
 املؤشر الفاطمي
 للهجرة      1443جمادى األخرى          13 — 1              03العدد 

 العشرة الفاطمية الثالثة   



 

يصدر هذا التقرير الدوري عن برنامج هالل فاطميةيأ تريتيراليةيا اليذي هي  

نشاط تهلي، يضم إلى عض يته )فرقاء الجنسةأ واللسان والبلد واليتيقيليةيد 

واالتجاه( ت حدوا بارم )الزَّهراء وتبةها وَبعلِها َوبنةهيا والسير اليمَسيَتي    

فةها( لتك ن )مدينأ رةدني( مكان انطالقتهم من تجل اليقيةياع بيعيميل 

يرضي اهلل، ويسهم ا من خالله في مساندة المراكز المختلفأ، ويق مي ا 

 باإلعالع والتبلةغ لعطاء المنبر ونشاط المبلغةن..

ي ما( ييبيدت  021واقترح ا م رما رن يا بارم )الم رم الفاطمي( يمتد لي)

من مطلع ربةع األول الذي بدتت فةه آالع الزهراء علةها السالع بارتشهيا  

تبةها )صلى اهلل علةه وآله( ويختتم في آخر ي ع من شهر جما ى األخرى 

 الذي ور  فةه ق ل بأنه ي ع ارتشها ها )صل ات اهلل علةها(..

وال يغفل الم رم عن إحةاء مناربات الفرح إلى جانب مناربات الحزن اليتيي 

 يتخللها الم رم
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ويتركز عمل النشاط على )الدرارأ( و )التخطةط( و )اإلقتراح( و )اإلعيالع( 

و )اإلرنا ( و )الت ثةق( بالمقدور علةه، وتق ع مجم عأ البرنامج بي)اللقاء( 

الدائم والمستمر لي)المؤرسات( و )األفرا ( في المجتمع، للتشاور والتحياور 

والتعاون من تجل تحلةل ال اقع بأبعا ه اليميتيراكيبيأ، وتيقيدييم اليخيطيا  

الديني بث ابته بطريقأ تعالج هذا ال اقع وتتقدع به، وتركز عيليى حيفي  

اله يأ في بلد يؤمن بالتعد يأ، كل ذلك وفقيا ليليميسيار اليذي تيطيرحيه 

 وتمضةه المرجعةات الدينةأ والح زات العلمةأ وفقا لمتبنةات )الثقلةن(..

وهذا )التقرير( واحد مين ثيميار ذليك اليحيراا، ووريائيليه ليقيراءة الي اقيع 

 ومعالجته..

  والبا  مفت ح لكل من يرغب باالرهاع.. 
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هالل فاطمية 

 استراليا

مطبوعة دورية تصدر 
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ربيع األول الى  1من 

اخر جمادي االخرى 
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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 



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  من أهم مناسبات الموسم الـفـاطـمـ  وهـ  03ويأت  هذا اإلصدا  الـ) 

ما ت رف ف  األوسط ال ام  بالفاطمي  الثالث  الت  لـم يـحـتـد فـيـأـا الـحـرا  الـفـاطـمـ  

 والبرنامد إلى أي م أو ..
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فيأا( أن نكون قد وفأنا لتأديم إسأام يضا   ف  ال أو  الت  يـبـذلـأـا الـ ـمـيـع فـ  

 مدين  سيدن ..

 

 لجنة الموسم الفاطمي الخامس
 برنامج هالل فاطمية أستراليا

 املدخل بسم الله الرحمن الرحيم



 

 

 

 الفاطمية 

 الثالثة

مصطلح ف  قاموس الموسم الفاطـمـ  يـ ـنـ  

الــأــول الــثــالــف الــمــضــتــأــر فــ  تــا يــ  اســتــضــأــا  

السيدة الزهراء عـلـيـأـا السـالم وهـو الـثـالـف مـن 

نما ى األخرى، الت  أعتا ت أألوساط الـمـ)ـتـلـفـ  

إحياء تلك الـمـنـاسـبـ  لـ ـضـرة أيـام يـ ـبـر عـنـأـا بـ

)ال ضرة الفاطمي  الثالث ( أو )الليال  الـفـاطـمـيـ  

 الثالث (..

