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 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 وفاة السفير الثان  إلمـام ممـانـنـا عـ ـل 82ويأت  هذا اإلصدا  الـ) 

 الله ت الى فرنه الضريف، لما لأا حق علينا..
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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 وفاة 

 السفير الثاني 

 اسمه وكنيته ونسبه

ــمـري األســدي، الــمــ ــروف 
َ
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 صحبته

کان )    الله عنه( من أصحاب اإلمامين ال سكري والـمـأـدي )عـلـيـأـمـا 

 السالم(.



 مكانته

 شأنه وعظيم مكانته أن اختا ه اإلمام المأدي )عـلـيـه السـالم( 
ا
يكف  ف  سمو

 عنه، مع ونو  كوكب  من علماء الضي   وخيا هم، وكانت له مـكـانـ  
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 كبرى عند الضي  ، وقد انم وا على عدالته ووثاقته وأمانته.

وكانت الضي   تحمل إلـيـه الـحـأـور الضـرعـيـ  والـأـدايـا لـيـوصـلـأـا إلـى اإلمـام 

المأدي )عليه السالم(، كما كانت توقي ات اإلمام المأدي )عليه السالم( تـ)ـر  

على يديه إلى شيـ ـتـه وخـواص أبـيـه اإلمـام الـ ـسـكـري )عـلـيـه السـالم( بـاألمـر 
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 من أقوال العلماء فيه
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منن منننطنلنف النوفناء إلمنام زمنانننننا 

عنجنل النلنه تنعننالنى فنرجنه الشنريننف  

والتزام نهججه ووصاياه  وتحنصنينن 

الفرد وألسرة والمجتمنع منن فنتنننة 

دعوة النيابة والسفارة فني زمناننننا 

 هذا..

 غرض 
 االحياء



  

جمادى األولى(:  42أو  42) 4/4االثنين  -)أوال(  

الليل  األولى من ليال  الوفاء إلمام الزمان )ذكرى  .1

 وفاة السفير الثان (.

 للأ رة. 1402استضأا  السيد مأدي الحكيم سن   .8

 

 جمادى األولى(:  42أو  42) 2/4الثالثاء  -)ثانيا(

الليل  الثاني  من ليال  الوفاء إلمام الزمان )ذكرى  .1

 وفاة السفير الثان (، وفيأا:

 وق ة ذي الأرنين.. .8

ذكرى استضأا  الزهراء عليأا السالم على  واي   .3

 مصد ا ومرن ا . 62و  ت ف  

 1311وفاة الميرما محمد حسين األشتيان  سن   .4

 للأ رة.

 التقويم

جاء مقترح )لجنة الموسم الفاطمي( أن يتم إحياء تلك المناسنبنة 

 جمادى األولى( 42و 42) 2/4و 4لمدة يومي: االثنين والثالثاء 

 املقرتح



 موضوعات املناسبة املقرتحة

 

 وهي الموضوعات الرئيسية التالية: 

 

التعريف بالسفارة والنيابة والوكالة، والفرق بييينيهيميا،  .0

 وأغراض ذلك في زمان الغيبة..

نبذة عن السفير الثاني ومقامه الشريف، والتوقف عنيد  .8

 بعض المفردات في حياته..

الرد على مدعي المهدوية والينيييابية فيي عغير اليغيييبية  .3

 الكبرى، وباألخص في زماننا هذا..

 



 مصادر املعلومات
 

 ومن بين تلك المغادر التي امكن رصدها :
 

 ..http://www.mahdi-lib.com/node/376حقيقة السفارة املهدوية:  .1

 ..http://www.mahdi-lib.com/node/780دعوى السفارة يف زمن الغيبة الكربى:  .2

 ..http://www.mahdi-lib.com/node/324السفارة يف الغيبة الكربى بني التأ ييد واملعارضة:  .3

 ..http://www.mahdi-lib.com/node/1323السفارة والسفري يف زمن الغيبة:  .4

 ..http://www.mahdi-lib.com/node/255السفراء ال ربعة:  .5

 ..http://www.mahdi-lib.com/node/1258سفراء املهدي بني احلقائق وال وهام:  .6

 ..http://www.mahdi-lib.com/node/628الغيبة الصغرى والسفراء ال ربعة:  .7

 ..http://www.mahdi-lib.com/node/1192مدعو املهدوية والسفارة:  .8

 ..http://imamali.net/files/files/5a1zsr9.pdfوفاة السفري الثاين:  .9



  

 وعلى النهج المعتاد فإن دور لجنة  

 الموسم الفاطمي الخامس كان:
 

 اققتراح والتنسيق.. .1

اإلعالم والتبليغ للمناسب  ولـإلحـيـاء الـمـوحـد لـأـا فـ  كـافـ   .8

 المراكز..

