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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 

 المؤشر الفاطمي
 

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

أهلي، يضم إلى عض يته )فرقاء الجنسية واللسان والبلد والتقليد واالتوجوا   

ت حدوا باسم )الزَّهراء وأبيها وَبعلِها َوبنيها والسر المُسَت دع فيها  لوتونو ن 

)مدينة سيدني  منان انطالقتهوم مون أ ول الوقويوا  بوعومول يور وي ا ، 

ويسهم ا من خالله في مساندة المراكز الومولوتولويوة، ويوقو مو ا بوا عوال  

 والتبليغ لعطاء المنبر وناا  المبلغين..

ي ما  يبدأ من  021واقترح ا م سما سن يا باسم )الم سم الياطمي  يمتد لو)

مطلع ربيع األول الذي بدأت فيه آال  الزهراء عليها السال  باستاهاد أبويوهوا 

)صلى ا  عليه وآله  ويلتتم في آخر ي   من شهر  مادى األخورى الوذي 

 ورد فيه ق ل بأنه ي   استاهادها )صل ات ا  عليها ..

وال يغيل الم سم عن إحياء مناسبات اليرح إلى  انب مناسبوات الونوزن الوتوي 

 يتلللها الم سم
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ويتركز عمل الناا  على )الدراسة  و )التلطيط  و )ا قتراح  و )ا عوال   و 

)ا سناد  و )الت ثيق  بالمقدور عليه، وتق   مجم عة البورنواموج بوو)الولوقواء  

الدائم والمستمر لو)المؤسسات  و )األفراد  في المجتمع، للتواواور والوتونواور 

والتعاون من أ ل تنليل ال اقع بأبعاد  المتراكبة، وتقديم اللطاب الوديونوي 

بث ابته بطريقة تعالج هذا ال اقع وتتقد  به، وتركز على حويوا الوهو يوة 

في بلد يؤمن بالتعددية، كل ذلك وفقا للموسوار الوذي توطورحوه وتوموضويوه 

 المر عيات الدينية والن زات العلمية وفقا لمتبنيات )الثقلين ..

 وهذا )التقرير  واحد من ثمار ذلك النراك، ووسائله لقراءة ال اقع ومعالجته..

  والباب ميت ح لنل من يرغب باالسها .. 



 بسم الله الرحمن الرحيم

الصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، نبينا األعظم محمد )ص( وعلى أهل بيته و

الطيبين الطاهرين، سالم الله عـلـيـأـم أنـمـ ـيـن، ق سـيـمـا بـأـيـ  الـلـه فـ  أ  ـه أ واحـنـا 

لمطل ه الفداء، والل ن الدائم والمؤبد على أعداءهم أنم ين من اآلن وكل آن إلى قيام 

 يوم الدين، وب د:

فيتواصل إصدا  )المؤشر الفاطم ( عأيب كل مناسب ، من أنل أن يتوافر كـل مـن )أعءـاء 

الــمــوســم الــفــاطــمــ ( و )الــمــراكــز( و )الــ)ــطــبــاء( و )الــروا يــد( و )الــ ــمــأــو ( عــلــى   يــ  

مو وعي  توصف واقع )المناسب ( وأسباب إخفاقاتأا، لكـ  يـكـون )الـمـؤشـر الـفـاطـمـ ( 

مرآة لمران ات تنأض بواقع اإلحياء الدين  نحو األفءل، ومأما نأدم فإننا بحان  إلى أن 

نأدم األفءل مما قدمناه فإنأم أهل بيت )ق نحص  ثنا هم( و يـن ومـ ـتـأـد )بـه كـانـت 

 ال)اتم (..

ولأد كان لل د  األول الـمـ)ـتـ) بــ)أسـبـون الـمـحـسـن الضـأـيـد( بـمـا تءـمـن مـن آ اء حـول 

المناسب  وأسباب إخفاقاتأا أثره على نأو  الـكـوا   فـ  الـتـحـءـيـر والـمـتـابـ ـ  والـرصـد 

واللأاء والتضاو  حول ما يأت  من المناسبات، لذا تأر  أن يسـتـمـر إصـدا  عـد  عـأـيـب كـل 

مناسب  مأما كانت أيامأا قليل  أو كثيرة شاكرين نـأـد عءـو الـبـرنـامـد )السـيـد أبـو عـالء 

 حام  ال ا  ( الذي يبذله ف  إصدا  هذا التأرير..

 ليغط  مناسب  ذكرى فان   سامراء الثاني ..  72ويأت  هذا اإلصدا  الـ 
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فيأا( أن نكون قد وفأنا لتأديم إسأام يضا ك ف  ال أو  الت  يـبـذلـأـا الـ ـمـيـع فـ  

 مدين  سيدن ..

