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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  مضروعا طالمـا تـحـرل الـبـرنـامـد لـتـحـأـيـأـه لـمـا لـه مـن  92ويأت  هذا اإلصدا  الـ  

األهمي  وقد تحمل أعباء تأسيسه ومتاب ته الـمـأـنـدي عـلـ  الـحـبـيـب أبـان إقـامـتـه فـ  

مدين  سيدن  وعءويته ف  البرنامد، ثـم حـمـل أعـبـاء هـذا الـمـضـرون حـتـى يـومـنـا هـذا 

الدكتو  محمد حما ة اإلحسائ  الذي تـولـى إصـدا  بـيـان شـأـري بـمـ ـطـيـات اقسـتـأـالل 

وت ميمه، وتولى الحاج قاسم شان  اقتصال الـدائـم بـالـ ـلـمـاء وطـلـبـ  الـ ـلـم لـمـ ـرفـ  

 م طيات اقستأالل ونتائ ه..
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فيأا( أن نكون قد وفأنا لتأديم إسأام يضا ل ف  ال أو  الت  يـبـذلـأـا الـ ـمـيـع فـ  

 مدين  سيدن ..

 لجنة الموسم الفاطمي الخامس

 برنامج هالل فاطمية أستراليا

 المدخل



 

 املناسبة

االستهالل 

 الشرعي

 ه ية اليعالية:

ت مع يءم طلب  ال لوم الديـنـيـ  فـ  مـديـنـ  سـيـدنـ  األسـتـرالـيـ ، يـ ـأـد 

لأاءه ف  فترة التأسيس مرة ف  نأاي  كل شأر قمري، ويحأـق أهـدافـه 

 و سالته من خالل ف الي  )اقستأالل الضأري(..

 

 أهداف اليعالية:

 يهدف تشكيل اللقاء العلمائي إلى:

إيــ ــا  كــيــان مــؤســســ  خــاص بـــ)طــلــبــ  الــ ــلــوم الــديــنــيــ ( الــذيــن لــأــم  .1

 مسؤوليات كبرى ف  عصر الغيب  ف  إطا  عالق  الم تمع مع الدين..

التأا ب بين هذه الفئ  من فئات الم تمع والت  لو اختلفت أ ت إلى آثـا   .9

 سلبي  كبرى..

 الرؤية المقترحة لـ

 اللقاء العلمائي ومجلس االستهالل الشرعي

 للهجرة 0443الموسم الفاطمي الخامس 



. ال مل على الت اون والتكاتف ف  عدة م اقت منأـا الـتـأهـيـل والـتـطـويـر 3

 الذات ، ومواصل  المضوا  ال لم الذي ق توقف فيه..

. تــبــلــيــة الــرســالــ  اإلســالمــيــ  لــلــفــر  واألســرة والــمــ ــتــمــع لــلــفــر  واألســرة 4

والــمــ ــتــمــع مــن خــالل ســلــســلــ  مــن الــفــ ــالــيــات والــبــرامــد واألنضــطــ ، 

 وباست)دام كاف  الوسائل الحديث ..

. إيصال  سال  للواقع الضي   وم)ـتـلـف الـتـ ـد يـات فـ  مـ ـتـمـع مـديـنـ  5

سيدن ، بأصال  ال)طاب الدين  وقد ته على مـ ـالـ ـ  الـوقـائـع الـحـا ثـ ، 

وذلـ  مــن خــالل  صــد يــومــ  لـسفــكــا  والــد اســات واألبـحــا  فــ  مــديــنــ  

سيدن ، وتحديد الر ي  الديني  لأا للحفاظ على )الأوي  الضـيـ ـيـ ( فـ  

بلد يؤمن بالت د ي ، وت ـريـف اآلخـر بـ ـمـق هـذا الـديـن وفـتـ  بـاب األمـل 

 للمأتزين ف  عالم اقغتراب..

 

 منطة )مجلس االستهالل الارعي : 

وت د محط  )م لس اقستأالل الضـرعـ ( الـتـ  تـمـثـل )الـلـأـاء الضـأـري( لـ

)طلب  ال لوم الـديـنـيـ ( هـ  واحـدة مـن مـحـطـات تـحـأـيـق أهـداف و سـالـ  

 )اللأاء ال لمائ ( حيث من خالل اقنتمان ف  نأاي  كل شأر يتحأق:

تبلو  هذا الكيان من خالل مناقضته ف  مدة اقنتمان الذي قد يمتد إلـى  .1

 ساعات و بما أكثر، إلى حين التحأق من ثبوت الأالل وعدمه.. 5أو  4

التأا ب بين )طلب  ال لوم الديني ( من خالل اهتمام كـل واحـد مـن )طـالب  .9

ال لم( باآلخر، ومحاول م ال   المضاكـل الـ)ـاصـ  واق تـأـاء بـحـيـاة طـالـب 

ال لم بحيث يكون مأتد  على أ اء مسـؤولـيـتـه، و  م هـوة الـ)ـالف مـن 

 أنل المصلح  ال ام ..

يتبا ل طلب  ال لم فيما بينأـم آخـر آفـال الـمـ ـرفـ  الـتـ  تـوصـلـوا لـأـا،  .3

 والم ا ف الت  وقفوا عليأا، وتبا ل األبحا  واقستفتاءات ال ديدة..



 . التضاو  والت اون ف  التبلية الدين ..4

 . مناقض  آخر الحوا   الواق   و  اس  الموقف منأا..5

وختام اللأاء بإصدا  بيان يحد  الر ي  مـن هـالل الضـأـر الـمـأـبـل، وإصـدا  

مذكرة بأهم مفاصل اللأاء، ت رف بضكل مفصل إلى الـمـرنـ ـيـات الـديـنـيـ  

 ف  م اقل ال لم، وبضكل )م)تصر مفيد( ل موم الم تمع..

 

 ن افذ اليعالية:

 ومن أجل أن تصل رسالة الفعالية إلى الجميع يتم:

اعتما  نافذة إلكتروني  خاص  )مؤقت ( عبـر مـوقـع )يـا فـاطـمـ ( الـتـابـع  .1

لبرنامد هالل فاطمي  أستراليا، على أن يتم الس   خـالل فـتـرة يمـنـيـ  

محد ة لتضكيل موقع إلكترون  خاص بـ)اللأـاء الـ ـلـمـائـ ( و )مـ ـلـس 

 اقستأالل الضرع (..