 املناسبة



 املقرتح

 غرض االحياء

من منطلللإ يحليلار أملرهلم واللوفلار للهل ا اللعلظليلملة اللتلي بل لل  

نفسها إلعالر كلمة الله وحفظ الرسالة المقدسة فلي وجلودنلاال وال 

تزال نفحات ألطافها تحفظ هل ا اللوجلود فلي يطلارا اللملرسلوم للهال 

 ول ا فإن أقل الوفار هو يحيار ذكراها الشريف به ا المستوى..

ولم تحتج )لجنة الموسم الفاطمي( لتقديم أي مقترحات لما هناك 

 اهتمام بالغ إلحيار تلك المناسبة..

 

وهي محل اعتنار الفقهار باألخص فلي ييلران حليلر يلخلرجلون حلفلاة 

في اليوم الخاص الثالر من جمادى األخرىال ويختصون األيام التلي 

تسبإ ه ا اليوم وال ي تلحقه بعشرة خاصة يجددون فليلهلا اللحلزن 

 والمواساة واستلهام العلوم والمعارف..





 التقويم

 جمادى األخرى(:  1جمادى األولى أو  01) 2/7أ.  الخميس 

 .  الليل  األولى من )ال ضرة الفاطمي  الثالث (.. وفيأا1     

 .  وفاة السفير الثان  محمد بن عثمان ال مري2   

 للأ رة شراء الضي  الحسين بن  وح و ائع الضي  محمد بن عثمان من و ثته  033.  سن  0     

 وفيأا أ عي  وقنوتات األئم  ومنأا قنوتات اإلمام المأدي..              

 

 جمادى األخرى(:  7أو  1) 2/7ب.  الجمعة 

 .  الليل  الثاني  من )ال ضرة الفاطمي  الثالث (.. وفيأا:1 

 يوما حتى تنبت لحوم  03.  ف  سن  الظأو : ابتداء المطر بضكل غزير واستمرا ه 2 

 المؤمنين وأبدانأم ف  قبو هم..      

 

 جمادى األخرى(:  0أو  7) 2/7السب  .  ج

 .  الليل  الثالث  من )ال ضرة الفاطمي  الثالث (..1 

 

 جمادى األخرى(:  4أو  0) 11/7د.  األحد 

 .  الليل  الراب   من )ال ضرة الفاطمي  الثالث (.. وتوند  واي  خاص  ي تد بأا 1 

 فأأاء قم المأدس ..      

 

 جمادى األخرى(:  5أو  4) 11/7هل.  االثنين 

 .  الليل  ال)امس  من )ال ضرة الفاطمي  الثالث (.. وفيأا:1 

 .  هال  ها ون الرشيد..2 

 من ولد الزهراء بأمر المنصو  ف  الطوامير.. 11.  س ن 0 

 

 جمادى األخرى(:  6أو  5) 17/7و.  الثالثار 

 .  الليل  السا س  من )ال ضرة الفاطمي  الثالث (، وفيأا قول محك ، وفيأا:1 

 .  وفاة الضاعر مأيا  بن مرزويه..2 



 

 جمادى األخرى(:  2أو  6) 10/7ز.  األربعار 

 .  الليل  الساب   من )ال ضرة الفاطمي  الثالث (.. و:1 

 للأ رة خلع الحاكم ال باس  الأاهر بالله بن الم تءد  022.  ف  سن  2 

 وسملوا عينيه وكانت مدة سلطنته سن  ونصف..      