 

 لجنة الموسم الفاطمي الخامس

 برنامج هالل فاطمية أستراليا

 المدخل



 

 املناسبة

ذكرى فاجعة 

 سامراء الثانية 

للللهلجلرة(  1471جمادى األولى  72) 7112 يونيو 11 صباح يوم األربعاء

حدث تفجير استهدف مأذنتي المرقد الذهبيتين ودمرهلملا بلاللكلاملل 

وكان التفجير بواسطة عبوة ناسفة وبعد للظلتلاع اعلللن اللتلللفل يلون 

 للوقلو   بغداد العراقي حتر التجوال في
ع
الجل غيلر مسلملى تلفلاديلا

واكلد شلهلود عليلان ملن سلاملراء  [4] أعمال عنف أو تصفية طلافلفليلة

بأنلهلم قلد سلملعلوا دوي انلفلجلار كلبليلر فلي سلاملراء و ن ملنلارتلي 

اإلمامين سويت باألرض ولم يعلد للهلملا أولرا واكلدوا ن  طلال  اللنلار 

وتبادل اللقلصلف بلقلذافلف اللهلاون للم يلتلوقلف فلي ملظليل  مسلجلد 

العسكريين منذ مساء الثالواء الذي سبق التفجير بيوم فلي أعلقلا  

خالف بين قوة من الشرطة المظلية مكللفلة حلملايلة اللملكلان وأخلرى 

قدمت من بغداد للغرض ذاته وقامت الشرطة بإطلال  اللرصلاي فلي 

الهواء قر  مظي  المرقد إلبعاد الشيعة الغاضبين الذيلن احلتلشلدوا 

  سامراء فيما تم فرض حتر التجوال في مدينة  للتتاهر خارجه
ع
أيضلا

 لوقو  أي أعمال عنف في المدينة.
ع
 تظسبا



لــرحــرا   بــغــدا  عــأــب هــذا الــتــفــ ــيــر تــ ــر ــت عــدة مســانــد فــ 

إلــى  بـغــدا  والـتــأـديــم حـيــر تـ ــر ــت أ بــ ـ  مســانـد فــ  نــنــوب

ه مات ب د ساعات من تف ير ماذنت  مرقد اقمامين ال سكريـيـن 

وقام مسلحون م أولون بـحـر  مسـ ـد فـ  بـلـدة اإلسـكـنـد يـ  

 41 ومس دان ف  بلدة المحاويل ننـوبـ  بـغـدا  صـبـاي الـ)ـمـيـ 

قـام مسـلـحـيـن  7002 يـونـيـو 41 و ف  اليوم الـتـالـ   7002 يونيو

وت ـر ـت  بالبصرة الزبير بالأ وم على مس د طه صباي ف  قءاء

فأد قام مـ ـمـوعـ  مـن  بابل اما ف  مساند سني  أخرى للتدمير

شمال المدين  مـن خـالل ع ن  سني  المسلحين بتف ير ثالث مساند

وحذ  مراقبون من نضـوب حـرب أهـلـيـ  فـ   عبوات ناسف   اخلأا

الــ ــرا  عــلــى اثــر هــذه األعــمــال فــيــمــا خــر  اتــبــان  نــل الــديــن 

مدينـ   ف  مظاهرات سلمي  حاشدة ف  مأتدى الصد  الضي  

و غيرها وذلك باوامر مباشرة منه وقد كـان الصـد  قـد  عـا  الصد 

 إلى  بط النف  وعدم اقن را  و اء الفتن  الطائفي 

 

 ردودالفعل

وهذا الـرابـط فـيـه الـر يـ  الضـيـ ـيـ  لـلـحـدث، و  و  الـفـ ـل، وبـيـانـات 

 الفأأاء والمؤسسات الديني :

https://annabaa.org/nbanews/61/samara/index.htm 



 

ومللللن أجللللل أن تللللبللللقللللى الللللذكللللرى 

الملؤللملة علللى قلللب  ملام الل ملان 

)عجل الللله تلعلاللى فلرجله الشلريلف( 

وملللن لللله  حسلللال بلللذلللل  األللللم 

والوجلع  وملن أجلل تسللليل  الضلوء 

 على )سامراء المتلومة(..

 غرض 
 االحياء



 

 

 72أو  72) 7/7السبت  -)أوال(

 جمادى األولى(: 

 ذكرى فاجعة سامراء.. وفيها: .1

 44وفللاة مللعللاويللة بللن يلل يللد الللخلليللر سللنللة  .7

 للهجرة..