تــونــيــه الــلــوحــات الــيــومــيــ  لــتــو ــيــ  وبــيــان مــفــر ات هــذه  .3

الــمــنــاســبــ  واإلنــابــ  عــلــى الضــبــأــات و   الــتــضــكــيــكــات 

 والمغالطات..

 توميع الكتب اإللكتروني  المساعدة على فأم تلك المناسب .. .4

 توثيق تلك الف اليات وتحريرها وبيانأا.. .2

 دور جلنة املوسم



 تقييم االحياء

  

 ومن المالحظات على إحياء تلك المناسبة:

 

إنه بالرغم من ن اح المناسب  إق إنـأـا كـانـت  ون الـطـمـوح حـيـ  

س ى الحراك الفاطم  لتنسيق ف اليات أكـثـر إق أنـه لـم يـمـكـن 

 تحأيأأا..



 املشاركون يف االحياء

 وقد شارك في إحياء تلك المناسبة:

 المراكز :  –أوال 

 من المحاضرين والخطباء: –ثانيا 

 الشيخ أبو زيد الحمدي.. .1

 الشيخ حيدر الصمياني.. .4

 األستاذ علي كريم.. .3

 الشيخ محسن العاملي.. .4

 حسينية آل ياسين.. .1

 حسينية اإلمام العسكري )عليه السالم( في منزل الدكتور أبو علي السالمي.. .4

 مجلس اإلمام الباقر عليه السالم في منزل السيد فؤاد الحلو.. .3

 هيئة مصباح الهدى.. .4

 من الرواديد: –ثالثا 

 الرادود سعيد كلي.. .1



 علماء وخطباء من الخارج : –رابعا 

تم االستفادة من محاضنراتنهنم حنول  السنيندة النزهنراء 

 عليها السالم: 

 

 الشيخ علي سعيديان.. .1

 الشيخ محمد كنعان.. .4

 االشيخ مصطفى الموسى.. .3

 علماء وخطباء من الخارج :  –خامسا 

 تم االستفادة من محاضراتهم حول السيدة زينب )ع(

   

 السيد علوي البالدي..

 السيد محمد علي الحلو..



 :المنا رات ح ل السيدة الزهراء عليها السال  –أوال 

من خارج مدينة سيدني عبر جهاز التلفاز بهدف إثراء األيام الفاطمية بأكبر قدر ممكن 

 من الموضوعات  وترسيخ أسماء األعالم وأعمدة المنبر في ذاكرة الناس:

 الراصد الفاطمي لفعاليات املناسبة

 وكانت حصيلة المجالس المقامة خالل األيام االسبوع كما يلي:

 

 اإليمان بظالمة 

الزهراء عليها 

 السالم 
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من الموسم الفاطـمـ  الـ)ـامـس( وفـ   22م )الـ 42828011ف  يوم  اقثنين 

اليوم األول من يوم  الوفاء إلمام الزمان ف  ذكرى وفاة سـفـيـره الـثـانـ ، 

و من اقستمان اليوم  لـمـحـا ـرة عـن السـيـدة الـزهـراء عـلـيـأـا السـالم تـم 

اقستمان إلى محا رة للضخ مصطفى الموسى تناول فـ  بـدايـتـأـا مـو ـون 

اإليمان واإليمان بأءي  الزهراء عـلـيـأـا السـالم، ثـم انـتـأـل إلـى الـحـديـ  عـن 

الزهراء عليأا السالم ومـا نـرى عـلـيـأـا مـن أـالمـات وأثـر هـذا اإليـمـان فـ  

 ت ميق اإليمان بالله، وختم بالرثاء على ما نرى عليأا..