عمل م موع  خاص  عبر إحدى وسائل التواصل اقنتماع  تءـم كـافـ   .9

طلب  ال لوم الديني  ف  مدين  سـيـدنـ ، ومـن خـاللـأـا يـتـم تـحـأـيـق 

 األهداف للف الي  ونضر  سائلأا عبر كاف  وسائل التواصل اقنتماع .. 

إصدا  لوح  حائطي  يطبع منأا ب د  مـراكـز مـديـنـ  سـيـدنـ  ومـواقـع  .3

 الت مع لل الي ، تحمل  سائل اللأاء ال لمائ ..

 إصدا  بيانات وسلسل  مطبوعات ت رف برسائل الم تمع.. .4

عمل  و ات قصيرة )إلكتروني ( و )ميداني ( طيل  ال ـام مـن أنـل إلـأـاء  .5

 الح   على الم تمع بتصدي طلب  ال لم لوظائفأم.. 



 م قع اليعالية المؤقت: 

 أما بالنسب  لـ)نافذة( اللأاء أو )الموقع اإللكترون ( فالبد وأن يحتوي على:

أخبا  اللأاء على أن يكون ف  كل يوم خبر للبرهن  عـلـى حـيـويـ  وفـاعـلـيـ   .1

 طالب ال لم..

قائم  مفصل  ت ريفي  بكل طالب علم ف  مدين  سيدن  وسـبـل الـتـواصـل  .9

 م ه..

مكتب  إلكتروني  خاصـ  وعـامـ ، أمـا )الـ)ـاصـ ( فـفـيـأـا كـل مـا يـفـيـد طـلـبـ   .3

ال لوم الديني  من أبحا  تنم  م ا فأم، وأمـا )الـ ـامـ ( فـفـيـأـا كـل مـا 

 يفيد عام  الناي ويصأل هويتأم..

اقستفتاءات الضرعي  الحديثـ  وخصـوصـا الـمـسـائـل الضـرعـيـ  الـتـ  تـ ـنـ   .4

 مفاصل الحياة ف  مدين  سيدن ، وفأا آل اء الفأأاء ال ام ين للضرائط..

كل ما يت لق بـ)اإلستأالل الضرع ( من: )مصا  ( و )آ اب( و )مـ ـطـيـات( و  .5

)نتائد( و )نحوي األيام وسـ ـو هـا( و )مـنـاسـبـات الضـأـر ووظـائـف األنـام 

 نحوها(..

 

 آفاق اليعالية المستقبلية:

ي مل الـلـأـاء عـلـى الـثـبـات عـلـى الـأـدف اقسـتـراتـيـ ـ  وهـو أ اء الـوظـيـفـ  

الضرعي  واألخالقي  ل نوان )طالب ال لم( و ) نل الدين( بالرغم من كل تحديات 

هذا الأدف، واقنضأاقات واقختالفات والصراعات الت  سيفت لـأـا الـبـ ـض بـال 

ش ، من أنل التحول إلى )مـؤسـسـ ( لـأـا  و هـا وقـيـمـتـأـا فـ  )الـدولـ ( و 

 )الم تمع( وكلم  نافذة ومسموع ، و عاي  ألتبان الدين والمذهب..



 زمن انطالق اليعالية: 

تبدأ أولى اللأاءات الضأريـ  مـع اقسـتـ ـدا  قنـطـالل الـمـوسـم الـفـاطـمـ  

م، ب د صالت  الـمـغـرب والـ ـضـاء 9118نوفمبر  8ال)امس ف  يوم ال)ميس 

بساع  و بع أي ف  تمام الساع  التاس   مساء وحـتـى الـثـانـيـ  عضـر فـ  

 منطأ  وسط يتمكن نميع طلب  ال لوم الديني  من الوصول إليأا..

 

 آلية اللقاء األول:

 ومن أنل تحأيق أهداف اللأاء:

يتم تحديد مذكرة باللغات )ال ربي ( و )اإلن لـيـزيـ ( و )الـفـا سـيـ ( و )األ  يـ (  .1

حول تل  الف الي  خالل شأر صـفـر، ويـتـم إخـرانـأـا لـتـكـون بـمـثـابـ  بـطـاقـ  

  عوة، تتءمن كاف  التفاصيل والمكان والزمان وآلي  اللأاء..

صفر يبدأ تبلية كاف  طالب ال لم ف  مدين  سيدن  بال استثناء  91ف  يوم  .9

 و عوتأم..

يتم اإلعالن إلى كاف  الناي وباللغات األ بع وت ميمأا ف  كاف  م موعات  .3

التواصل اإللكتروني  و عوتأم إلى اقستأالل، واقتصال على أ قام هـواتـف 

 م ين  ف  الليل  المأر ة مع بيان م طيات اقستأالل..

إنراء اتصاقت إلقنان أكبر قد  ممكن من طلب  ال لوم الديني  للمضا ك  ف   .4

هذا اللأاء الضأري، وعدم اإلحباط ف  حال أنه لم يست ب من الـأـائـمـ  إق 

 ، ومواصل  المضوا  لتحأيق األهداف..3

تنظيم متطلبات الـلـأـاء فـ  الـمـكـان الـمـ ـيـن، وإعـدا  صـيـغـ  بـيـان لـنـتـائـد  .5

 اقستأالل يتم التوافق عليأا من قبل األغلب..

إعدا  قائم  بمراكز اقستأالل ف  كافـ  أنـحـاء الـ ـالـم وإخـبـا هـم بـأهـداف  .6

 اللأاء، ثم موافاتأم بنتائ ه..

 هذا ومع تمنياتنا لكم بالتوفيق والسداد..



قال  ئيس الم لس ال لمائ  سماح  السيد المض ل، ف  خطب  ال يد بأريـ  

ـا 
ً
ا على ما أثير بضأن ثبوت الأالل: "إن الفأأاء ق ي)تلفون اعتبـاط

ً
بو ي ت ليأ

دين أن يرتف ـوا بـمـسـتـواهـم الـ ـلـمـ  
ِّ
وإنما على أسس علمي ، وعلى المأل

 ويتاب وا آ اء فأأائأم ويتفأموا تل  المبان ".