وفاة الميلراا ملظلملد فليلي اللقلملي سلنلة  .1

 للهجرة.. 1121

 

 72أو  72) 2/7األحد   -ثانيا()

 جمادى األولى(: 

فعالية خاصة للللرابلطلة اللفلاطلمليلة وملرفلأ  .1

فللي انللتللتللار يللوسللف اللل هللراء عللللليللهللمللا 

 السالم..

 1111وفللاة الللمللظللقللق الللنللافلليللنللي سللنللة  .7

 للهجرة..

 التقويم

واقترحت )لجنة الموسم الفاطمي( أن يتم  حياء تللل  اللملنلاسلبلة 

 م ..12727113و 7لمدة يومين  يومي السبت واألحد 

 املقرتح



 موضوعات املناسبة املقرتحة

 

 التركيز على المحاور التالية: 

 

 المقاماع المقدسة تعريفها ومكانتها وحرمتها.. .1

 ظاهرة استهداف األعتا  المقدسة وجذورها.. .7

 التعريف بفاجعتي سامراء بشكل مفصل  وبيان جذور استهداف المقدساع.. .1

 الفقه الشيعي وحرمة دور العبادة لكافة األديان.. .4

 حول تاريخ سامراء والمدفونين فيها.. .1



 مصادر املعلومات
 

 ومن بين تلك المصادر:
 

/http://www.narjes-library.com/2015/09تا يخ التضيع ف  سامراء:  .1

blog-post_15.html.. 

ــــاعف:  .2 ــــن ــــ ــــري ال /http://www.yahosein.com/vbســــامــــراء ال
showthread.php?t=93612.. 

 ..http://alfeker.net/library.php?id=3255فان   سامراء:  .3
-http://www.narjes مـــ ثـــر الـــكـــبـــراء فـــ  تـــا يـــخ ســـامـــراء: .4

library.com/2014/07/blog-post_74.html.. 
/http://www.siironline.org/alabwabملـف عـن فـانـ ـ  سـامـراء: .5

monawat(28)/098.htm. 



  

 وعلى النهج المعتاد فإن دور لجنة  

 الموسم الفاطمي الخامس كان:
 

 اققتراي والتنسيق.. .4

اإلعالم والتبليغ للمناسب  ولـرحـيـاء الـمـوحـد لـأـا فـ  كـافـ   .7

 المراكز..

تــونــيــه الــلــوحــات الــيــومــيــ  لــتــو ــيــ  وبــيــان مــفــر ات هــذه  .3

الــمــنــاســبــ  واإلنــابــ  عــلــى الضــبــأــات و   الــتــضــكــيــكــات 

 والمغالطات..

 توعيع الكتب اإللكتروني  المساعدة على فأم تلك المناسب .. .1

 توثيق تلك الف اليات وتحريرها وبيانأا.. .1

 دور جلنة املوسم



 تقييم االحياء

  

 ومن المالحتاع على  حياء تل  المناسبة:

 

 لم ت د نصيبأا من اإلحياء.. .4

كان هناك نأات م ـيـنـ  بـتـلـك الـمـنـاسـبـ  تـم الـلـ ـوء إلـيـأـا  .7

 لألسف لم تت اون إق بأول كلم  )بال)دم (..



 املشاركون يف االحياء

 وقد شارك في إحياء تلك المناسبة:

 المراك  :  –أوال 

 من المظاضرين والخطباء: –وانيا 

 الشيخ أبو دعاء.. .1

 الدكتور حسين الجواهري.. .7

 السيد رضا الشر .. .1

 السيد عمار الق ويني.. .4

 الشيخ منتتر مال الله.. .1

 الشيخ يونس المتفر )أبو سجاد(.. .4

 حسينية آل ياسين.. .1

 حسينية أم البنين )عليها السالم(.. .7

 حسينية دار الظسين )عليه السالم(.. .1

 مسجد اإلمام الرضا )عليه السالم(.. .4

 من الرواديد: –والثا 

 الرادود السيد مظمد رضا الق ويني.. .1



 علماء وخطباء من الخارج : –رابعا 

تم االستفادة من مظاضلراتلهلم حلول  السليلدة الل هلراء 

 عليها السالم 

 الشيخ عبدالله الكعبي.. .1

 الشيخ مظمد العبيدان.. .7

 علماء وخطباء من الخارج :  –خامسا 

 تم االستفادة من مظاضراتهم حول عبد المطلب: 

 المرجع الديني الشيخ الوحيد الخراساني.. .1

 السيد صدر الدين القبانجي.. .7



 :المنا رات ح ل السيدة الزهراء عليها السال  –أوال 

من خارج مدينة سيدني عبر جهاا التلفاا بهدف  وراء األيام الفاطمية بأكبر قدر 

 ممكن من الموضوعاع  وترسيخ أسماء األعالم وأعمدة المنبر في ذاكرة النال:

 الراصد الفاطمي لفعاليات املناسبة

 وكانت حصيلة المجالس المقامة خالل األيام االسبو  كما يلي:

 

م 7/7/7042ف  يوم  السـبـت  

من الموسـم الـفـاطـمـ   66)الـ 

الــ)ــامــ ( وفــ  الــيــوم األول 

قستذكا  فان   سامراء الثاني ، 

و من اقستمـان الـيـومـ  إلـى 

محا ـرة حـول السـيـدة الـزهـراء 

عليأا السالم تم اقستمان إلـى 

محا رة لفءيل  الضيخ عبدالـلـه 

الك ب  تناول فيأا مأط ا من 

 خطبتأا عليأا السالم، وهو: 

343التقرير رقم   

 اعلموا أني فاطمة 

)أيأا الناس؛ اعلموا أن  فاطم ..( و   فيأا على 

من يحاولون فصل األمـ  عـن الـمـرنـ ـيـ  الـديـنـيـ  

وعلماء الدين ف  فأم مسائل الدين، ومنأا تلك 

الم ا ف الكبرى عن أهل الـبـيـت عـلـيـأـم السـالم، 

وأكد أن ف  مسائل )أصول الدين( الفرعي  يـحـتـا  

المرء إلى تأليد الفـأـيـه كـمـا يـأـلـده فـ  أصـول 

 الدين..

 الشيخ عبدالله الكعبي 



 شبهة  

 وجواب 
350التقرير رقم   

 

  

م 12727113في يوم  األحد 

مللللن الللللمللللوسللللم  12)الللللل 

الفاطملي اللخلاملس( وفلي 

اللليللوم الللثللانللي السللتللذكللار 

فللاجللعللة سللامللراء الللثللانلليللة  

وضمن الملظلاضلرة الليلومليلة 

حول السيدة ال هراء علليلهلا 

السللالم تللم االسللتللمللا   لللى 

مظاضرة تظت هلذا اللعلنلوان 

لللفللضلليللللللة الشلليلللخ مللظللملللد 

 عبيدان القطيفي  تناول 

فيها قاعدة اليد التي تستدعيها حادوة فدك واحتجاج السيدة ال هراء علليلهلا السلالم 

وأمير المؤمنين على غاصبي الظق من أهلها  وبين رد اإلشلكلال علللى ملن قلال بلأنله 

طالما قاعدة اليد مثبتة لملكية ال هراء لفدك فلماذا قبل اإلمام علللي عللليله السلالم 

 أن يأتي بشهود لما طلب الغاصب ذل  منه..

الشيخ مظمد عبيدان 

 القطيفي



 المنا رات ح ل فا عة سامراء:   –ثانيا
من خارج مدينة سيدني عبر جهاا التلفاا بهدف  وراء األيام الفاطمية بأكبر قدر 
 ممكن من الموضوعاع  وترسيخ أسماء األعالم وأعمدة المنبر في ذاكرة النال:

 عظم مصيبة 

 فاجعة سامراء 

 

  

فللللللللي يللللللللوم السللللللللبللللللللت 

مللللن  14م )الللللل 72727113

اللللللملللللوسلللللم اللللللفلللللاطلللللملللللي 

الخامس( وفي اليلوم األول 

السللتللذكللار فللاجللعللة سللامللراء 

الللثللانلليللة  تللم االسللتللمللا   لللى 

مظاضرة فلي تللل  اللفلاجلعلة 

للللللللملللرجلللع اللللديلللنلللي الشللليلللخ 

الللوحلليللد الللخللراسللانللي بللدأهللا 

بقوله وهو يلبلكلي: ا نلا لللله 

و نلا  لليلله راجلعلونا ولم قللال 

اللليلللوم ال قللدرة لللي عللللللى 

 عطاء اللدرل  ألنله ال يلدرك 

ما حدث فلي هلذا الليلوم  ال 

من أدرك هلذا الليلوم.. وقلرأ 

للى  حلى  ى
ح
و
َ
لأ
َ
قوله تعالى: اف

حىا وقال:  ن 
ح
و
َ
هى ما أ دى

ح
ب
َ
 ع

وال يلدرك علملق  قبلر هلؤالء االفلملة ) ( قلد دملر

هذه المصيبة سوى خصيصي أولياء الللله  فلللم 

فهم الشعافلر اإلللهليلة  
ُ
تعرف حرماع الله  ولم ت

فظرمة اللله قلد انلتلهلكلت  فلأيلن اللنلال علن كلل 

ذل   فلو علموا ما هي الواقعلة  لصلار اللعلاللم 

قطعة من الع اء في ذكرى ذل  اليلوم  فليللل م 

أن ال تؤخذ المسألة ببسلاطلة وتسلاهلل   ن ذلل  

المشهد غير مرتب  بالعرا  بل هلو ملرتلبل  بلكلل 

مسلمي الدنيا, ألن القبر فيه خالصة عترة النبلي 

الخاتم )ي( تذهبون  لى بيوتلكلم وهلي علاملرة 

ولكن بيت ولي العصر عليه السالم خرا   بيوتلنلا 

مضللاءة بللالللنللور  ولللكللن قللبللر والللد قللطللب عللالللم 

 االمكان غير مضاء ولو بشمعة.