 الشيخ مصطفى الموسى 



 

 الشهيدة الزهراء 

 عليها السالم 
358التقرير رقم   

 

من الموسم الفاطنمني النخنامنس( وفني  22م )الن 2/4/4112في يوم  الثالثاء 

اليوم الثاني من يومي الوفاء إلمام الزمان في ذكرى وفاة سفيره النثنانني  

وضمن االستماع اليومي إلى محاضرة عن السيدة الزهراء عليها السالم للتدبر 

فيها  تم االستماع إلى محاضرة لفضيلة الشيخ محمد كنعان تناول فيها وجينز 

من سيرة السيدة الزهراء عليها السالم  ومكانتنهنا وإجنمناع األمنة عنلنى ذلنك  

وكيف أن قسنم منن الننناس قند أعنرل عنن تنلنك األمنور واعنتندى عنلنى حنرمنة 

 البتول  وكان ما كان وجرى ما جرى مما أدى إلى استشهادها..

 اليوم 

 الثاني

 الشيخ محمد كنعان 



 المنا رات ح  ل السيير الثاني  :   –ثانيا
من خارج مدينة سيدني عبر جهاز التلفاز بهدف إثراء األيام الفاطمية بأكبر قدر 
 ممكن من الموضوعات  وترسيخ أسماء األعالم وأعمدة المنبر في ذاكرة الناس:

 

 السفارة 

 ودعوى 

 السفارة 

 

من الموسنم النفناطنمني النخنامنس( وفني  22م )الن 4/4/4112في يوم  االثنين 

اليوم األول من يومي الوفاء إلمام الزمان في ذكرى وفاة سفيره الثاني  تم 

االستماع إلى محناضنرة لسنمناحنة السنيند عنلنوي النبنالدي تننناول فنينهنا مسنألنة 

السفارة في غيبة إمام الزمان عجل الله تعالى فنرجنه  وعنقنيندة الشنينعنة فني 

انقطاع السفارة بعد غيبته الكبرى  وأنها من العقائد الضرورية  وجاء بأدلة ذلك 

 المعتقد  وناقش دعوى السفارة والردود عليها..

 للمرجع الديني الشيخ  

 الوحيد الخراساني  

 السيد علوي البالدي 

355التقرير رقم   



 

 

 

 مقام 

السفارة 

 وإدعاءها 

359التقرير رقم   

 

 المرحوم السيد محمد علي الحلو  

 

من الموسم الفاطمي الخامس( وفي الينوم  22م )الن 2/4/4112في يوم  الثالثاء 

النثناننني مننن يننومني الننوفناء إلمنام النزمننان فني ذكنرى وفناة سنفنيننره الننثناننني  تننم 

االستماع إلى محاضرة للتدبر في المناسبة لسماحة المرحوم السنيند منحنمند عنلني 

الحلو تناول فيهنا: السنفنارة والنننينابنة لنإلمنام النمنهندي عنجنل النلنه تنعنالنى فنرجنه 

الشريف  معناها ومصاديقها  وادعاءها  وكيف يمكن االدعاء  أسمناء بنعنل النذينن 

ادعوا  ولماذا ادعوا؟ وكيف تنعنامنل اإلمنام ننفنسنه منعنهنم  وكنينف ننتنعنامنل ننحنن 

 معهم؟..



 

 فعاليات مدينة سيدني العامة واللاصة: -ثالثا 

 استنهاض اإلمام 

الحجة )عجل الله 

تعالى فرجه 

 الشريف( 

 اليوم 

 االول
356التقرير رقم   

الشيخ محسن العاملي    

 وقد أحيت مدينة سيدني 

 المجالس التالية:

 22م )الن 4/4/4112في يوم  االثنين 

من النمنوسنم النفناطنمني النخنامنس( 

وفي اليوم األول من يومي الوفاء 

إلمنننام النننزمنننان فننني ذكنننرى وفننناة 

سنننفنننينننره النننثنننانننني  وإحنننيننناء  لنننتنننلنننك 

الننمننننناسننبننة اسننتننضنناف السننينند فننؤاد 

الننحننلننو فنني منننننزلننه )مننجننلننس اإلمننام 

الباقر عليه السالم( محفال بدأ بصالة 

الننجننمنناعننة بننإمننامننة الشننيننخ مننحننسننن 

الننعننامننلنني  ثننم أبننيننات اسننتنننننهننال 

لإلمام الحجة عجل الله تعالى فرجه  

ثم مدخل للمحاضنرة والنحنوار قندمنه 

 السيد أبو عالء..