 

وأ اف المض ل "ان ال)الف الذي نراه ف  الأالل او ف  غيره مـن الـمـسـائـل 

ا للتبرم والتململ، وانـمـا يـنـبـغـ  
ً
خالف علم  مأدي، ق ينبغ  ان يكون سبب

ان نفت)ر بأكذا منأ ي  عند أهل البيت )ن( وأتباعأم؛ حيث انأم ق يأبلون اق 

ان يتحرل اقنسان ويسير فـ   ـوء   يـ  وا ـحـ  وبصـيـرة نـافـذة ومـتـابـ ـ  

للحكم الضرع  بصو ة  قـيـأـ  لـيـس عـلـى أسـاي الـتـأـلـيـد األعـمـى، فـتـ ـد 

 يأول: ألنه كذا وألنه كذا..".
ً
د عندما ي مل عمال

ِّ
 المأل

 

وأو   سماحته " أينا ف  الليل  قبل الما ي  كيـف ان الـنـاي قـد اسـتـنـفـروا 

وأخذوا يسألون ويبحثون، وحتى النساء ف  خدو هن أخذن يسألن ويبحثن: ما 

 هو الحكم؟ وهل نصوم ام نفطر؟ ولماذا؟ وكيف؟".

 

وف  هذا السيال تطرل المض ل الى اهم المبانـ  الـفـأـأـيـ  فـ  الـأـالل 

 ونأاط اقختالف بين الفأأاء، من انل ت ريف المؤمنين بأا و فع اإلشكاقت.

  

وخل) إلى الأول: "نحن أتبان الفأأاء قد ت لمنا أن ن ـيـا اققـتـنـان الـواعـ  

والتب ي  الواعي  الأائم  على أسس علمي ، وق ينبغـ  أن يـدخـلـنـا الضـ  او 

 الريب او اإلحباط بسبب اقختالف ف  هذه المسأل  أو تل ".

م
ّ
 االختالف يف اهلالل علمي وال ينبغي الترب



 

 

 ومن مصادر هذا الموضوع :
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 وحول موضوع مكانة احلوزة والعلماء ودورهما:







  

 وعلى النهج المعتاد فإن دور لجنة  

 الموسم الفاطمي الخامس كان:
 

 اققتراح والتنسيق.. .1

اإلعالم والتبلية للمناسب  ولـححـيـاء الـمـوحـد لـأـا فـ  كـافـ   .9

 المراكز..

تــونــيــه الــلــوحــات الــيــومــيــ  لــتــو ــيــ  وبــيــان مــفــر ات هــذه  .3

الــمــنــاســبــ  واإلنــابــ  عــلــى الضــبــأــات و   الــتــضــكــيــكــات 

 والمغالطات..

 توييع الكتب اإللكتروني  المساعدة على فأم تل  المناسب .. .4

 توثيق تل  الف اليات وتحريرها وبيانأا.. .5

 دور جلنة املوسم



 وقد شارك في إحياء تلك المناسبة:

 المراكز :  –أوال 

 املشاركون يف االحياء

 من المحاضرين والخطباء: –ثانيا 

 الشيخ نامي فرحات العاملي.. .1

 هيئة شباب علي أألكبر.. .1

 هيئة مصباح الهدى.. .2

 علماء وخطباء من الخارج : –رابعا 

 تم االستفادة من محاضراتهم حول  السيدة الزهراء )ع(: 

 الشيخ علي سعيديان.. .1

 الشيخ جالل الدين الصغير.. .2

 علماء وخطباء من الخارج :  –خامسا 

 تم االستفادة من محاضراتهم حول االستهالل:

 .  الشيخ فاضل الزاكي..1

 من الرواديد: –ثالثا 

 الرادود سعيد كلي.. .1

 رادود لم نعرف اسمه .2



 :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:

 

خبايا مظلومية  

السيدة الزهراء 

 عليها السالم 

 

 التقرير رقم 
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من الموسم الفاطم  ال)ـامـس( وفـ   21م )الـ 62929112ف  يوم  األ ب اء 

إستأبال شأر نما ى اآلخر، تم اقستمان إلـى مـحـا ـرة عـن السـيـدة الـزهـراء 

عليأا السالم لفءيل  الضيخ نالل الدين الصغير مبـيـنـا فـ  مـطـلـ ـأـا إنـه إذا 

كان من األئم  عليأم السالم اإلعراض عن البيان الـتـفـصـيـلـ  لـمـا نـرى عـلـى 

اإلمام الحسين عليه السالم ألنه ق يمكن لضي تأم تحملـه، فـإن فـ  أمـر مـا 

نرى على الزهراء عليأا السالم أشد وأكثر، فأوله إن عندها ما لـم تـ ـد إلـى 

بثه سبيال وحده منذ  بذل ، وعند تضييع نثمانه الذي كان كال)يال لـمـا أصـابـه 

هو أمر كاشف عن فءاع  ما نرى عليأا، وغير ذل  من المصا يق، ثم أوصى 

 باقهتمام بذكراها ف  الفاطمي  الثالث ..

 الشيخ جالل الدين الصغير 



 

 المنا رات ح  ل االستهالل  :   –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:

 المباني 

 الشرعية  

 إلثبات الهالل 

 

من الموسم الـفـاطـمـي الـخـامـس( وفـي  61م )الـ 92222116في يوم  األربعاء 

إستقبال شهر جمادى اآلخر، تم االستماع إلى محاضرة إلى فضيلة الشيخ فاضل 

الزاكي تحت هذا العنوان قال فيهـا: مـوضـوع الـهـالل تـهـم الـنـاس بشـكـل عـام 

ولكن يهتم الناس بها بشكل خاص في أوقات محددة، وتثار أسئلة؟ ومن أبرزها 

لماذا ال يتم االتفاق على رؤية الهالل؟ وبين إن اإلخـتـالف فـي أمـر الـهـالل أمـر 

طبيعي وأن له مبرراته، ومن أهمها تعدد المرجعيات وتعدد المباني الفقهيـة، 

وبدأ باستعراض المباني، وخلص في ذلك العرض إلى عدم معقولية الـمـطـالـبـة 

 بالتوحد في المباني الفقهية..