 للمرجع الديني الشيخ  

 الوحيد الخراساني  

344التقرير رقم   



 

 فاجعة  

 سامراء 
351التقرير رقم   

 

فللللللي يللللللوم  األحللللللد 

مللن  12م )الللل 12727113

الللملللوسلللم الللفلللاطلللملللي 

الخاملس( وفلي الليلوم 

الثاني الستذكار فاجعلة 

سلللاملللراء اللللثلللانللليلللة  تلللم 

االستما   للى ملظلاضلرة 

لسللمللاحللة السلليللد صللدر 

الدين القبانجي  واصلفلا 

 االعتداء على حرمي 

 

السيد صدر الدين 

 القبانجي  

 

اإلمامين العسكريين بالفاجعة التي فجعلت اهلل اللبليلت ) ( واللعلراقليليلن والشليلعلة 

بللالللخللصللوي  مشلليللدا بللالللوعللي والللبللطللولللة والصللبللر والللثللبللاع لللدى اتللبللا  اهللل الللبلليللت 

وتماسكهم وطاعتهم للمرجعية الدينية والظب العميق الهل البيت) ( فلي افشلال 

مظاولة جرهم الى حر  طاففية  وقال : برغم استمرار فتاوى التكفير اليوم للكلنلكلم 

انتصرتم وانتصر اهلل اللبليلت) ( واللعلرا  واللديلن واالملان واللظلريلة  وجلملع االرهلا  

 والتكفير ذيوله وانسظب.



 اليوم 

 االول

 فعاليات مدينة سيدني العامة واللاصة: -ثالثا 

  

م 72727113في يوم  السبت 

من الموسم الفاطمي  14)الل 

الخامس( وفلي الليلوم األول 

السلللتلللذكلللار فلللاجلللعلللة سلللاملللراء 

الثانية  وضمن المجلس األسبوعي اللملنلعلقلد فلي حسليلنليلة أم اللبلنليلن عللليلهلا 

السالم حاول الخطيب الشيخ أبو دعاء وهو يقرأ مجلسا في فاتظة أخت الظاج أبو 

حيدر العطار أن يجمع بين ذل  وبين  حياء كل مدينة سيدني لمجلس الع اء على 

فاجعة ساملراء  فلكلان ملوضلو  ذكلر الللله واالرتلبلاس بله  هلو جسلر اللعلالقلة بليلن 

 المناسبتين..

 اإلرتباط بالله 

345التقرير رقم   

الشيخ أبو دعاء    

 حول مناسبتي )فاجعة سامراء الثانية( 

 و )السيدة ال هراء عليها السالم(



فــــــ  يــــــوم  الســــــبــــــت  

مــــن  66م )الـــــ 7/7/7042

ــــفــــاطــــمــــ   ــــمــــوســــم ال ال

الـــ)ـــامـــ ( وفـــ  الـــيـــوم 

األول قســـتـــذكـــا  فـــانـــ ـــ  

ســامــراء الــثــانــيــ ، و ــمــن 

المحا رة باللغ  اإلن لـيـزيـ  

فــ  حســيــنــيــ  آل يــاســيــن، 

تحدث ال)طيب الضاب السيد 

  ا الضـرن عـن الـ)ـوف مـن 

ـــه و واعـــيـــه  ـــاب ـــه أســـب ـــل ال

وكــيــفــيــتــه، وبــيــن إن الــذيــن 

اعـــــتـــــدوا عـــــلـــــى حـــــرمـــــ  

ــــ ــــك ق  الــــمــــأــــدســــات أول

 ي)افون الله..

