتني واكر تني ياعـ  ان 

واكتب عـلـى قـبـري هـرا قـبـر الـطـريـب ابـن   انا  ت حنطني وكفني وارفع  ن قبري

... وطلب  ـن الشـيـل ان يـااـر ابـنـتـه   الطريب لكي تهول طائف   ن شيعتنا لزيارتي

الوحي   )فاطس ( بع  وفاته الى الس ين  السنور  عن  اهـابـهـ  الـى الـحـج فـانـهـا 

نت له  على اهل ابيها بع  ان أعطاه  صف  ال ار ,وفعال حصل  ـاأاـبـر بـه عـلـيـه 

   السالم بع  تنفير وصيته بتعرف أهل أبيها عليها.

 بيت جربائيل وميكائيل



  

 

 المؤشر الفاطمي

هـ قبل أاي  اال ام الرضا عليه السالم بسـنـتـيـن وقـ  894توفي عليه السالم في نن  

تجاوز عسر  االربعين ننه وله ع ة زيارات ااص   نهـا فـي اكـرل وفـاتـ  وهـي عـلـى 

جـسـا ي  44عـلـى روايـه والـروايـ  الـثـانـيـ    رواتين االولى في االول  ـن اي الـحـجـ 

وزيارة ني نا ال ان  عليه السالم في اكـرل انـتـشـهـا  ابـيـه اال ـام الـكـاظـ    االار

فـي   عليه السالم وكرلك زيارته عليه السالم في اكـرل شـهـا ة ااـيـه اال ـام الـرضـا

أواار صفر وايءا في اربعيني  اال ام الحسين حيـث تـتـوافـ  لـلـسـرقـ  الشـريـف  ـاليـيـن 

الزائرين الواف ين الى كربال  نيرا عـلـى االقـ ام فـيـكـون  ـحـط رحـالـهـ  فـي  ـ يـنـ  

 . ال ان  الس  ن 

وكان عليه السالم لسا قرإ أجله ق  أوصى شيل بااسرل أن ي وم بتطسيلـ  وتـكـفـيـنـ  

   و فنه في السكان الحالي والري أاتار  هو بنفسه.

 رحيل الغرباء وشيخ بامخرى

 ر السرق  الشريف بع    راحل للـعـسـران كـان اول تـلـك الـعـسـارات هـي تـلـك الـتـي 

اقا وها اهالي الحي عرفانا ور  جـسـيـل لـال ـام الـ ـانـ  عـلـيـه السـالم واليـعـرف 

-772تاري ها بالءبط والعسارة الثانيه كانت في ال رنين الرابع وال ا ح  ن الهجرة)

 ـ( في عصر البويهييـن. لـ  تـكـن لـنـا  ـعـلـو ـات 8541-924هـ( ، السواف  نن  )223

والعسارة الثالث  كانت فـي الـ ـرنـيـن السـا س والسـابـع   تفصيلي  عن هر  العسارة،

 ن الهجرة, وهر  العسارة هي االارل ليح ل ينا  علو ات تفصيلي  عنـهـا نـول 

( هــ، والـعـسـارة الـرابـعـه يـعـو  141 ا ور  عن ابن عنب  الـنـسـابـ  الـسـتـوفـي نـنـ  )

( هـ والـك فـي عـهـ  الصـفـويـيـن والشـاهـ  182تاري ها إلى ال رن التانع الهجري)

(,  ـن ان الصـفـويـيـن قـا ـوا 817: ) 4على هر  العسارة  ا جا  في  راق  السعارف: 

بهر  العسارة برعاي   ن السلطان شا  أنساعـيـل االول, الـري يـعـتـبـر اول  ـن زار 

 العتبات الس  ن  في العرا   ن الصفويين , ا ا العسار  ال ا س  يعو  تاري ها

عام  1200اثنا عشر عمارة يف اكثر من   



  

 المؤشر الفاطمي

( م قام بهـا 8312( هـ, السواف  نن  )8452إلى اوائل ال رن الثالث عشر للهجري نن  )

آل نع   ن عشائر كربال  الس  ن  والشاه  على هر  العسارة  ا جا  كتـاإ )الءـرائـح 

والسزارات( الس طوط للسي  جوا  شبر, والعسارة السا ن . يعو  تـاريـ ـهـا إلـى اوااـر 

( م، وقـ  شـهـ ت هـرة 8138( هــ, الـسـوافـ  )8411ال رن الثالـث عشـر لـلـهـجـرة نـنـ  )

العسار  تطور  لحوظ  ن ناحي  البنا  والتطور في الشكل الـعـسـرانـي والشـاهـ  عـلـى 

بجانب الس ال الى الحرم الطاهر في اليسار ن   هر  العسارة راا    ر ر صفرا  بنيت

االيوان الكبير،كان طولها نصف  تر وعرضها ربع  تر في نبع  انطر ب ط ثلثي واليك 

نص  ا كتب عليها )ق  بني هرا السشه  الشـريـف والءـريـح الـسـبـارك, قـربـ  إلـى الـلـه 