 

 جمادى األخرى(:  2أو  2) 14/7ح.  الخميس 

 الليل  الثامن  من )ال ضرة الفاطمي  الثالث (...  1 

 2..
ً
 .  بداي  مرض أب  بكر الذي توف  فيه ب د خمس  عضر يوما

 

 جمادى األخرى(  2أو  2) 15/7ط.  الجمعة 

 .  الليل  التاس   من )ال ضرة الفاطمي  الثالث (، وتوند  واي  كما 1 

 مصد  ومرنع.. وفيأا:   11ف        

 .  نأل  أس الحسين عليه السالم من عسأالن إلى الأاهرة..2 

 للأ رة(  1103.  وفاة ب ض األعالم: )الضي  عبدالله السماهي   سن  0 

 للأ رة(.. 1011)السيد عبدالحسين شرف الدين سن        

 

 جمادى األخرى(: 11أو  2) 16/7ي.  السب  

 .  الليل  ال اشرة واألخيرة من )ال ضرة الفاطمي  الثالث (..1 



 مصادر املعلومات 

 موضوعات املناسبة املقرتحة

وكما فيما مءى من أيام فاطمي  يتم توزيع المو وعات ما 

 بين المصاب وما بين استلأمات الض)صي  والحدث..

 وتتمة للمصادر السابقة:

 

 ..http://imamhussain-lib.com/arb/196أسرار فضائل فاطمة:  .1

 ..http://imamhussain-lib.com/arb/130باب فاطمة بين سلطة الشريعة وشريعة السلطة:  .2

 ..http://imamhussain-lib.com/arb/2900بركة تسبيح فاطمة الزهراء عليها السالم وآثاره:  .3

 ..http://imamhussain-lib.com/arb/93تفضيل السيدة الزهراء على المالئكة واألنبياء والرسل:  .4

 ..http://imamhussain-lib.com/arb/2891الحياة السياسية واالجتماعية لفاطمة الزهراء عليها السالم:  .5

 ..http://www.narjes-library.com/2017/01/blog-post_12.htmlحياة السيدة فاطمة الزهراء عليها السالم:  .6

 ..http://imamhussain-lib.com/arb/2868غضب فاطمة غضب هللا:  .7

 ..http://imamhussain-lib.com/arb/2883فاطمة ثمرة الجنة:  .8

 ..http://imamhussain-lib.com/arb/2895فاطمة صلوات هللا عليها في نظر أهل البيت عليهم السالم:  .9

 ..http://imamhussain-lib.com/arb/2872فاطمة الزهراء وسيلة السرور وكشف الهم:  .10

 ..http://www.aljawadain.org/book-library-content.php?cat=541في رحاب فاطمة الزهراء عليها السالم:  .11

 ..http://imamhussain-lib.com/arb/2887قبسات فاطمية:  .12

 .http://imamhussain-lib.com/arb/1800قراءة في السيرة الفاطمية:  .13

  https://www.almaaref.org/books/book.php?idbook=1396السيدة فاطمة الزهراء قدوة وأسوة:  .14





 تقييم االحياء

 دور جلنة املوسم

  

 وعلى النهج المعتاد فإن دور لجنة الموسم الفاطمي الخامس كان: 
 

 اققتراح والتنسيق.. .1

 اإلعالم والتبليغ للمناسب  ولإلحياء الموحد لأا ف  كاف  المراكز.. .2

تونيه اللوحات اليومي  لتو يح وبيان مفر ات هذه المناسـبـ  واإلنـابـ  عـلـى  .0

 الضبأات و   التضكيكات والمغالطات..

 توزيع الكتب اإللكتروني  المساعدة على فأم تلك المناسب .. .0

 توثيق تلك الف اليات وتحريرها وبيانأا.. .3

 

 باإل اف  إلى إطالق حمل  إلكتروني  تحت ش ا :

 )مع ال باءة الفاطمي  ف  ساحتنا الديني (

 ومن المالحظات على يحيار تلك المناسبة:
 
 كان هنا  تسابق كبير إلحياء مناسب  اإلحتفال بأا.. .1

بالرغم من كثرة تلك الم الس إق أنه لم ي د عد  من الروا يد نصيبأم من  .2

 اإلحياء..