الشيخ فاضل الزاكي   

 التقرير رقم
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 فعاليات مدينة سيدني العامة واللاصة: -ثالثا 

 اإلستهالل 

 الشرعي 

 التقرير رقم 
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 وقد أحيت مدينة سيدني 

 المجالس التالية:

 

مـن الـمـوسـم الـفـاطـمـي الـخـامـس( وفـي  61م )الــ 92222116في يوم  األربـعـاء 

إستقبال شهر جمادى اآلخر، كان من المقرر أن يـنـ ـم )مـرفـأ اإلسـتـهـالل الشـرعـي( 

في البرنامج زيارة إلى موقع اإلستهالل وعقد جلسة مع األسـتـاذ عـلـي كـريـم حـول 

عالقة االستهالل الشرعي بانت ار إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، إال أن 

قيام بعض المجالس بإحياء الفاطمية الثالثة مبكرا جعل من فـريـق لـجـنـة الـمـوسـم 

التوجه إلى تلك الـمـجـالـس إال أن الـحـاج ربـيـع أبـو الـفـضـل الـمـسـؤول عـن فـعـالـيـة 

االستهالل أصر على الذهاب إلى الموقع مع األستاذ علي كريـم، وتـمـكـنـا مـن رؤيـة 

 هالل شهر جمادى األخرى جزاهما الله خير الجزاء..



 

366التقرير رقم   

 العلم 

 ولوازمه 

من الموسم الفـاطـمـ  الـ)ـامـس( وفـ   21م )الـ 62929112ف  يوم  األ ب اء 

إستأبال شأر نما ى اآلخر، وف  الليل  الثاني  من لـيـالـ  خـمـس تـحـيـ  بـأـا 

)هيئ  مصباح الأدى( م الس الفاطمي  الثالث ، تناول ال)طـيـب فءـيـلـ  الضـيـخ 

عل  حدا يان هذا المو ون، مبينا ذل  من خالل ب ض المصـا يـق كـ ـلـمـنـا بـأن 

الله ي لم كل ش ء عنا، ولكن ف  مأام ال مل ق يوند لنا التزام سلوكـ  بـمـا 

يحأق المسا  الصحي ، وكيف إن اإلحياء الفـاطـمـ  لـه  وا  فـ  و ـ ـنـا عـلـى 

ال ا ة الصحيح ، وكما ف  الليل  األولى ختام الم لس بالرثاء واللطم من قبـل 

 الحاج س يد كل ..



 

 

م 92222116فــي يــوم  األربــعــاء 

مـن الـمـوسـم الـفـاطـمـي  61)الـ 

الخامـس( وفـي إسـتـقـبـال شـهـر 

جمادى اآلخر وفي الليلة األولى 

مــن لــيــالــي خــمــس تــحــيــي بــهــا 

)هيئة شباب علي األكبر( مجالـس 

الفاطمية الثالثة، تناول الخـطـيـب 

فضــيــلــة الشــيــخ نــامــي فــرحــات 

 العاملي )أوال( تعدد الروايات 

أهمية المعرفة للزهراء عليها 

 السالم ومقاماتها 

360التقرير رقم   

الشيخ نامي فرحات العاملي   

 

في شهادة الزهراء عليها السالم وقيمتها بالنسبة لنا، ثـم 

)ثانيا( تحدث عن أهمية معرفة الزهراء بقسميهـا: االسـمـيـة 

والمقامية وبين الفرق بينهما، و)ثالثا( تـنـاول فـيـمـا اتسـع 

الوقت بيان مـقـامـيـن مـن مـقـامـتـهـا وهـمـا: )األول( مـقـام 

أنواع للـرضـا، و)الـمـقـام  4الزهراء م هر الرضا اإللهي، وبين 

الثاني( إنها هدية الـلـه لـرسـولـه، ثـم خـتـم الـمـجـلـس بـرثـاء 

 ونعي ولطم قرأهم الرادود: 



 

 

 اللوحات التبليغية 
 للمناسبة

 

وهنا رصد بما نشره البرنامج من  

 لوحات من تصميمه خالل هذا 

 األسبوع، وهي على ثمان أقسام:

 القسم

 له بيعة يف عنقي االول



 

 

 القسم

 الثاني
 وهي من تصميم السيد أب  عالء )حامي الجادر 

 يوميات منتظرون



 

 

 وهي من تصميم )الناج قاسم شاني 

 القسم

 الثالث

 يوميات مكتبة املناسبات



 

 القسم

 الرابع
 يوميات حول الزهراء عليها السالم



 

 القسم الخامس

 يوميات املناسبة اخلاصة



 

 القسم

 السادس

يوميات لرباعم 
 الفاطمية



 

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

 القسم

 اعالنات السابع



 



 انفو جرافيك

 المؤشر الفاطمي

  
 عدد ايام

 االحياء

  

عدد 

اللوحات 

 التبليغية

عدد 

 المراكز

عدد 

 المجالس

  
عدد الخطباء 

والمحاضرين 

 من الداخل

  

عدد الخطباء 

والمحاضرين 

 من الخارج

عدد الرواديد 
 والشعراء

عدد 
الموضوعات 
 المطروحة

 1  6 3   4 1  3   2  4  



 المؤشر الفاطمي

َابِ قال السيد ابن طاووس في إقبال األعمال:  َاِب اَلْمُنْتََخبِ  وَجَْدنَاهُ فِي كِت   فَقَاَل مَا هَذَا لَْفظُهُ: اَلْمُْختَصَرِ مِْن كِت
 

عَاءُ فِي َلد ُّ ولَى ا ةِ جُمَادَى اَْلأُّ نْتَ  غُر َّ
َ
هُم َّ أ َلل َّ ُ  تَقُوُل ا َلل ّٰه نْتَ  ا