 لسرضاة السي  السحترم قان  بن  والنا اال ـام الـهـسـام  ـونـى بـن جـعـفـر )( 
ً
وطلبا

السي  الجليل والسعي  النبيل العلوي الفاطسي اقا علي شا  الحسيني أبن السـيـ يـن 

السحتشسين السي  حسن الحسيني الس عو باقا اان, والس  رة الجليل  بي بي نركـا , 

 هـ. 8411وكان الك في شهر اي ال ع ة الحرام  ن شهور نن  

ا ــا الــعــســارة الســابــعــ  يــعــو  تــاريــ ــهــا إلــى 

النصف االول  ن ال رن الرابع عشـر لـلـهـجـري 

ــ  ) (م 8952(هـــ, الــســوافــ  نــنــ  )8744نــن

برعاي  نساح  العال  الجلـيـل السـيـ   ـحـسـ  

نـجـل حـجـ  ا نـالم السـيـ   ـعـ    ال زويـنـي

ال زويني وعلى نف   الشيل ازعل الكـعـبـي 

وتءـسـنـت هـر  الـعـسـارة  ـا   أ يـر عـربسـتـان

 يلي :

أنشــا  شــبــاك جــ يــ  حــول الــ ــبــر الــســ ــ س 

 كسي بالفء , ويتكون  ن عشـر قـطـع أي 

 كل ثالث قطع في كل جانب  ن الطول 

 شباك فضة مطرز بااليات واالشعار



  

 المؤشر الفاطمي

وقطعتان في كل جانب  ن العر  وهو  صنوع  ن البرنج )الورشو(  ـكـسـي بـالـفـءـ  

السن وش عليها ابيات  ن الشعر العربي والفارني وأنسا  الجالل  واالئس  االطـهـار, 

وق  أر  عسل هرا الشباك بيت  ن الشعر كتب على بابه بالفء  وفيه ان اال ير اـزعـل 

 اشا  , وهرا نصه) (:

 .    لال ام ال ان  الطهر الري ق س روحا

                                                      )
ً
 .                 ازعل اير ا ير اراو )شا  ضريحا

والعسارة السابع  يعو  تاري ها إلى أواار النصف األول  ن ال رن الرابع عشر الهجري 

 ( م.8944السواف  نن  )  ( هـ8728نن  )

ولهر  العسارة حا ث  لطيف  وهي إن السلطات الحاكس  أنراك فرضت عـلـى الـعـشـائـر 

  ـن الـسـال لـطـر  تسـ يـ  الـطـرا ـات   الساكن 
ً
في   ين  ال انـ  الـسـ ـ نـ ,  ـبـلـطـا

 السل اة على عات ه   ن قبل السلط ، ولسا ع لت السلط  عن أارها  نه .

أجسع رؤنا  العشائر على بنا  صحن كبير لسرق  ا  ام ال ان  )عليه السـالم( والـك  

 بسواف   أرباإ األ وال، وبالتالي ت  بنا  الصحن.

(هــ, 8712العسارة التانعه يعو  تاري ها إلى أواار الـ ـرن الـرابـع عشـر الـهـجـري نـنـ )

 ( م 8992والسواف  )



  

 ماذن ذهبية تعانق السماء

 المؤشر الفاطمي

( م, فـي 4( م, و ـحـيـطـهـا)49وتتءسن هر  العسارة إنشا  وتشـيـيـ   ـ انـه بـارتـفـاع )

( حـ ـ  , 81قستها ر انه اهبي , تتكون  ن ثالثه كـبوس  صـنـوعـ   ـن الصـفـر وزنـهـا )

(  ث ال, وتعتبر الساان  األولى الـتـي شـيـ ت فـي الـسـزار 42و طلي  بالرهب    ار  )

الشريف والسوجو  حاليا, ق غلف ج ارها بشكل  ائري  ن األنفل حتى أعلـى الـسـنـارة 

بالكاشي الكربالئي االزر . قام بانشائها أهالي   يـنـ  الـ ـانـ  الـسـ ـ نـ , نـعـ  ان 

الر ان  الرهبي  السوجو ة في السنارة ق  تبرع بها أهـالـي  ـ يـنـ  كـربـال  الـسـ ـ نـ , 

 وق  طرأت عليها تر يسات.