 الخوف  

346التقرير رقم  من الله   

 السيد 

 رضا الشر 



 فاجعة  

 سامراء 

  

فلللي يلللوم  السلللبلللت 

ملن  14م )الل 72727113

الللمللوسللم الللفللاطللمللي 

الخامس( وفي الليلوم 

األول الستذكار فاجلعلة 

سامراء الثانليلة  تلظلدث 

الخطيب الشيخ منلتلتلر 

مال الله في المجللس 

األسبلوعلي للظلسليلنليلة 

آل يللللللاسلللللليللللللن عللللللن 

اللللملللنلللاسلللبلللة ملللبلللتلللدءا 

بظديث لالمام الصلاد  

عليه السالم قال فيله: 

)شللليلللعلللتلللنلللا اللللرحلللملللاء 

بينهم اللذيلن اذا خلللو 

ذكلللللروا الللللللللللله فلللللان 

ذكللللر الللللللللله(   ذكللللرنللللا 

وتللنللاول الللكللالم حللول 

مللطلللللبلليللن االول: ذكللر 

صللفللتلليللن رفلليللسلليللتلليللن 

للشيعلة هلملا اللرحلملة 

فيما بينهلم وذكلرهلم 

 لله تعالى وقد أورد 

347التقرير رقم   

 الشيخ منتتر مال الله 

  

شواهد كثيرة لهذين الصفتين من القلرآن والسلنلة 

ن المطللب اللثلانلي وهلو ان ذكلرهلم صلللواع 
ّ
وم بي

 كالمه بجملة 
ع
الله عليهم هو ذكر لله تعالى معراا

من الرواياع الشريفة اللى ان قلال ان أعلداء الللله 

صلبللوا جللام غضلبللهللم عللللى اهللل بلليلت رسللول الللللله 

ليمظو ذكرهم فان مظو ذكرهم هو مظو ذكر الللله 

لذا نرى هذه التالماع عليهم في حياتهم وبلعلد 

مماتهم فنراهم قد هدموا قبورهم في اللبلقليلع 

وفللي عصللرنللا هللذا قللامللوا بللهللدم وتللفللجلليللر قللبللة 

االمامين اللعلسلكلريليلن اللذي يصلادف هلذه االيلام 

فمهما فعلوا وعملوا اليمظون ذكرهم وال يطفؤا 

نورهم وختم بلذكلر الل هلراء وملا جلرى عللليلهلا ملن 

التلم وكيف انها أوصت ابنتها ايلنلب بلوصلايلا وان 

 تفي بهن في يوم عاشوراء

تقرير الظاج قاسم شاني    



 فاجعة سامراء  

 843التقرير رقم 

  

من الموسم الفاطمي اللخلاملس( وفلي  14م )الل 72727113في يوم  السبت 

اليوم األول الستذكار فاجعة سامراء اللثلانليلة  وفلي اللملجلللس األسلبلوعلي لل

)حسينية دار الظسين( تظدث الخطيب السيد عمار الق ويني عن فاجعة ساملرا  

لُل 
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ُ
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ُ
ن
َ
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َ
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ن مستهال حديثه باآلية القرآنية:  ا ى

اا واعتبر أن هذه اآلية تأسيس لقاعدة حياتية  وتجلياتها في 
ًّ
د
ُ
 و
ُ
ن
ََٰ
م
ح
ح
َّ
 الر

ُ
م
ُ
ه
َ
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أهل البيت عليهم السالم  والتي تمثل أضرحتهم التي ت ار مصداقا لهلا  و ن 

قلو  النال مسخرة لهم  وفي ذل  تجلي لمكانتهم  وم بين حدث الفاجعة 

 وعتمها  وختم بأبياع الرواء حول السيدة ال هراء عليها السالم..

السيد عمار الق ويني    



 

من الموسم الفاطمي الخامس( وفي اليلوم  14م )الل 72727113في يوم  السبت 

األول الستذكار فاجعة سامراء الثانية  واصل فضيلة الشيخ حسين الجواهري حديثه 

الذي بدأه في األسبو  الماضي ضمن برنامج يوم السبت في مسجد اإلمام اللرضلا 

عليه السالم حول الظديث الشلريلف: )فلاطلملة أم أبليلهلا( واسلتلكلملل اللظلديلث فلي 

 مظاوره المختلفة..

مواصلة 

الظديث عن 

 فاطمة

 أم أبيها  

 843التقرير رقم 

 الشيخ الدكتور الجواهري



 اليوم 

 الثاني

من اللملوسلم اللفلاطلملي اللخلاملس( وفلي  12م )الل 12727113في يوم  األحد 

اليوم الثاني الستذكار فاجعة سامراء الثانية  تم  حليلاء تللل  اللملنلاسلبلة فلي 

من ل فضيلة الشيخ أبو سجاد المتفر ومشاركته  وبين  ن علمللليلة االسلتلذكلار 

لها آوارها الكبرى في حفظ كل قضية من القضية واتجاه من االتجاهاع وعلى 

هذا األسال البد وأن نظيي تل  المناسبة  ونستذكرها ونتألم مما جرى عللى 

 أضرحتنا من األعداء  خصوصا و ن لتل  أألضرحة بركاع كبرى..