 املشاركون يف االحياء

 وقد شارك في يحيار تلك المناسبة:

 من المراكز: –أوال 

 نامع اإلمام المأدي )عد(.. .1

 ال م ي  ال  فري .. .2

 حسيني  آل ياسين.. .0

 حسيني  أصحاب الكساء )عليأم السالم(.. .0

 حسيني  اإلمام الس ا  )عليه السالم(.. .3

 حسيني  اإلمام ال سكري )عليه السالم(.. .6

 حسيني  أم البنين )عليأا السالم(.. .1

 حسيني   ا  الحسين )عليه السالم(.. .1

 حسيني  السيدة فاطم  الزهراء عليأا السالم.. .9

 حسيني  علمدا .. .13

 حسيني  النب  األكرم )ص(.. .11

 مد س  اإلمام المأدي (عليه السالم(.. .12

 مركز إ شا  )هيئ  كاتب(.. .10

 مركز اإلمام الحسن )عليه السالم(.. .10

 مركز اإلمام الحسين )عليه السالم(.. .13

 مركز اإلمام عل  )عليه السالم(.. .16

 مركز أهل البيت )عليأم السالم(.. .11

 مركز النب  األكرم )ص(.. .11

 مس د اإلمام الر ا )عليه السالم(.. .19

 مس د اإلمام الر ا )عليه السالم( ]ولنأوق[.. .23

 مس د الزهراء عليأا السالم.. .21

 مءيف األمير عليه السالم.. .22

 مكتب فءيل  الضي  أألنصا ي.. .20

 مؤسس  اإلمام الس ا  )عليه السالم(.. .20

 موكب شباب وقي  عل  ف  منزل الحاج حسين الديلم .. .23

 هيئ  شباب عل  األكبر... .26

 الأيئ  المحمدي .. .21

 هيئ  مصباح الأدى.. .21

 كما ان أدت ف  ب ض البيوت م الس كـ :

 . منزل عم الضاب كاظم آل ليف الأطيف ..29

 . منزل الحاج مأند..03



 من المحاضرين والخطبار: –ثانيا
 

 السيد هاشم نصر الله.. .1

 الضي  أبو  عاء.. .2

 الضي  أبو زيد الحمدي.. .0

 الضي  حامد وقا .. .0

 الدكتو  حسين ال واهري.. .3

 الضي  حيد  الصميان .. .6

 الضي  الدكتو   حيم لطيف .. .1

 السيد   ا الضرن .1

 السيد ش يب النأوي.. .9

 السيد عبدالله النأيب.. .13

 الضي  عل  أبو  يحان .. .11

 السيد عل  أصغر المد س .. .12

 األستاذ عل  كريم.. .10

 السيد عما  الأزوين .. .10

 الضي  كامل وهب .. .13

 المال كرا  الكوف .. .16

 الضي  محمد ن فر فتح الله.. .11

 الضي  محمد الحو ان .. .11

 الضي  محمد  وح الله ب)تيا ي.. .19

 الحاج محمد طالب.. .23

 الضي  محمد مأدي ال امل .. .21

 أحد المحا رين .22

 السيد مصطفى المد س .. .20

 الضي  منتظر مال الله.. .20

 الضي  نام  فرحات ال امل .. .23

 الضي  يونس المظفر )أبو س ا (...26

 إحدى النساء ف  م لس نسوي.. .21



 من الرواديد والشعرار: –ثالثا
 

 الرا و  أبو ن فر السلمان.. .1

 الرا و  أبو ن فر الن ف .. .2

 الرا و  حسين نمال .. .0

 السيد حسين الحسين .. .0

 الرا و    ا عباس زيدي.. .3

 المال زيد الكربالئ .. .6

 الرا و  س يد كل .. .1

 المال عزيز الأانوج.. .1

 المال كرا  الكوف .. .9

 السيد م)لد الكربالئ .. .13

( رادود في حسينيات الجالية الهندية والباكستانية واإليرانية  ممن لم 15كما ين هناك )

 نعرف أسمارهمال ولم نتمكن من الحصول عليها..