(هــ, 8719العسارة العاشرة يعو  تاري ها إلى أواار ال رن الـرابـع عشـر الـهـجـري, نـنـ )

 ( م وتءسنت انشا   اان  ثاني  للسرق  الشريف8999السواف )

العسارة الحا ي عشر يعو  تاري ها إلى أواار ال رن الرابع عشـر الـهـجـري ايءـا, فـي   

عه   رجعي  ا  ام السي   حسن الحكي )(, بسـعـي وإشـراف نـسـاحـ  حـجـ  ا نـالم 

والسسلسين السي  الشهي   حس  ت ي الجاللي)رحس  الله (, حيث انتطاع ان يجسع  ن 

(  ينار وبءسن السبلغ قطع  ـن الـرهـب والـفـءـ , وقـ  8455أهالي ال ان   ا يعا ل)

انتطاع ان يجسع الك السبلغ في يوم حافل  شهو  اجتسع فيه الناس عـلـى ااـتـالف 

 طب اته  في الصحن الشريف 



  

 

 المؤشر الفاطمي

م, حـيـث أعـلـن  8994هـ, الـسـوافـ  نـنـ  8714/ شوال/ نن  84وكان الك اليوم هو 

السي  الجاللي)ع( للناس عا   عن عـز ـه لـسـ ـابـلـ  السـيـ  ا  ـام  ـحـسـن الـحـكـيـ  

وتسليس  السبلغ, فسار إليه في  وكب حافل ونلسه السبلغ, ووع   السي  الحكي  

بانجاز السشروع الري هو إنشا  وتشيي  شباك  ن الرهـب يـتـوج بـه الـ ـبـر الشـريـف 

(م, ت  صنع الشباك حسب أ ر السي  ا  ام  حسـن الـحـكـيـ  وقـ  8991وفي نن  )

ثبت تاريل الصنع على الشباك في الجانب الشسالي  سا يلي قبء  الباإ في نن  )

 (م8931(هـ والسواف  )8791

العسارة الثاني  عشر هي العسارة األايرة ال ائس  حاليا وكانت فـي  ـنـتـصـف الـعـ ـ  

( 8994(هــ والـسـوافـ  نـنـ  )8284الثاني  ن ال رن الـ ـا ـح عشـر الـهـجـري نـنـ  )

(م فـي عـهـ  4557(هـ والسواف  نن  )8247و ا ت تسع ننوات حيث انتهت نن  )

 رجعي  ا  ام اي  الله الع سى السي  علي السيستاني )( وبسبارك  وإشراف حجـ  

ا نالم الشيل عباس ال اقاني ) ام تـأيـيـ  ( وبـ عـ  نـسـاحـ  آيـ  الـلـه الـعـ ـسـى 

السي   حس  نعي  الحكي )ع( وبسعي أهالي ال ان  الكـرام الـريـن بـرلـوا أقصـى 

 ا يتسكنون برله  ن الجهو  السا ي  والسعنوي  بـكـافـ  أشـكـالـهـا وعـلـى  ـ ـتـلـف 

 لسي ه  وقرة أعينه  ال ان  أبن ا  ام  ونـى بـن 
ً
طب اته  رغب   نه  وحبا

جعفر )ع( حيث رام أهالي الس ين  الس  ن  أتسام هرا األ ر  هسـا كـلـف  ـن ثـسـن 

 تحت إشراف السهن نين والس تصين, 
ً
ولو كان ببرل  هجه  فتسارعوا للعسل  جانا

وكان بطي  كل فر   نه  تونيع السرق  الطاهر وتشيي   علـى اتـ  صـور الـعـسـران 

ا نال ي أنوة بـالـسـراقـ  األاـرل  ـثـل الـنـجـف وكـربـال  والـكـاظـسـيـ  وغـيـرهـا  ـن 

السشاه  السشرف  وه  كل فر   ن أهالي   ين  ال ان  الس  ن  هو ان تـكـون 

ال ب   رصع  بالرهب ال ـالـص وتـونـيـع الـحـرم وتـطـويـر الصـحـن وإنشـا  الـسـرافـ  

 السياحي  ل     الزائرين. 



  

 

 مشاريع كربى لتوسعة املرقد

 المؤشر الفاطمي

 ت  الك بعون الله وقوته حيث برل ال يرون  ن أهالـي الـسـ يـنـ  الـسـ ـ نـ  
ً
وفعال

  شكورة بجسع التبرعات  تسام العسل وال نـنـسـى بـالـركـر  ـنـهـ  الـسـرحـوم 
ً
جهو ا

 في أواار حياته بجسع التبرعات 
ً
الحاج الوجيه حسين عبو  الح ا  الري نعى جاه ا

 ن أهالي الس ين  الس  ن  و ن اارج الس ين  في إنـحـا  الـعـرا  الـوانـع واـارج 

وبـعـ  تسـلـ  اال ـانـ  الـعـا ـ    العرا . وق  عاض   في الـك الـحـاج كـاظـ  عـسـاش