وم قرأ أبياع رواء حول ما جرى على ال هراء من جناياع كبرى  واستنهي  مام 

 ال مان عجل الله تعالى للفرج..

 لقاء حول 

 فاجعة 

 853التقرير رقم  سامراء  

الشيخ أبو سجاد 

 المتفر 



 الشعر في  858التقرير رقم 

 ذكرى فاجعة 

 سامراء الثانية  

ملن اللملوسلم  12م )اللل 12727113في يوم  األحلد 

الفاطمي الخامس( وفي اليوم اللثلانلي السلتلذكلار 

فاجعة سامراء اللثلانليلة  وضلملن اللللقلاء فلي ملنل ل 

الشيخ أبو سجاد اللملتلفلر إلحليلاء فلاجلعلة سلاملراء  

شارك الرادود الشا  السيد ملظلملد رضلا اللقل ويلنلي 

 بقصيدة للسيد سعيد الصافي  وهي:

 الشيخ أبو سجاد المتفر 

 

 شللملس و قلملر لليلل نلهلار     

 تللضللوي بللأرض سلللاملره                                                               
 تلبلت أيلادي اللتلالمة و اإلرها 

 صلرح اللملجلد تلتوقع تظوله اترا                                                                
 خلل تلسمع التبغي علي داحي البا 

 شليعي المبايع هيهاع من حب علي يتبره                                                               
 نلتلبلرأ ملن حيدر علي اشلون يصير

 بلاللفلشلل باءع كل فتاوي التكفير                                                               
 و اللجلنلدوهلم لللظقد و التفجير

 قلامت علينا األشرار من كل كتر تتظره                                                               
 و بلملرقلد اللعسكري التفجير اصار

 و تلنلاخلت و صلفت رجال اإلعمار                                                               
 خلالنلا نلتلقلوى بلع يمة و  صرار

ره                                                               
ّ
س  صاحت نشيد البنيان وقلب الصميده نى

 قلول و فلعل و األمر أصبح مكشوف

 ملن كل مكان الشيعة التقصد و اتطوف                                                               
 كلل حلاقلد و تكفيري بعيونه يشوف

 ملعلومه من ضر النال ر  الجالله يضره                                                               
 سلاملراء كللها أصبظت سنة وشيعة

 و اللملرجلع اللوحلد شلملها اطيعه                                                               
 تلملشلي اعلله منهاج النبي وتشريعه

 تلأملن بلجيت الموعود وبغيبته و بسره                                                               
 و اعللله االملام اللعسكري ومصابه

 و انلتلخلت بلاللغيا  الطال اغيابه                                                               
 هلالللليلللة دمعللة فاطمة سچابه

 خل ينهي يصيح الثار يقصد ألرض سامره                                                               
 حل ن اللبلقليلع الليلة خلِّ نذكره

 و بليلا كلثلر ملا ندري قبر ال هره                                                                
 و اچم املام اللللي اللتلهلدم قبره

 يلتلهلر يدلينا اعليه ننتتر راعي الغره                                                                 

 السيد عمار الق ويني 

السيد مظمد رضا 

 الق ويني 



 

 وهنا رصد بما نشره البرنامج من لوحاع 

 من تصميمه خالل هذا األسبو   

 وهي على ومان أقسام:

 اللوحات التبليغية 
 للمناسبة

 القسم

 االول

 له بيعة يف عنقي



 



 

 وهي من تصميم السيد أب  عالء )حامي الجادر 

 القسم

 يوميات منتظرون الثاني



 

 وهي من تصميم )الناج قاسم شاني 

 القسم

 يوميات مكتبة املناسبات الثالث



 

 يوميات حول 
 الزهراء 

 عليها السالم

 القسم

 الرابع



 

 يوميات 
 املناسبة اخلاصة

 القسم

 الخامس



 



 



 



 