 

السفير الثاني، 

 وأدعياء السفارة 

357التقرير رقم   

الشيخ حيدر الصمياني   

من الموسم الفاطمي النخنامنس( وفني  22م )الن 4/4/4112في يوم  االثنين 

اليوم األول من يومي الوفاء إلمام الزمان في ذكرى وفاة سنفنينره النثنانني  

وفي مجلس اإلمام النبناقنر عنلنينه السنالم بنمنننزل السنيند فنؤاد النحنلنو تنحند  

فضيلة الشيخ حنيندر الصنمنينانني  عنن سنفنراء اإلمنام النمنهندي عنلنينه السنالم 

وخصوص السفير الثاني وحياته وخصائصه  ثم فتح المجال لطرح أسئلة وأجاب 

 عليها..



 

 

فننننني ينننننوم  النننننثنننننالثننننناء 

مننننن  22م )الننننن 2/4/4112

الننننمننننوسننننم الننننفنننناطننننمنننني 

النننخنننامنننس( وفننني النننينننوم 

الثاني منن ينومني النوفناء 

إلمننام الننزمننان فنني ذكننرى 

وفننناة سنننفنننينننره النننثنننانننني  

اسننتننهننلننت )هننيننئننة مصننبنناح 

الننهنندى( مننجننالننس األيننام 

الفاطمية الثالنثنة بنمنجنلنس 

فنناطننمنني لننخننمننس لننيننالنني  

يننبنندأ مننع صننالتنني الننمنن ننرب 

والننننعننننشنننناء  وقنننند تننننحنننند  

الخطينب النقنادم منن إينران 

الشيخ علي سعيدينان فني 

الفاطمية 

 الثالثة 
360التقرير رقم   

الشيخ علي 

 سعيديان

 

الليلة األولى عنن منفنردة النبنكناء النتني هني منرتنكنز 

أسنناس فنني إحننينناء الننمننننناسننبننات النندينننننيننة وبنناألخنن  

الفاطمية  وهي مظهر وشعنينرة البند منننهنا  والبند 

من أن تكون لها آثارها في تنكنامنل اإلنسنان  ثنم تنال 

مجلسه رثاء ولطم من الرادود سعيد كلي  واشنتنر  

 معه رادود آخر أيضا..



السفير الثيانيي  

وميييييييييييقيييييييييييام 

السفارة إلمام 

 الزمان )عج( 

  

فننني ينننوم  النننثنننالثننناء 

منن  22م )الن 2/4/4112

الننمننوسننم الننفنناطننمنني 

الخامس( وفي النينوم 

النننثنننانننني منننن ينننومننني 

الننوفنناء إلمننام الننزمننان 

فننننني ذكنننننرى وفننننناة 

سفيره الثاني  وضنمنن 

الننمننجننلننس األسننبننوعنني 

في حسينية آل ياسين 

قننندم األسنننتننناذ عنننلننني 

كننريننم فنني مننحنناضننرتننه 

لموضوعه وتنكنلنم عنن 

ننننعنننم النننلنننه تنننعنننالنننى 

لنننلننننننناس وان هنننننننا  

حننجننتننان حننجننة  نناهننرة 

وبنننناطنننننننننة الننننظنننناهننننرة 

األننننننبنننننيننننناء والنننننرسنننننل 

واألئنننمنننة والنننبننناطنننننننة 

وهي النعنقنل ثنم قنال 

ان األنبياء غابوا فتنرات 

مننعنننينننننننة وكنننان لنننهنننم 
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 األستاذ علي كريم

  

 