قـا ـت اال ـانـ    للسزارت الشيعي  الشريفه للسزار الشريف ل  يـتـوقـف الـعـسـل فـ ـ 

نساح  الشـيـل عـبـاس الـ ـاقـانـي   ال اص  للسزار الشريف وبستابع  وتوجيه  ن ل ن

اال ين ال ا  للسرق  السطهر بأانشا  الطاب  االول وكرلك هناك  شروع لتـسـ ـيـ  

الصحن انـوة بـالـعـتـبـ  الـحـسـيـنـيـ  والـعـتـبـ  الـعـبـانـيـ  وقـ  احـيـل هـرا الـسـشـروع 

وهـنـاك  شـاريـع ااـرل  ـن اهـسـهـا تـونـيـع الصـحـن الشـريـف وأنـتـسـالك   للتنفير

 ـتـر  ـحـيـطـه بـالـسـرقـ  الـطـاهـر  15الع ارات السحيط  بالصحن السطهـر عـلـى بـعـ  

االنتيعاإ اع ا  الزائرين والسواكب الحـسـيـنـيـ  الـوافـ ة لـلـسـ يـنـ  الـسـ ـ نـ  ايـام 

   الزيارات والسنانبات التي ت ام بالسرق  السطهر.



 غرض االحياء

 المؤشر الفاطمي

مننننن منننننننننطننننلنننن   حننننيننننا  

أمننرهننم والننوفننا  لننهنن   

الشننخننصننيننة الننعنن ننيننمنننة 

التي ب لت نفسها إلعنال  

كننننلننننمننننة الننننلننننه وحننننفنننن  

الرسالنة النمنقندسنة فني 

وجودنا، وال تناال ننفن نا  

ألنننطنننافنننه تننن نننفننن  هننن ا 

النننننوجنننننود فننننني  طنننننار  

المرسنوم لنه، ولن ا فن   

أقننل الننوفننا  هننو  حننيننا  

 ذكر  الشريف..



 

/  لى يوم األربعا  لنينلنة 82من يوم االثنين ليلة الثالثا  

 :11/1الخميس المواف  

 جمادى األولى(:  81أو  81) 82/1]اوال[ االثنين 

الليلة األولى من ليالي الوفا  لنلل )ذكنرى وفناة النقناسنم  .1

 ابن اإلمام الكاظم عليه السالم(.. وفيها:

 أول ناول الغيث بعد ظهور ال جة حتى غرة رجب.. .8

وفاة الفقيه سيد العلما  عالم الشنينعنة فني النهننند سنننة  .1

 للهجرة. 1111

 للهجرة.. 1141وفاة الفاضل النوري سنة  .4

 جمادى األولى(:  88أو  81) 1//8]ثانيا[ الثالثا  

الليلة الثانية واألخيرة من لينالني النوفنا  لنلل )ذكنرى وفناة  .1

 القاسم ابن اإلمام الكاظم عليه السالم(.. وفيها:

 للهجرة.. /9 حراق المسجد األقصى بيد اليهود سنة  .8

 التقويم

منن شنهنر جنمنادى  81أو  88وبالرغم من أ  وفاته في اليوم الن 

األولى،  ال أنه ن را ألهمية ما تستنطقه ال كنرى منن منوضنوعنا  

 ل ا تقترح لجنة )أحيوا أمرنا( ثالثة أيام وهي:

/  لى يوم األربعا  ليلة النخنمنينس 82من يوم االثنين ليلة الثالثا  

  11/1المواف  

 املقرتح

 المؤشر الفاطمي



 المؤشر الفاطمي

 موضوعات املناسبة املقرتحة

 

 
 ومن الموضوعا  المقترحة:

وقف   ع التاريل و ناهج السبراين في تناول نيرة أوال  السعصـو ـيـن  .8

 عليه  السالم..

البحث في بعو الن اط السهس  فـي شـ ـصـيـ  الـ ـانـ  الـتـي لـهـا أثـر  .4

أناني فيسا جرل عليه بع  الك كـ : )نن  وال ته( و )وفاته( و )تـعـيـيـن 

قبر ( و )انتحباإ زيارته( وتع   قـبـر  حـيـث أنـه يـوجـ  قـبـر فـي كـاشـان 

 ينسب له..

إطالل  على حياة وال ته السسساة بـ)أم البنـيـن( وتـركـيـر الـنـاس بـأنـبـوع  .7

الوفا  ألم البنين عليها السـالم فـي الشـهـر الـسـ ـبـل وتـنـاول  ـوضـوع 

 زوجات األئس  عليه  السالم..

جول  في الروايات التي تناولت نيـرة الـ ـانـ ، وضـسـنـا تـثـ ـيـف الـنـاس  .2

حول السنهج األصـيـل فـي الـتـعـا ـل  ـع روايـات الـسـعـصـو ـيـن عـلـيـهـ  

 السالم..