َ
ُ  وَ أ ِحيم ُّٰن اَلر َّ ْحم نْتَ  اَلر َّ

َ
وُس  وَ أ َلْقُد ُّ هُ[ اَلْمَلُِك ا َلل َّ نَْت ]ا

َ
ّٰمُ  وَ أ لا َلس َّ ا

نْتَ  اَلْمُؤْمِنُ 
َ
نْتَ  اَلْمُهَيْمِنُ  وَ أ

َ
ُ  وَ أ يز َلْعَزِ نْتَ  ا

َ
ُ  وَ أ ّٰار َب  ج نْتَ  اَْل

َ
ُ  وَ أ ُتَكَب ِر ْم نْتَ  اَل

َ
ّٰالِقُ  وَ أ خ نْتَ  اَْل

َ
ُ  وَ أ ّٰارِئ ْب َل نْتَ  ا

َ
ُ  وَ أ وَ  اَلْمَُصو ِر

نْتَ 
َ
ُ  أ يزُ اَْلحَِكيم َلْعَزِ نْتَ  ا

َ
ّٰاطِنُ  وَ أ َلْب ُ وَ ا اهِر ُل وَ اَْلآِخرُ وَ اَلظ ّٰ و َّ

َ
ْسمَاءِ وَ  اَْلأ

َ
ِ اَْلأ ِ هَذِه لَُك يَا رَب ِ ِبحَق 

َ
ْسأ

َ
ْسمَاءُ اَْلحُْسنَى أ

َ
لََك اَْلأ

ْن تَُصل ِيَ عَلَى
َ
ْسمَائَِك كُل ِهَا أ

َ
ِ أ دٍ ِبحَق  دٍ وَ عَلَى مُحَم َّ ّٰا وَ  آِل مُحَم َّ ِن هُم َّ  آت َلل َّ ً  ا ّٰا َحسَنَةً وَ فِي اَْلآِخرَةِ َحسَنَة نْي َلد ُّ عَادَةِ  فِي ا ْ لَنَا بِالس َّ وَ اِْختِم

ا  ُمْنَهُ وَ اُْرزُقْنَا خَيْرَهُ وَ اِصْرِْف عَن َّ َ شَهْرِنَا هَذَا وَ ي ِفْنَا بَرَكَة ِ فِي َسبِيلَِك وَ عَر  هَادَة َلش َّ َِ َ شَر َّ وَ ا َلْفَازِز وَ  هُ وَ اِْععَنْنَا فِيهِ مَِن ا

ّٰا ِ شَْيءٍ قَدِيرٌ ثُم َّ تَْقرَأُّ  اَلن ّٰارِ  عَذّٰابَ  بِرَْحمَتِكَ  قِن اِحمِينَ ِإن ََّك عَلَى كُل  ْرَحمَ اَلر َّ
َ
ِينَ  يَا أ َم ّٰال َلْع ُ لِل ّٰهِ رَب ِ ا َمْد َل َّذِي خَلََق  اَْلح ُ لِل ّٰهِ ا َمْد اَْلح

َل َّ  ِهِْم يَعْدِلُونَ `هُوَ ا َب  َل َّذََِ  َكفَرُوا بِر ورَ ثُم َّ ا َلن ُّ ّٰاِت وَ ا لُم َلظ ُّ ْرَض وَ َععََل ا
َ
اِت وَ اَْلأ مّٰاوّٰ َلس َّ جَلاً ذِ ا

َ
ّٰٰ أ ْْ مِْن طِينٍ ثُم َّ قَى ُ ي خَنَقَُ

 ُ ك ُ سِر َّ ْرِض يَعْلَم
َ
اِت وَ فِي اَلْأ مّٰاوّٰ َلس َّ ُ فِي ا ّٰه َ اَلل  َمْتَرُونَ `وَ هُو ْ ت نْتُم

َ
ُ ثُم َّ أ ى عِنْدَه جٌَل مُسَم ًّ

َ
ُ مّٰا  مْ وَ أ وَ عَهْرَكُْم وَ يَعْلَم

ِ  تَْكِسبُونَ  نْزََل عَلىّٰ عَبْدِه
َ
َل َّذِي أ َمْدُ لِل ّٰهِ ا ّٰابَ  اَْلح َلْكِت َ  ا ُ وَ لَْم َيجْعَْل لَهُ عِوَجاً `قَي ِماً لِيُنْذِرَ ب ََدِدااً مِْن لَدُنْه ساً  َل َّذِي لَهُ مّٰا  أس َمْدُ لِل ّٰهِ ا اَْلح

 ُ َبِير َ اَْلحَِكيمُ اَْلخ ِ وَ هُو َمْدُ فِي اَلْآِخرَة ُ اَْلح ْرِض وَ لَه
َ
اِت وَ مّٰا فِي اَلْأ مّٰاوّٰ َلس َّ ّٰ  فِي ا ُ لِل ّٰهِ ف َمْد ْرِض جّٰاعِِل اَْلح

َ
اِت وَ اَلْأ مّٰاوّٰ َلس َّ اطِرِ ا

َلل ّٰهَ عَل ِداُ فِي اَْلخَلِْق مّٰا يَشّٰاءُ ِإن َّ ا ّٰاعَ يَز ُب َّٰث وَ ر ْعنِحَةٍ مَثْنىّٰ وَ ثُلا
َ
ولِي أ ّٰئِكَةِ رُُسلاً أُّ َلل ّٰهُ لِلن ّٰاِس ىّٰ اَلْمَلا ِ شَْيءٍ قَدِيرٌ `مّٰا يَْفتَِح ا كُل 

 ُ ُ اَْلحَِكيم يز َلْعَزِ َ ا ِ وَ هُو ُ مِْن بَعْدِه ّٰ مُْرِسَل لَه ُمِْسْك فَلا ّٰا وَ مّٰا ي ّٰ مُمِْسَك لَه ٍ فَلا َمْدُ  مِْن رَْحمَة ّٰذّٰا وَ مّٰا كُن ّٰا اَْلح ّٰا لِه َل َّذِي هَدّٰان ِ ا لِل ّٰه

ّٰا بِاْلحَق ِ  ِن َب  َلل ّٰهُ لَقَْد جّٰاءَْت رُُسُل ر ْن هَدّٰانَا ا
َ
ّٰ أ َ  لِنَهْتَدَِي لَوْ لا َل َّذِي وَهََب لِي ع َمْدُ لِل ّٰهِ ا َلْ ِكبَرِ اَْلح ّٰاعِيلَ  لَى ا ّٰاقَ  وَ  ِإْسم َب ِي  ِإْسح ِإن َّ ر