 اعد التقرير الحاج قاسم شاني  

وكالء عنهم ينوب عنه بدأ التمهيد ل يبة من ايام االمام 

الهادي عليه السالم وكذلك االمام العسكري ثم امامنننا 

صلوات الله عليهما الى ان بدأت ال يبة الصن نرى لنالمنام 

الحجة وعنينن بناالسنمناء وهنننا  احناديني كنثنينرة فني حنف 

السفير االول وابنه بانهم الثقتان ومدحهما االمام. قنال 

ان كالمنا اليوم عن السفير الثاني باعتبار ان الينوم لنينلنة 

نن مناهني السنفنارة 
ا
شهادته رضوان الله تعالنى عنلنينه. بني

وكيف ان في عهد السفير الثاني ادعى البعل بالسفارة 

نن بنطنالن منا ادعنوه وذكنر بنعنل منن 
ا
والنيابة لالمام وبني

كرامات هنذا السنفنينر بنحنيني ان بنعنل عنلنمنائنننا قنالنوا ان 

 منعنصنومنون امنا بنالنتنبنلنينك فنقن  او بشنكنل 
 
السفراء أيضا

اوسع. ثم وضح بطالن وزور مدعي المهندوينة والسنفنارة 

 الى بعل احاديي المنعنصنومنينن. 
 
في هذه االيام مستندا

 وختم بالدعاء للجميع بالثبات على الوالية.



مظلومية  

الزهراء عليها 

 السالم 
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من الموسم الفاطمي النخنامنس( وفني  22م )الن 2/4/4112في يوم  الثالثاء 

اليوم الثاني من يومي الوفاء إلمام الزمان في ذكرى وفاة سفيره الثاني  

وفي المجلس األسبوعي لن)حسيننينة اإلمنام النعنسنكنري عنلنينه السنالم( فني 

منزل الدكتور أبو علي السالمي  تكلم الخطيب الشنينخ أبنو زيند النحنمندي عنن 

مظلومية السيدة الزهراء عليها السالم  وإخفاء قبرها  والذي فيه اسنتنمنرار 

لظالمتها  وتحد  كيف أن للكالم تأثيره  ومن ذلنك خنطنبنتنهنا عنلنينهنا السنالم  

التي كانت مدوية  وتحد  عن اللسان وأهميته في حفظ المؤمن وسنالمنتنه  

وركز مقدار عن ال يبة  ثم ختم  بالرثاء في مسألة كسر ضلنع النزهنراء عنلنينهنا 

 السالم  وما وقع على أمير المؤمنين من الظلم

الشيخ أبو زيد الحمدي   

 تقرير: الحاج أبو دريد..



 

 

 وهنا رصد بما نشره البرنامج من لوحات 

 من تصميمه خالل هذا األسبوع  

 وهي على ثمان أقسام:

 اللوحات التبليغية 
 للمناسبة

 القسم

 االول

 له بيعة يف عنقي



 

 

 القسم

 الثاني

 وهي من تصميم السيد أب  عالء )حامي الجادر 

 يوميات منتظرون



 

 

 وهي من تصميم )الناج قاسم شاني 

 القسم

 الثالث

 يوميات مكتبة املناسبات



 

 يوميات حول 
 الزهراء 

 عليها السالم
 القسم

 الرابع



 



 

 يوميات 
 املناسبة اخلاصة

 القسم

 الخامس



 

 القسم

 السادس

يوميات لرباعم 
 الفاطمية



 

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

 القسم

 السابع
 اعالنات



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

8 5 4 8 5 14 2 1 

 انفو جرافيك

 المؤشر الفاطمي



 المؤشر الفاطمي

قامهتم يف مدينة الاكظمني )عليه السالم( الطيبببة هبو  عمل أ ّن من وظائف الوافدين لزايرة الاعتاب املقدسة يف العراق أ ثناء ا  ا 
مام العرص صبلبوا  عبلبيبه وزايرة قب بور   هللا التوجه ا ىل بغداد لزايرة هُؤالِء النواب الاربعة اذلين انبوا عن احلّجة املنتظر ا 