قرا ة في أقوال العلسا  والسبراين حول هر  الش ـصـيـ ، وانـتـنـطـا   .4

 بعو ال روس  نها، حيث إن فيها  ساح  للح يث عن نيرته..

 ران  األح اث الع ائ يـ  والسـيـانـيـ  واالجـتـسـاعـيـ  الـتـي نـا ت فـي  .9

 عصر ..

التوقف عن   حط  هجرته  ن وطنه األول ) ك  والسـ يـنـ ( و ور  فـي  .3

الـوطـن الـثـانـي الـري حـل فـيـه )الـعـرا ( وآثـار  عـلـى الـسـنـطـ ـ  الـتـي 

 نكنها..

ا شارة إلى  نط   نورا التي عاش فيها رحـلـتـه الـسـهـجـريـ ، كـتـعـريـف  .1

 ببعو   ن األعتاإ الس  ن  والطاهرة..

بيان  جسل السفاهي  التي تبناها ال ان  وات رها  نهجا للوصول إلى  .9

الطايات الس صو ة، وهو  وضوع تناوله  بلف كتاإ حياة ال ان  الري 

 هو أونع  ا كتب في السوضوع..

جول  في الكتب التي صنفت حول ش صيته حيث أن فيها عصارة فكر  ن  .85

 صنف حوله..

التأ ل في األشعار التي قيلت فيه والتي جسعت حيث إن فـيـهـا الـكـثـيـر  .88

 ن األ ور التي ينبطي أن ت ال أو يستـفـا   ـنـهـا  ـن اـالل نـعـ  أفـ  

 الشعرا  في الن  ..



 المؤشر الفاطمي

 
 

 

 مصادر املعلومات

 وأ ا السصا ر التي يسكن االنتعان  
 بها فهي على اسس  أقسام:

 
 كل كتاإ يتعل  بوال   ا  ام الكاظ  )عليه السالم(.. .8

 بعو الكتب الستعل   بحياة أايه ا  ام الرضا عليه السالم.. .4

 بعو الكتب التي تتناول اراري األئس  عليه  السالم.. .7

 بعو كتب التراج  والرجال واألنساإ والتاريل  .2

 بعو كتب السزار والسزارات والسراق  أو الكتب ال اص  بجطرافي    .4

 وتاريل الس ين  وباألاص   ين  الهاشسيات في الحل ..     

 
 :ه ا باإلضافة  لى بعض الكتب الخاصة به، ومن بينها       

 

حياة القامس للش يخ مصطفى الاسكندري ]ويه أ وسع دراسة كتبت عن هذه الشخصية[:  .1
details.php?id=1164&cat=514-library-http://aljawadain.org/book.. 

 حياة القامس بن الإمام الاكظم عليه السالم للش يخ محمد عيل النارصي البحراين: .. .2
//:httpsحياة القامس بن الإمام الاكظم دراسة وحتليل لعيل قريش املطراوي:  .3

162-www.arabicbookshop.net/main/details.asp?id=254.. 
الشذرات من حياة الإمام القامس ابن الإمام الاكظم: لدلكتور عبدالعظمي عباس اجلوذري:  .4

http://abdalathem.3abber.com/archive/201304.. 
صدار العتبة العلوية املقدسة:  .5 //:httpالقامس بن الإمام الاكظم عليه السالم من اإ

imamali.net/files/files/595jatc.pdf.. 
مام واترخي مدينة: لدلكتور عبدالعظمي  .6 القامس جنل الإمام موىس الاكظم )عليه السالم( سرية اإ

 ..http://abdalathem.3abber.com/archive/201304عباس اجلوذري: 
//:httpكرامات الإمام القامس ابن الإمام الاكظم: لدلكتور عبدالعظمي عباس اجلوذري:  .7

abdalathem.3abber.com/post/152432.. 
//:httpما قاهل الشعراء يف قامس العطاء: لدلكتور عبدالعظمي عباس اجلوذري:  .8

abdalathem.3abber.com/archive/201304.. 
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type=c_fbook&b_id=2466.. 
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 وعلى النهج المعتاد ف   دور لجنة  

 الموسم الفاطمي الخامس كا :
 

 ا قتراح والتنسي .. .8

ا عالم والتبليغ للـسـنـانـبـ  ولـاحـيـا  الـسـوحـ  لـهـا فـي  .4

 كاف  السراكز..

توجيه اللوحات اليـو ـيـ  لـتـوضـيـح وبـيـان  ـفـر ات هـر   .7

الــســنــانــبــ  وا جــابــ  عــلــى الشــبــهــات ور  الــتــشــكــيــكــات 

 والسطالطات..