 القسم

 السادس

يوميات لرباعم 
 الفاطمية



 القسم

 اعالنات السابع

 لم يكن هناك إعالنات خاصة، ولكن تم نشر هذه اللوحات للتعريف باليوم





عدد 
املوضوعات 
 املطروحة

عدد اخلطباء 
واملحاضرين 

 من اخلارج

عدد اخلطباء 
واملحاضرين 
 من الداخل

 عدد 

 املجالس

 عدد 

 املراكز

عدد اللوحات 
 التبليغية

عدد أيام 
 االحياء

عدد  
الرواديد 
 والشعراء

10 4 6 10 5 17 2 1 

 انفو جرافيك

 المؤشر الفاطمي



 المؤشر الفاطمي

الالُم َعالَلالْيالُكالمالا يالا ُ ال َ ِ  هللِا  الُم َعَلْيُكما يا حجتي هللِا، َالسَّ الُم َعَلْيُكما يا َوِليَّى هللِا، َالسَّ َالسَّ
ًاِ ال ا  وعالاِ فالا   َْ َ ال ا ِ  فالى َكالْاِ الُكالمالا، َا الْيالتالُكالمالا  ال َْ الُم َعَلْيُكالمالا يالا  في ُظُلماِت ااَلْ ِض َالسَّ
الْ  المالا ِبالِه،  ْنُتما ِبِه، كالاِفال ا  ِبالمالا َكالَُ َْ نا  ِبما آ ْؤِْ ُْ ُْ اِليا  اِلْوِليآِ ُكما  ُْعاِديا  اِلْع آِ ُكما  ِبَحقِ ُكما 
 َْ ال ِْ َْ َحال  الي  ْبِطال  ِلَما َاْبَطْلالتالالالمالا، َاْلالَاُ  هللَا َ َ الي َوَ ََّالُكالمالا َاْل َيالْجالَعال ُْ َُْحقِ قا  ِلما َحقَّْقتالما، 

ياَ ِ ُكَما الةَ  ًِ الَ  آبالاِ الُكالَمالا  الصَّ َْ ال اَفالَقالتالُكالمالا ِفالي اْلالِجالنالاِل  ُْ النالي  َُ ال  َوآِلالِه، َوَاْل َُالْ ًُ الَحالمَّ ُْ َعلالى 
  ْ َُني َكُاَعَتُكما َوُْصالاَحالَبالتالُكالمالا َوُيالَعال ِ  ََ الن اِ  َوَيْ ًُ ِْ ََ َوَاْلَاَلُه َاْل ُيْعِتَق َ ََُبتي  اِلحي الص 
، َوَاْل ال َيالْجالَعالَلالُه آِاالَ  اْلالَعالْ الِ   ََ اِلحيال َ ْيني َوََْيَنُكما، َوال َيْسُلَبني ُحبُُّكما َوُحبَّ آباِ ُكَما الص 
نالي ُحالبَّالُ المالا َو الَ فَّالنالي َعاللالى  ُْ َعُكما ِفي اْلَجنَِّة ِ َ ْحَمِتِه، َالل الُ مَّ اْ ًُ َْ ياَ ِ ُكما، َوَيْحُشَ  ي  ًِ َْ ِْ

الْنالُ الْم  ِْ  ََ لاليال َِ ااَلوَّ ْنالُ الْم، َالالل الالالُ المَّ اْلالَعال ِْ َُْحمَّ  َحقَُّ ْم َواْ َتِقْم  َْ ظاِلمي آَ   ِ ِ ما، َالل ُ مَّ اْلَع ََ ِْ ِْ

َْ َدْ ك  تَِّبعيِ ْم َاْلَُ ُْ ُِْحب يِ ْم َو ََ َوضاِعْف َعَلْيِ ْم اْلَعذاَب، َوَاْ ِلْغ ِ ِ ْم َوََِاْكياِعِ ْم َو َوااْلِا ي
 ْْ ِْ  َكىء َُ ٌُ ، َالل الُ مَّ َعجِ  ََ اْلَجحيِم ِا ََّك َعلى ُك النالا  َفَ جَ  ِْ ْْ َفالَ َْ الَعال ْْ َِ َوِليِ الَك َوا َوِليِ َك َواْ 

 ََ ِ ْم يا َاْ َحَم ال  اِحمي َ  َفَ ِْ َْ. 

 زيارة اإلمامين العسكريين عليهما السالم



 المؤشر الفاطمي

 The Fatimiyiah Summary Review is an appraisal after each occasion in order for the mem-
bers of the Fatimiyiah Season, the Centers, the Preachers, the Reciters (Radoud), and the Public, to 
have an objective view to re-evaluate the outcome of the occasion and the reasons behind its short-
ages. The (Fatimiyiah Summary Review) can be a reflection that may promote more organized and 
prepared  religious events for the better, since whatever we offer, and whatever we do,  is for the 
sake of fulfilling the kindness and the blessings that Ahlul Bayt have left (upon) us. 
 
 This issue is focused on the documentation and evaluation of the “The second anniversary of 
the Samarra tragedy”, for which two days has assigned for this event, Saturday 02/02/2019 to Sun-
day 03/02/2019.  
 
 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 = 2 

2. No. of banners relating to the occasion = 17 

3. No. of Centres = 5 

4. No. of Majalis = 10 

5. No. of speakers and lecturers from Australia = 6 

6. No. of speakers and lecturers from outside Australia = 4 

7. No. of rawaded and poets.  

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