اليتطلب من الزائر بذل كثري من اجلهد فهي  جممتعة يف بغداد غري بعيدة عن الوافدين من الزّوار، ويه لو اكنت مبتبةبيفبة يف 
لهيا الرحال ويطوى يف سبيلها املسافا  الشاسعة ويتحّمل متاعب السفر وشبدائبدل لبنبيبل  أ قايص البالد لاكن حيّق أ ن تشّد ا 
مايف زايرة لك مهنا من الاجر العظمي والثواب اجلزيل و  قد فاقوا مجيع أ حصاب ال مئة ع وخواصبهبم مبر بببة وففبالو وفبازوا 
ابلنيابة عن اال مام )عليه السالم( وسفار ه والوساطة بيته وبني الرعّية خالل س بعني س نه وقد جرى عىل أ يدهيم كراما  كثبرية 
وخوارق الحتىص ويعزى ا ىل بعض العلامء القول بعصمهتم، وغري خف  أ ّّنم يف مماهتم أ يفاو وسائط مفن البالزم أ ن يبببلبإ اال مبام 
)عليه السالم( ما تكتب يف احلاجا  والشدائد من الرقاع عن طريقهم وبوس يلهتم كام عرف يف حمب.  واالبالبصبة أ ن عبظبمي 
ففلهم ومزنلهتم مما ال حيدل البيان وحسبتا ما ذكرانل ترغيباو ا ىل زايرهتم وأ ما صفة زايرهتم فهي  كام ذكرهبا البطبور )ريف( يف 
الهتذيب والس ّيد ابن طاووس )ريف( يف )مصباح الزائر( مس نداو ا ىل أ يب القامس حسني بن روح )ريف( َحيث قال يف صبفبة 

وعىل أ مري املؤمتني بعدل وعىل خدجية الكربى وعىل فاطمة الزهراء وعىل احلسن واحلسني وعبىل  هللا زايرهتم يسمّل عىل رسول
الُم عَلَيَك اي فاُلَن ْبَن فاُلن  » عليه مث  قول: هللا ال مئة )علهيم السالم( ا ىل صاحب الزمان صلوا  ، و ذكر امس صاحب  «السَّ

 القرب وامس أ بيه:

لَْيِه ما خالَْفتَُه َوال خالَْفَت عَلَْيِه قُْمَت خاصاو َوانرَْصَ (
ِ
يَْت ا يَْت َعْنُه َوَأدَّ ََّك ابُب املَْوىل َأدَّ فَْت ساِبقاو ِجْئبُتبَك عباِرفباو اِبحلَبّقِ َأْشهَُد َأن

الُم عَلَْيَك ِمْن ابب  ما َأْوَسَعُه َوِمنْ  فاَرِة  السَّ ََّك ما ِختَْت يِف التَأِْديَِة َوالسَّ ي َأنَْت عَلَْيِه َوَأن ِ ِفبري  مبا أََمبتَبَك َوِمبْن ِثبقَبة  مبا َسب اذلَّ
لَْيبِه( مث تبرجبع فبتب  هللا اْمَكتََك ! َأْشهَُد َأنَّ 

ِ
يَْت ا يَْت َعْنُه َوَأدَّ َك ِبُنوِرِل َحّّت عايَنَْت الَشْخَص فَأَدَّ ببتبداب ابلسبالم عبىل اْختَصَّ

 ا ىل صاحب الزمان )عليه السالم( مث  قول: هللا رسول

َة  هللا )ِجْئُتَك ُمْخلصاو ِبتَْوِحيدِ  يَن خالَُفوَك اي ُحجَّ ِ ُم َوِمَن اذلَّ بْم َوُموالاِة َأْوِليائِِه َو الرَبائِة ِمْن َأعداِِئِ ِ ِْ بي  َو ِ بْم  َبَوي  لَبهْيِ
ِ
املَْوىل َوِبَك ا

ىل
ِ
ِِل(   هللا ا ن شاء هللا مث  دعو وتسأ ل  ََوس   هللا  ما حتب ُُتَْب ا 

 زيارة السفير الثاني



 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 prepared  religious events for the better, since what-
ever we offer, and whatever we do,  is for the sake of fulfilling the kindness and the bless-
ings that Ahlul Bayt have left (upon) us. 
 
 This issue is focused on the documentation and evaluation of the “The anniversary 
of the death of the second ambassador to the Imam of our time, May Allah Hasten His Re-
appearance”, for which two days has assigned for this event, Monday 04/02/2019 and 
Tuesday 05/02/2019.  
 
 As usual, the Committee of the (Fatmiyiah Season) launched an educational adver-
tising 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 outcome of the event was as follows: 

1. No. of days of commemorations = 2 

2. No. of banners relating to the occasion = 14 

3. No. of Centres = 5 

4. No. of Majalis = 8 

5. No. of speakers and lecturers from Australia = 4 

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

7. No. of rawaded and poets.= 1 

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