توزيع الكـتـب ا لـكـتـرونـيـ  الـسـسـاعـ ة عـلـى فـهـ  تـلـك  .2

 السنانب ..

 توثي  تلك الفعاليات وتحريرها وبيانها.. .4

 تقييم االحياء

 دور جلنة املوسم

  

 ومن المالح ا  على  حيا  تلك المناسبة:

 

 كان ا حيا   ح و   حيا  تلك السنانب .. .8

افت   الك  الس ام  ن االحتفاالت تناوالت أبعا  أكـثـر  .4

 حول ش صيتها وت اربت  وضوعات الطرح..

 ل  يكن للروا ي  نصيبه   ن إحيا  تلك السنانب .. .7



 المؤشر الفاطمي

 املشاركون يف االحياء

 وقد شارئ في إحياء تلك المناسبة:

 علما  وخطبا  من الخارج :  –أوال 

تم االستفادة منهم في منوضنوعنا  حنول السنيندة الناهنرا  

 عليها السالم.

 السيد  حسا  ال كيم •

 علما  وخطبا  من الخارج : –ثانيا 

 تم االستفادة من م اضراتهم حول القاسم بن اإلمام الكاظم 

 الشيخ عبدال ميد المرهو  •

 من داخل سيدني:  –ثالثا 

 الشيخ أبو ري انة...1

 الشيخ أبو زيد ال مدي.. .8

 األستاذ علي كريم.. .1
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 من المراكا : –رابعا 

 منال الدكتور أبو علي السالمي



 المزا رات حول السيدة الزهراء عليها السالل: –أوال 

من خارج مدينة سيدني عبر جهاز التلفاز بهدف  ثرا  األيام الفاطمية بأكبر قدر 
 ممكن من الموضوعا ، وترسيخ أسما  األعالم وأعمدة المنبر في ذاكرة الناس:

 

 الراصد الفاطمي لفعاليات املناسبة

 وكانت حصيلة المجالس المقامة خالل األيام االسبوع كما يلي:

السيد  حسا  ال كيم    

 المؤشر الفاطمي

 رضا الله من رضاها وغضبه من غضبها 

 

 ن الـسـونـ   14م )الـ 49/8/4589في يوم  الثالثا  

الفاطسي ال ا ح( وضسن االنتساع الـيـو ـي فـي 

الــ ار الصــا قــيــ  لــســحــاضــرة لــلــتــ بــر فــي الســيــرة 

والسسيرة الـفـاطـسـيـ  تـ  االنـتـسـاع إلـى  ـحـاضـرة 

لسساح  السي  إحسان الحكي  تناول فيـهـا الـحـ يـث 

النبوي الشريف: )رضا الله  ـن رضـا فـاطـسـ  وغءـب 

الله  ن غءبـهـا( وبـ أ  بـسـ ـ  ـ   ـنـهـجـيـ  تـنـاول 

فيها االتجاهات الس تلف  و وقفها  ـن الـتـعـاطـي 

 ع التاريل، و ن تلـك الـسـ ـ  ـ  انـتـ ـل إلـى تـنـاول 

جوانب السوضوع الس تلف ، وكـسـا بـ أ بـأبـيـات الـرثـا  

 عن شها ة الزهرا  عليها السالم ات  بها.. 

 021التقرير رقم 
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 قصة القاسم ابن ا مال الواظم عليه السالل 

 ــن الــســونــ  الــفــاطــســي  14م )الـــ 49/8/4589فــي يــوم  الــثــالثــا  

ال ا ح( وفي يوم الوفا   لل ان  ابن ا  ام الكاظ  عـلـيـه السـالم 

ت  االنتساع إلى  حاضرة لفءيل  الشيل عب الـحـسـيـ  الـسـرهـون تـنـاول 

فيها تفاصيل قص  ال ان  وهجـرتـه إلـى الـحـلـ ، وتـوقـف عـنـ  بـعـو 

السحطات  ـبـيـنـا  الالتـهـا وكـاشـفـا عـن إن تـلـك الـسـحـطـ   الئـل عـلـى 

  لو ي  أبنا  األئس  عليه  السالم، ول  يطفل عن بيـان  ـ ـام هـرا 

 الرجل..

https://www.youtube.com/watch?v=ZC0tMzEPDOA 

 

 المزا رات حول القاسم بن االمال الواظم )عليه السالل  : –ثانيا 

من خارج مدينة سيدني عبر جهاز التلفاز بهدف  ثرا  المناسبة الخاصة بأكبر قدر 
 ممكن من الموضوعا ، وترسيخ أسما  األعالم وأعمدة المنبر في ذاكرة الناس:

 020التقرير رقم   

 فضيلة الشيخ عبدال ميد المرهو  
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 عدل سووت ا مال علي )ع  على ظلم الزهراء )ع  