 

 علمار وخطبار من الخارج –رابعا

 تم اقستفا ة منأم ف  مو وعات حول السيدة الزهراء عليأا السالم

 موقنا أبو الأاسم الر وي.. .1

 الضي  أ  يس الحسن.. .2

 الضي  عل  س يديان.. .0

 موقنا عل  مرتءى الزايدي.. .0



 الراصد الفاطمي لفعاليات المناسبة

 وكان  حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوع كما يلي:

 كان  هناك مجالس استبق  )العشرة الفاطمية الثالثة( في يومين سابقينال وهما:

 م 5/7/7112يوم الثالثار ليلة األربعار  

 للهجرةال وذلك في: 1441جمادى األولى  72أو  72الموافإ 

 

 الشهيدة الزهراء عليها السالم 

من اليمي ريم اليفياطيميي  95ع )الي 92222105في ي ع  الثالثاء 
الخامس( وفي الة ع الثاني من ي مي ال فاء إلماع الزمان في 

ذكرى وفاة رفةره الثاني، وضمن االرتما  الة مي إلى محاضرة عن السةدة الزهراء علةها السالع للتيدبير 
فةها، تم االرتما  إلى محاضرة لفضةلأ الشةخ محمد كنعان تناول فةها وجةز من رةرة السيةيدة اليزهيراء 
علةها السالع، ومكانتها وإجما  األمأ على ذلك، وكةف تن قسم من الناس قيد تعيرع عين تيليك األمي ر 

 واعتدى على حرمأ البت ل، وكان ما كان وجرى ما جرى مما ت ى إلى ارتشها ها..

 653التقرير رقم 

 األول:



 الفاطمةأ الثالثأ 

من الم رم الفاطمي الخاميس(  95ع )الي 92222105في ي ع  الثالثاء 

وفي الة ع الثاني من ي مي ال فاء إلماع الزمان فيي ذكيرى وفياة 

رفةره الثاني، ارتهلت )هيةي يأ مصيبياح اليهيدى( ميجياليس األيياع 

الفاطمةأ الثالثأ بمجلس فاطمي لخمس لةاليي، ييبيدت ميع صيالتيي 

المغر  والعشاء، وقد تحدث الخطةب القا ع من إيران الشيةيخ عيليي 

رعةديان في اللةلأ األولى عن مفر ة اليبيكياء اليتيي هيي ميرتيكيز 

تراس في إحةاء المناربات اليديينيةيأ وبياألخيط اليفياطيميةيأ، وهيي 

مظهر وشعةرة البد منها، والبد من تن تك ن لها آثارها في تكياميل 

اإلنسان، ثم تال مجلسه رثاء ولطم من الرا و  رعةد كيليي، واشيتيرا 

 معه را و  آخر تيضا..

 مظل مةأ السةدة الزهراء علةها السالع 

من الم رم اليفياطيميي  95ع )الي 92222105في ي ع  الثالثاء 

الخامس( وفي الة ع الثاني من ي مي ال فاء إلمياع اليزميان 

في ذكرى وفاة رفةره الثاني، وفي المجلس األربي عيي لي

)حسةنةأ اإلماع العسكري علةه السالع( في منزل اليدكيتي ر 

تب  علي السالمي، تكلم الخطةب الشةخ تب  زيد الحميدي عين 

مظل مةأ السةدة الزهراء علةيهيا السيالع، وإخيفياء قيبيرهيا، 

والذي فةه ارتمرار لظالمتيهيا، وتيحيدث كيةيف تن ليليكيالع 

تأثةره، ومن ذلك خطبتها علةها السالع، التي كانت ميدوييأ، 

وتحدث عن اللسان وتهمةته في حف  المؤمن وريالميتيه، 

وركز مقدار عن الغةبأ، ثم ختم  بياليرثياء فيي مسيأليأ كسير 

ضلع الزهراء علةها السالع، وما وقع على تمةير اليميؤمينيةين 

 من الظلم

 

 

 تقرير: الحاج أبو دريد

 633التقرير رقم 

653التقرير رقم   



 

 

مبةنا في مطلعها إنه إذا كان من األئمأ علةهم السالع اإلعراع عن البةان التفصةلي لما جرى على اإلماع 
الحسةن علةه السالع ألنه ال يمكن لشةعتهم تحمله، فإن في تمر ما جرى على الزهراء علةها السيالع تشيد 
وتكثر، فق له إن عندها ما لم تجد إلى بثه ربةال وحده منذر بذلك، وعند تشةةع جثمانه الذي كان كالخةيال 
لما تصابه ه  تمر كاشف عن فضاعأ ما جرى علةها، وغةر ذلك من اليميصيا ييق، ثيم توصيى بياالهيتيمياع 

 بذكراها في الفاطمةأ الثالثأ..