ّٰاءِ  ع َلد ُّ ّٰ يَعْلَمُونَ  لَسَمِيُع ا ْكثَرُهُْم لا
َ
َمْدُ لِل ّٰهِ بَْل أ َلْقَوْمِ  اَْلح َل َّذِي َنج ّٰانّٰا مَِن ا َمْدُ لِل ّٰهِ ا الِمِينَ  اَْلح ّٰا عَلىّٰ َكثِيرٍ مِْن  اَلظ ّٰ نَن َل َّذِي فَض َّ َمْدُ لِل ّٰهِ ا اَْلح

ّٰادِهِ اَلْمُؤْمِنِينَ  َك بِغّٰافٍِل عَم ّٰا تَعْمَلُونَ  عِب َب ُّ ّٰا وَ مّٰا ر ْْ آيّٰاتِهِ فَتَعْرِفُونَه ُ يُ َمْدُ لِل ّٰهِ َسيُرِ َ  اَْلح ّٰا ا ن َب َّ ا اَْلحَزَنَ ِإن َّ ر ْْهََب عَن َّ
َ
َل َّذِي أ َمْدُ لِل ّٰهِ ا  ْلح

 دعاء رؤية هالل جمادى أألولى



ََكُورٌ  أُّ مِنَ  لَغَفُورٌ  ْرَض نَتَبَو َّ
َ
ْورَثَنَا اَْلأ

َ
ّٰا وَعْدَهُ وَ أ َل َّذِي َصدَقَن َمْدُ لِل ّٰهِ ا ةِ  اَْلح َن َّ َ  اَْلج ّٰئِكَةَ َحيُْث ن َلْعّٰامِنِينَ `وَ ََرَى اَلْمَلا رُ ا ْْ

َ
شّٰاءُ فَنِعْمَ أ

َلْعَرْشِ  حَاف ِينَ مِْن َحوْلِ  َمْدُ لِل ّٰهِ رَب ِ  ا ِ وَ قِيَل اَْلح ِهِْم وَ قُىِيَ بَيْنَهُْم بِاْلحَق  ِينَ يُسَب ُِحونَ بِحَمْدِ رَب  َم َلْعّٰال اِت   ا مّٰاوّٰ َلس َّ َمْدُ رَب ِ ا فَلِل ّٰهِ اَْلح

 َ يزُ اَْلح َلْعَزِ ْرِض وَ هُوَ ا
َ
اِت وَ اَْلأ مّٰاوّٰ َلس َّ يّٰاءُ فِي ا َلْ ِكبْرِ ِينَ `وَ لَهُ ا َم َلْعّٰال ْرِض رَب ِ ا

َ
ُ ِكيوَ رَب ِ اَْلأ خِْذ وَلَداً وَ  م َل َّذِي لَْم يَت َّ َمْدُ لِل ّٰهِ ا اَْلح

 ً ِ وَ َكب ِرْهُ تَْكبِيرا ل  َلذ ُّ ٌّ مَِن ا يٌك فِي اَلْمُلِْك وَ لَْم يَكُْن لَهُ وَلِي  هُم َّ اِْغفِرْ  لَْم يَكُْن لَهُ شَرِ َلل َّ بِي وَ تَاَارَْكنِي ا لِي مَا َسنََف مِْن ُْنُو

َنْبِ  ِنْهُ فِي ق َي  يمَانَ وَ ز ذِي خَنَْقتَنِي لَهُ وَ َحب ِْب ِإلَي َّ اَْلِإ ِل َّ ِِْب ي وَ فِيمَا بَقَِي مِْن عُمُرِي وَ قَو ِ َضعْفِي ل َ مَْرََِِ  فَاْست
َ
ََ  أ ََ  قَْد دَْعوَتَُك 

 َ ْملُِك م
َ
ُ وَ لاَ أ كْرَه

َ
ْستَطِيُع دَفَْع ]رفع[ مَا أ

َ
ْصبَْحُت لََك عَبْداً لاَ أ

َ
هُم َّ ِإن ِي أ َلل َّ ََ  وَعَْدََِِ  ا ََ  لِي 

َ
َناً ا أ ْصبَْحُت مُْرََه

َ
ْرُعو وَ أ

 َ ْن تَْستَعْمِنَنِي عَمََل مَِن اِْست
َ
لَُك أ

َ
ْسأ

َ
ِينَ أ َم َلْعَال فْقَرُ مِن ِي ]ِإلَيَْك[ يَا رَب َّ ا

َ
ْ بِعَمَلِي فَلاَ فَقِيرَ أ جَلِهِ لاَ بَْل عَمََل مَْن قَْد ي

َ
قََن ُحُضورَ أ

 ِ ى عَمَلَهُ وَ نَظَرَ ِإلَى ثَوَاِب عَمَلِه
َ
ٌ  مَاَت فَرَأ ِ شَْيءٍ قَدِير َلْعَائِذِ  ِإن ََّك عَلىّٰ كُل  هُم َّ هَذَا مَكَانُ ا َلل َّ بِرَْحمَتَِك مِْن عَذَابَِك وَ هَذَا مَكَانُ  ا

ْعطَيْتَهُ وَ آ
َ
لََك فَأ

َ
َعبْتَهُ وَ َسأ

َ
ْن دَعَاكَ فَأ هُم َّ اِْععَنْنِي مِم َّ َلل َّ َلْعَائِذِ بِمُعَافَاتَِك مِْن غََضبَِك ا َل عَنَيَْك فَكَفَيْتَهُ مَنَ ا  بَِك فَهَدَيََْهُ وَ تَوَك َّ

 ُ ْغنَيْتَهُ وَ اِْستَغْفَرَكَ فَغَفَرَْت لَهُ وَ رَِضيَت عَنْه
َ
ْدنَيْتَهُ وَ اِفْتَقَرَ ِإلَيَْك فَأ