 

 ـن الـسـونـ  الـفـاطـسـي  14م )الــ 49/8/4589في يوم  الـثـالثـا  

ال ا ح(، وفي اكرل وفـاة الـ ـانـ  ابـن ا  ـام الـكـاظـ  عـلـيـه 

الســالم، وفــي الــحــ يــث  ــا بــيــن صــالتــي الــســطــرإ والــعــشــا  فــي 

حسيني  آل يـانـيـن تـنـاول فءـيـلـ  الشـيـل عـلـي أبـو ريـحـانـ  فـي 

السسأل  الف هي  الحـكـ  الشـرعـي لشـرإ الـسـا   ـن ا نـا  الـري 

شرإ  نه كتابـي وانـتـعـر  آرا  الـفـ ـهـا  فـي الـسـسـألـ ، وفـي 

قس  الرواي  اليو ي  في ع ي تنا التولي والـتـبـري تـنـاول روايـ  

( إنه لسا هـجـ  الـ ـوم عـلـى  ار 845نلي  بن قيح في كتابه ) 

البتول واعت وا عليها وثب علي )ع( فأار بتالبيبه، ث  نتـر  فصـرعـه 

ووجأ أنفه ورقبته وه  ب تـلـه، فـركـر قـول رنـول الـلـه ) ( و ـا 

لـو ال   –يا بن صهاك  -أوصا  به، ف ال: )والري كرم  حس ا بالنبوة 

كتاإ  ن الله نب  وعه  عه   إلي رنول الله ) ( لعـلـسـت إنـك 

وعـلـ  الشـيـل أبـو  ال ت ال بيتـي، حـتـى إن عـسـر أرنـل يسـتـطـيـث(،

ريحان  كيف ألن  الله الطالب أبـو الـطـيـرة، قـالـع بـاإ اـيـبـر، وقـاتـل 

 عسرو بن و  وفرنان العرإ يسكت على ظل  ني ة الوجو ..

 

 فعاليا  مدينة سيدني العامة والخاصة –ثالثا 

 022التقرير رقم   

 فضيلة الشيخ علي أبو ري انة 



 

 

الشيخ أبو زيد ال مدي   

 المؤشر الفاطمي

 صاحب المقال العظيم حقا 
 

 ـن الـسـونـ  الـفـاطـسـي  14م )الــ 49/8/4589في يوم  الـثـالثـا  

ال ا ح(، وفي اكرل وفـاة الـ ـانـ  ابـن ا  ـام الـكـاظـ  عـلـيـه 

السالم، تح ث األنتاا علي كري  في  نصته األنبوعي  عـن هـر  

الش صي  قائال في  ستهلها: هو أح  أعس ة أهل البيت عـلـيـهـ  

السالم، ث  تناول  وقعه  ن  ائرة ا صطفا  واالصطناع، وأنه باإ 

إلى الـلـه، وبـيـن أن قصـتـه فـيـهـا شـبـه  ـن قصـ   ـونـى عـلـيـه 

السالم، وعر  بعو جوانبها، كسا بـيـن قـول السـيـ  ابـن طـاووس 

في انتحباإ زيارته وإنه في السكان  كأبي الفـءـل وعـلـي األكـبـر، 

ث  توقف  فصال عن الح يـث الـسـروي عـن أبـيـه بـأنـه لـو كـان أ ـر 

ا  ا   بي ي ل..إلل، وهنـا بـيـن نـ ـاط عـ يـ ة فـي الـتـفـاضـل بـيـن 

أوال  ا  ام العسكري، وا  ا   هل هي ثابت أو  تطير، و ا إلى 

 الك..

 ذكرى القاسم ابن ا مال الواظم عليه السالل 

من الموسم ال اطمي الخامس   بعادماا اباتادأ  22ل )الا 22/0/2102في يول  الثالثاء 

فضيلة الشيخ أبو زيد الزمدي بأبيات الرثاء من قصيدة مدارس آيات استها مجلساه 

بذكر آية )قا ال اسالوم عليه ألراً اال المودة في القربي  فقد قدل مقادماة حاول 

الزب وما ال رق بينه وبين المودة وال بن ع حب من غيار ماودة أهاا باباب الاناباي 

عليهم السالل وذكر مظلوميتهم وذكر قصة القاسم بن االماال الاوااظام عالاياه 

السالل باعتبار اننا نعيش ذكرى وفاته ونقا بعض األخبار في حقه وبين شيااااً مان 

 قصته وختم بالرثاء عليه ونتزرى في كربالء.