 

خبايا مظل مةأ السةدة الزهراء           
 علةها السالع 

من اليمي ريم  51ع )الي 92222105في ي ع  األربعاء 
الفاطمي الخامس( وفي إرتقبيال شيهير جيميا ى 
اآلخر، تم االرتما  إلى محاضرة عن السةدة الزهراء 

 علةها السالع لفضةلأ الشةخ جالل الدين الصغةر 

 م  92/2/316يوم األربعاء ليلة الخميس  

 للهجرة، على النحو التالي: 1443جمادى األولى  03أو  6/الموافق  

 633التقرير رقم 

: لثانيا  



 

 العلم ول ازمه 

من الم رم الفاطمي  51ع )الي 92222105في ي ع  األربعاء 
الخامس( وفي إرتقبال شهر جما ى اآلخير، وفيي اليليةيليأ 
الثانةأ من لةالي خمس تحةي بها )هة يأ مصيبياح اليهيدى( 
مجالس الفاطمةأ الثالثأ، تناول الخيطيةيب فضيةيليأ الشيةيخ 
علي رعةديان هذا الم ض  ، مبةنا ذلك مين خيالل بيعي  
المصا يق كعلمنا بأن اهلل يعلم كل شيء عنا، وليكين فيي 
مقاع العمل ال ي جد لنا التزاع رل كي بما يحيقيق اليميسيار 
الصحةح، وكةف إن اإلحةاء الفاطمي ليه  وار فيي وضيعينيا 
على الجا ة الصحةحيأ، وكيميا فيي اليليةيليأ األوليى خيتياع 

 المجلس بالرثاء واللطم من قبل الحاج رعةد كلي..

تهمةأ المعرفأ للزهراء                                              
 علةها السالع ومقاماتها 

مين  51ع )الي 92222105في ي ع  األربعاء 
اليميي رييم الييفيياطييميي الييخيامييس( وفييي 
إرتقبال شهر جما ى اآلخر وفي اليليةيليأ 
األولى من لةالي خمس تحةي بها )هة يأ 
شبا  علي األكبر( ميجياليس اليفياطيميةيأ 
الثالثأ، تناول اليخيطيةيب فضيةيليأ الشيةيخ 
نييامييي فييرحييات الييعييامييلييي )توال( تييعييد  
الرواييات فيي شيهيا ة اليزهيراء عيليةيهيا 
السالع وقةمتها بالنسبأ لينيا، ثيم )ثيانيةيا( 
تييحييدث عيين تهييمييةييأ مييعييرفييأ الييزهييراء 
بقسمةها: االرمةأ واليميقياميةيأ وبيةين 
الفرق بةنهما، و)ثالثا( تناول فةميا اتسيع 
ال قت بةان مقامةن من مقامتها وهميا: 
)األول( مييقيياع الييزهييراء مييظييهيير الييرضييا 

تن ا  ليليرضيا، و)اليميقياع  4اإللهي، وبةن 
الثاني( إنها هديأ اهلل لرر له، ثيم خيتيم 
المجيليس بيرثياء ونيعيي وليطيم قيرتهيم 

 الرا و : 

 

 635التقرير رقم 

 633التقرير رقم 



 

 مجالس العشرة الفاطمية الثالثة

  -للهجرة   1441جمادى األخرى  1م الموافإ 2/7/7112الخميس 

 فعالية إلحيار ذكرى استشهاد الزهرار عليها السالم.. 2وفيه انعقدت 

اإلعالنات: –أوال   

 وهي على النحو التالي:

اليوم 

 األول:



 