َ
َب ِإلَيَْك فَأ ْرَضيْتَهُ ]فأرضيته[ وَ هَدَيََْهُ ِإلَى  وَ وَ تَقَر َّ

َ
 أ

عْ 
َ
ُ فَتُْب عَلَي َّ يَا رَب ِ وَ أ ْحيَيْتَه

َ
ً مَا أ بَاا

َ
ُ أ غْتَه ُ بِطَاعَتَِك وَ لِذَلَِك فَر َّ ِ مَْرَضاتَِك وَ اِْستَعْمَنْتَه ا طِن ً مِم َّ يْاا ََ حْرِمْنِي  ََ ي ُسؤْلِي وَ لاَ 

َل َّذِي لاَ ِإلَهَ ِإلا َّ  هَ ا َلل َّ ْستَغْفِرُ ا
َ
ْرِض وَ أ

َ
ِمُونَ فِي اَْلأ ال َلظ َّ لْتَُك وَ اِْكفِنِي شَر َّ مَا يَعْمَُل ا

َ
َ َسأ هُم َّ هُو َلل َّ نُوَب ِإلا َّ هُوَ ا َلذ ُّ َل َّذِي لاَ يَغْفِرُ ا  ا

ِ عَلَى دٍ َصل  دٍ وَ ]عَلَى[ مُحَم َّ نْيَا وَ اُْرزُقْنِي خَيْرَهَا وَ كَر ِهْ ِإلَي َّ  آِل مُحَم َّ َلد ُّ عِن ِي عَلَى ا
َ
َلْ كُفْ  وَ أ ّٰانَ ا َلْعِْصي َلْفُسُوَق وَ ا وَ اِْععَنْنِي مَِن  رَ وَ ا

 َ ْرعُو مِْن رَْحم
َ
َل َّذِي أ َن ِغْنِي ا هُم َّ قُونِي ٍ لِعِبَادَتَِك وَ اِْستَعْمِنْنِي فِي َطاعَتَِك وَ ب َلل َّ َِدََِ  ا ا هُم َّ ِإن ِي تِكَ اَلر َّ َلل َّ اِحمِينَ ا ْرَحمَ اَلر َّ

َ
 يَا أ

َ اَْلحِسَاِب وَ اَلْ  َ يَوْم َلْفَوْز ْكبَرِ وَ ا
َ
َلْفَزَِع اَلْأ َ ا َ يَوْم جَاة مَاءِ وَ اَلن َّ َ اَلظ َّ ي َّ يَوْم لَُك اَلر َّ

َ
ْسأ

َ
 أ

َ
َ ِإلَى أ ظَر لَُك اَلن َّ

َ
ْسأ

َ
َ اَْلخَوِْف وَ أ مَْن يَوْم

ُلُودَ فِي ِيِم وَ اَْلخ َلْ كَر تِكَ  وَْعهَِك ا ُِودَ  َعن َّ َلس ُّ اقٍ  فِي دَارِ اَلْمُقَامَةِ مِْن فَْضلَِك وَ ا ِل َّ يَوْمَ لاَ ظِل َّ ِإلا َّ  يَوْمَ يُْكشَُف عَْن سّٰ وَ اَلظ 

بِي وَ مَا ْمُت مِْن ُْنُو هُم َّ اِْغفِرْ لِي مَا قَد َّ َلل َّ ْولِيَائَِك ا
َ
نْبِيَائَِك وَ رُُسلَِك وَ أ

َ
َك وَ مُرَافَقَةَ أ   ظِل ُّ

َ
عْنَنُْت وَ أ

َ
سْرَْرُت وَ مَا أ

َ
ْرُت وَ مَا أ خ َّ

 ِ َلْغ َلْعَفَاَف وَ ا قَى وَ اَلْهُدَى وَ ا عْلَمُ بِهِ مِن ِي وَ اُْرزُقْنِي اَلت ُّ
َ
نَْت أ

َ
سْرَفُْت عَلَى نَْفسِي وَ مَا أ

َ
َ مَا أ حِب ُّ وَ ن َُ ى وَ وَف ِْقنِي لِلْعَمَِل بِمَا 

َل َّتِي فِيهَا مَعَاشِي وَ  ْصنِْح لِي دُنْيَاَي ا
َ
ْمرِي وَ أ

َ
َل َّذِي هُوَ عِْصمَةُ أ ْصنِْح لِي دِيِِ َ ا

َ
هُم َّ أ َلل َّ   ََرْضَٰ ا

َ
َل َّتِي ِإلَْيهَا أ  ْصنِْح لِي آِخرَتِيَ ا



َلل َّ  ِ ُسوءٍ ا ِ خَيْرٍ وَ اِْععَِل اَلْمَوَْت رَاحَةً لِي مِْن كُل  يَادَةً لِي فِي كُل  َيَاةَ زِ بَاِب هُم َّ مُنْقَنَبِي وَ اِْععَِل اَْلح ْر
َ
لَُك يَا رَب َّ اَْلأ

َ
ْسأ

َ
 ِإن ِي أ

 ِ هُ لاَ يُْصن ِِيَب لِي وَ تُْصنَِحنِي فَِإن َّ َ ْن ََرْحَمَنِي وَ تَْست
َ
ادَاِت وَ يَا مَالَِك اَلْمُلُوِك أ َلس َّ نَْت  حُ وَ يَا َسي ِدَ ا

َ
مَْن َصنََح مِْن عِبَادِكَ ِإلا َّ أ

ئِي وَ لاَ رَاِحمَ لِي غَيْرُكَ وَ لاَ مُغِيَث لِي ِسوَا َِ ْ َب ِي وَ ثِقَتِي وَ رَجَائِي وَ مَوْلاََي وَ مَن نَْت ر
َ
َك أ وَ لاَ مَالَِك ِسوَاكَ وَ لاَ كَ فَِإن َّ