 

 تقرير: الزاج قاسم شاني 

 

 023التقرير رقم   

 020التقرير رقم   

األستاذ علي كريم   
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 اللوحات التبليغية للمناسبة

 وهنا رص  بسا نشر  البرنا ج  ن لوحات  ن تصسيسه 

 االل هرا األنبوع، وهي على ثسان أقسام:

 له بيعة في عنقي: -القسم األول



  

 يوميات منتظرون: -القسم الثاني 
 وهي من تصميم )السيد أبو عالء حامي الجادر  

 المؤشر الفاطمي



 

 يوميات موتبة المناسبات: - الثالقسم الث
 وهي من تصميم )الزاج قاسم شاني 

 المؤشر الفاطمي



 

 يوميات حول الزهراء عليها السالل: –القسم الرابع 

 المؤشر الفاطمي



 

 يوميات المناسبة الخاصة: –القسم الخامس 

 المؤشر الفاطمي



 

 يوميات لبراعم ال اطمية: –القسم السادس 

 المؤشر الفاطمي



 إعالنات: –القسم السابع 

 وهي لإلعالن الموحد، وبعض ال عاليات الخاصة:

 المؤشر الفاطمي



عدد 
املوضوعات 
 املطروحة

عدد اخلطباء 
واملحاضرين 

 من اخلارج

عدد اخلطباء 
واملحاضرين 
 من الداخل

 عدد 

 املجالس

 عدد 

 املراكز

عدد اللوحات 
 التبليغية

عدد أيام 
 االحياء

5 2 3 3 3 7 1 

 انفو جرافيك
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 زيارة القاسم بن اإلمام الكاظم )عليه السالم(

أ  أزور القاسم ابن اإلمام الكاظم موسى بن جعفر عليه السالم أصالة عنن ننفنسني وننينابنة عنن والندي 

ووالد والدي ونيابة عن صاحب العصر والاما  عج وعنن النمنشنتنركنينن و النمنشنتنركنا  وعنن خندمنة االمنام 

 ال سين األحيا  واألموا  ومن التمسني الايارة والدعا  قربة لله تعالى رب العالمين  
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ق
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ق
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ا أن
ق
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ى ت
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ق
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ننة عننلننيننهننم السننالم:
 
 زيننارة أخننرى ألوالد األاننم

ك الننمننصننطننفننى، 
ح
تننقننول: ))السننالم عننلننى جنند

السالم على أبينك النمنرتضنى، السنالم عنلنى 

السيدينن الن نسنن والن نسنينن، السنالم عنلنى 

 سنيندة نسنا  النعنالنمنينن، السنالم 
 
م
أ
خديجة ا

نة النطناهنرينن، السنالم 
 
 األانم

 
م
أ
على فاطمة ا

على النفوس الفاخرة، ب ور العلوم الااخنرة، 

شفعنااني فني اةخنرة، وأولنينااني عننند عنود 

ننة النخننلنن ، 
 
النروح  لننى الننعنن نام النننناخننرة، أانم

ننهننا الشننخنن  
 
ووالة النن نن ، السننالم عننلننيننك أي

 
ح
الشريف الطاهر الكرينم، أشنهند أ  ال  لنه  ال

 
د
 عنلنينا

ح
 عبد  ومصطفا ، وأ 

د
دا
 
 م م

ح
الله، وأ 

 اإلمنامنة فني ولند   لنى 
ح
ه ومجتبا ، وأ 

 
ولي

يوم الدين، نعلم ذلنك عنلنم النينقنينن، ونن نن 

 ل لك معتقدو ، وفي نصرهم مجتهدو . 



 المؤشر الفاطمي

 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 re-evaluate the outcome of the occasion and the reasons behind its shortages. 
The (Fatimiyiah Summary Review) can be a reflection that may promote more organized and pre-
pared  religious events for the better, since whatever we offer, and whatever we do,  is for the sake of 
fulfilling the kindness and the blessings that Ahlul Bayt have left (upon) us. 
 
 This issue is focused on the documentation and evaluation of the “Anniversary of the death of 
Al-Qasim bin Al-Imam Al-Kazim, peace be upon him”, for which one day has assigned for this event, 
22 Jamadi Al-Awal).  
 
 As usual, the Committee of the (Fatmiyiah Season) launched an educational advertising cam-
paign 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 outcome of the event was as follows: 

1. No. of days of commemorations = 1 

2. No. of banners relating to the occasion = 7 

3. No. of Centres = 3 

4. No. of Majalis = 5 

5. No. of speakers and lecturers from Australia = 3 

6. No. of speakers and lecturers from outside Australia = 2 

7. No. of topics relating to the event = 5 

The Fatimiyiah Summary Review 



 المؤشر الفاطمي
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Issue (24)     22  Jamadi Al Awal 1440 A.H 

Published by Hilal Fatimiyiah Program - Australia 

Anniversary of the martyrdom 

of Al-Qasim bin Al-Imam Al-

Kazim (pbuh). 