 



 

 التدين توال 

ميين اليميي رييم  50ع )الييي 92222105فيي يي ع  اليخييمييةيس 
اليفيياطييمييي الييخييامييس( وفييي الييةيي ع األول ميين الييعييشييرة 
الفاطمةأ الثالثأ، وفي اللةلأ األولى من لةالي ثالث تحيةيي 
بها )الجمعةأ الجعفريأ( مجالس الفاطمةأ الثاليثيأ، تينياول 
الخطةب فضةليأ الشيةيخ ميحيميد ميهيدي اليعياميليي فيي 
المحاضرة باللغأ اإلنجلةيزييأ ميفير ة اليتيديين فيي حيركيأ 
السةدة الزهراء عليةيهيا السيالع، ومين اليدروس األع اليتيي 
نتعلمها من األياع الفاطمةأ، وه  من األم ر النافيعيأ لينيا 
في تعامالتنا االجتماعةأ وباألخط مسألأ الزواج وتيكي يين 

 األرر..

 

المجالس: –ثانيا   

 
 062التقرير رقم 

 طاعأ تهل البةت من الررائل الفاطمةأ 

مين اليمي رييم  50ع )اليي 92222105فيي يي ع  اليخييميةيس 
اليفياطييميي اليخيامييس( وفييي اليةيي ع األول مين الييعيشييرة 
الفاطمةأ الثالثأ، وفي اللةلأ األولى تناول الخطةب فضةلأ 
الشةخ تب   عاء في المجلس العربيي ميا تينياوليتيه السيةيدة 
الزهراء علةها السالع في خطبتها الفدكةأ من تم ر وفيي 
طلةعتها طاعأ تهل البةت علةهم السالع وت لةهم، وشرح 
معنى ال اليأ والت لي وتن اعها وتقسامها و الالتها فيي 
الخطا  اإللهي، وختم بالمصةبأ العظمى في هتك حرميأ 
من تمر اهلل بت لةهم وفي طلةيعيتيهيم )السيةيدة اليزهيراء 

 علةها السالع(.. 

 

  وصلني من الحاج اب  حسن المصلي

تناول خطةب اللةلأ األولى وه  رمياحيأ الشيةيخ ابي   عياء 
مقطع ور  في خطبأ السةدة الزهراء علةها السيالع وهي  
وطاعتنا نظاع للملأ وامامتنا امانا من الفرقأ حيةيذ ذكيرت 
السةدة هذا المقطع بعيد ان ذكيرت اليعيبيا ات مين صيالة 
وزكاة وص ع وهي تشةر بذالك الى واليأ اهل البةت والتي 

 هي شرط قب ل االعمال..

066التقرير رقم   



 

 

 الجمعأ ي ع المةثاق للزهراء ) ( 

ــ 12222319فــ  يــوم  الــ)ــمــيــس  مــن  91م )الـ
الموسم الفاطم  ال)امس( وف  اليوم األول 
مـن الـ ــضـرة الـفــاطـمـيـ  الـثـالـثــ ، وفـ  الــلـيـلــ  
األولى من ليال  سبع تحيـ  بـأـا )حسـيـنـيـ  آل 
ياسين( م ـالـس الـفـاطـمـيـ  الـثـالـثـ ، بـمـضـا كـ  
فءيل  الضي  منتظر مـال الـلـه والـذي اسـتـأـل 

 2ال م  [: 9الحديف باآلي  ]

062التقرير رقم   

 

)ياأيأا الذين امنوا اذا نو ي للصالة من يوم ال ـمـ ـ  فـأسـ ـوا الـى ذكـر الـلـه وذ وا الـبـيـع 
ثـم نـأـل  وايـ  عـن اقمـام نـ ـفـر الصـا ق )ن( عـن أهـمـيـ   ذلكم خير لكم إن كنتم ت لمون( 

قراءة سو ة ال م   وسو ة األعلى ف  ليل  ال م   وف  صالة الظأـر مـن يـوم الـ ـمـ ـ  
يأرأ سو ة ال م   بالرك   األولى وسو ة المنافأين ف  الرك   الـثـانـيـ  ومـن يـ ـمـل ذلـك 