 ْ ن
َ
َل َّذِي وَِسعَتْهُ رَْحمَتَُك وَ أ َاطِئُ ا مَتَِك اَْلخ

َ
نَا عَبْدُكَ وَ اِبُْ  عَبْدِكَ وَ اِبُْ  أ

َ
نَْت أ

َ
َلْعَالِمُ ِبحَالِي وَ حَاَعتِي وَ َكثْرَةِ َت مُجِيَب ِإلا َّ أ ا

 َ ْن تَغْفِرَ لِي مَا تَق
َ
نَْت أ

َ
لَُك يَا لاَ ِإلَهَ ِإلا َّ أ

َ
ْسأ

َ
مُورِي ]عيوبي[ كُل ِهَا فَأ نِ ُع عَلَى أُّ بِي وَ اَلْمُط َّ هُم َّ د َّ ُْنُو َلل َّ رَ ا خ َّ

َ
مَ مِْن َِِْْْ  وَ مَا ََأ

ْعتَهُ وَ لاَ حَاجَةً هِيَ لََك رًِضا ِإلا َّ قََضيْتَهَا وَ  هُم َّ وَ آتنا  للاَ تَاَْع لِي َْنْباً ِإلا َّ غَفَرْتَهُ وَ لاَ هَم اً ِإلا َّ فَر َّ َلل َّ ْصنَْحتَهُ ا
َ
اَ عَيْباً ِإلا َّ أ

ً  ]آَِِِ [ ّٰا َحسَنَةً وَ فِي اَْلآِخرَةِ َحسَنَة نْي َلد ُّ ّٰا[ عَذّٰاَب اَلن ّٰارِ  وَ قِنِي فِي ا   ]وَ قِن
َ
عِن ِي عَلَى أ

َ
هُم َّ أ َلل َّ هُورِ ]وَ ا َلد ُّ نْيَا وَ بَوَائِِق ا َلد ُّ هْوَاِل ا

 َ هُم َّ وَ اُْحرُْسنِي مِْن ش َلل َّ اِم ا ي َّ
َ
يَالِي وَ اَْلأ َلل َّ ُبَاِت اَْلآِخرَةِ[ وَ مُِصيبَاِت ا مَاِن وَ كُر َاِت اَلز َّ هُ  ر ِ نَكَب ْرِض فَِإن َّ

َ
ِمُونَ فِي اَْلأ ال َلظ َّ مَا يَعْمَُل ا

لاً وَ دُعَاءً مُسْ  َِاً وَ عَمَلاً مُتَقَب َّ يمَاناً ثَاب لَُك ِإ
َ
ْسأ

َ
هُم َّ ِإن ِي أ َلل َّ ةَ ِإلا َّ بَِك ا َ لاَ َحوَْل وَ لاَ قُو َّ َنْباً ت جَاباً وَ يَقِيناً َصادِقاً وَ قَوْلاً َطي ِباً وَ ق

ِْكْرَهَا وَ شَهْ  نْيَا وَ مَعَاِصيَهَا وَ  َلد ُّ هُم َّ اِنْزِْع ُحب َّ ا َلل َّ هُم َّ ِإن ََّك بِكَرَمَِك تَْشكُرُ وَََ ََاكِراً وَ بَاَناً َصابِراً وَ لِسَاناً َْاكِراً ا َلل َّ َنْبِي ا هَا مِْن ق

بِي وَ ُكْن لِي وَلِي اً وَ نَِصيراً وَ مُعِيناً ]منيعا[  َلْ كَثِيرَ مِْن ُْنُو َلْيَِسيرَ مِْن عَمَلِي فَاْعُف ]فاغفر[ لِيَ ا َنْباً وَ ا هُم َّ هَْب لِي ق َلل َّ حَافِظاً ا

 َ قْوَى عَلَى َطاعَتَِك وَ عِب
َ
ِْكْراً مِْن لِسَانِي وَ ِعْسماً أ ْدوَمَ لََك 

َ
َنْبِي وَ لِسَاناً أ د َّ رَهْبَةً لََك مِْن ق ََ

َ
هُم َّ ِإن ِي ادَ أ َلل َّ تَِك مِْن ِعْسمِي ا

ِل[ عَافِيَتَِك وَ مِْن هَوِْل غََضبِكَ  حَو ُّ ََ يل ] ةِ نَقِمَتَِك وَ مِْن َحو
َ
عُوُْ بَِك مِْن زَوَاِل نِعْمَتَِك وَ مِْن فَجْأ

َ
عُوُْ بَِك مِْن َعْهدِ  وَ أ

َ
 أ

 ِ نْيَا وَ اَْلآِخرَة َلد ُّ َلْقََضاءِ فِي ا عْدَاءِ وَ ُسوءِ ا
َ
ِ اَلْأ قَاءِ وَ مِْن شَمَاتَة َلش َّ ِ وَ ]مِْن[ دَرَِك ا َلْبَلاَء َلا يِم ا ِ َلْ كَر لَُك بِاْسمَِك ا

َ
ْسأ

َ
هُم َّ ِإن ِي أ ل َّ

َِكَ  وَ  اكَ اَلر ِقَا عَْر َسارَى وَ يَا فَك َّ َلْعَطَايَا وَ يَا مُْطلَِق اَلْأُّ اَب ا َلْقَدِيِم يَا وَه َّ َلْعَظِيمِ وَ مُنْكَِك ا َلْعَذَاِب ا ََِف ا ِب وَ يَا كَا

ْن تُْاِخنَنِي
َ
ِماً غَانِماً وَ أ نْيَا َسال َلد ُّ خْرَِعنِي مَِن ا َُ ْن 

َ
لَُك أ

َ
ْسأ

َ
َ  أ ة َن َّ َ  اَْلج جْع ََ ْن 

َ
ْوَسطَهُ بِرَْحمَتَِك آمِناً وَ أ

َ
َل شَهْرِي هَذَا َصلاَحاً وَ أ و َّ

َ
َل أ

 ً َلْغُيُوبِ  فَلاَحاً وَ آِخرَهُ َنجَاحا نَْت عَلا ّٰمُ ا
َ
 . ِإن ََّك أ



 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 “Sighting the Cres-
cent – Alestehlal ”, for which one day has assigned for this event. 
 
 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 = 1 

2. No. of banners relating to the occasion = 9 

3. No. of Centres = 3 

4. No. of Majalis = 4 

5. No. of speakers and lecturers from Australia = 1 

6. No. of speakers and lecturers from outside Australia = 3 

7. No. of rawaded and poets.= 2 

8. No. of topics relating to the event = 4 
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