ثـم ذكـر عـد  مـن الـروايـات عـن  فكأنما عمل عمل  سول الله )ص( وكان ثوابه على الله ال ن 
كذلك بـيـن أهـمـيـ    صالة نم   هنا ، اقئم  )ن( عن أهمي  يوم ال م   بالنسب  للمؤمنين،

اقام  صالة ال م   وشروط هذي الصالة واو ح  أي الفأأاء ف  ونـوبـأـا او اسـتـحـبـابـأـا 
كًل حسب  أيه كما بين سماح  الضي  أهمي  هذا اليوم بالنـسـبـ  لـلـمـسـلـمـيـن ومـا فـيـه مـن 
اعمال عبا ي  مأم  يستحب ان يأت  بأا الموال  ف  هذا اليوم المبا   خصوصا بالـنـسـبـ  
للمغتربين ف  هذا البلـد حـيـف يـ ـتـبـر يـوم الـ ـمـ ـ  يـوم عـمـل  سـمـ  ومـن الصـ ـب ا اء 
اقعمال ال با ي  لكن على المؤمن ان يحاول ويس ى على اققل لحءو   عـاء الـنـدبـ  الـذي 
يأام ف  عد  من المراكز والحسينيات ف  سيدن  فيكون هذا ال مل ا اء شئ بسـيـط مـن 

 حق يوم ال م   وحق اقمام صاحب اقمر والزمان ع ل الله ت الى فرنه.

كذلك بين سماحته ان يوم ال م   سـمـ  بـأـذا اقسـم قن الـلـه نـمـع الـ)ـلـق مـن اقولـيـن 
قنل تأ ي  الميثاق لمحمد وال محمد ف  هذا اليوم لذا فنحن الضيـ ـ  الـمـوالـيـن  واقخرين 

عندما نلتأ  ون تمع ف  هذه اقيام المبا ك  نتذكر هذا الميثاق وال أد الـذي فـ  ذمـتـنـا 
 لسيدة 

ً
  النساء فاطم  الزهراء عليأا السالم. لمحمد وال محمد وخصوصا

 عن تفسير 
ً
 )اآلي  التاس   من سو ة الـ ـمـ ـ (  كما او ح وشرح مفصال

ً
اقيه المذكو ة سابأا

يـدخـل عـلـى اقمـام  وبين اهميتأا حيف يوند تفسير منأول عـن  وايـ  مـن نـابـر الـ ـ ـفـ  
الباقر عليه السـالم ويسـألـه عـن تـفـسـيـر اآليـ  وقـد اسـأـب الضـيـ  فـ  شـرح تـلـك الـروايـ  

لـ ـلـ  أمـيـر الـمـؤمـنـيـن عـلـيـه السـالم  وم)تصرها ان تفسيرها يكون ف  الوقي  واإلمـامـ  
 الم صومين من ذ يته عليأم السالم. واألئم  

ثم اختتم الم لس ب زاء لموقتنا فاطم  الزهراء عليأا السالم والدعاء بت  يل فرج الـمـولـى 
المنتظر ع ل الله ت الى فرنه الضريف ون لنا من خيرة ننده والمستضأدين بـيـن يـديـه انـه 

 سميع م يد

 تقرير: أبو مصطفى مهدي



 

 

 تهمةأ البراءة 

من الـمـوسـم الـفـاطـمـ   91م )الـ 12222319ف  يوم  ال)ميس 
ال)امس( وف  اليوم األول من ال ضرة الفاطمي  الثالث ، وف  
الليل  األولى من ليال  ثالث  تحي  بأا )حسينـيـ   ا  الـحـسـيـن( 
م الس الفاطمي  الثالث ، تنـاول الـ)ـطـيـب فءـيـلـ  السـيـد عـلـ  
أصغر الـمـد سـ  بـ ـد أبـيـات الـرثـاء )آيـ  الـكـرسـ ( وتـحـدث مـن 
 هـل يـ ـب عـلـيـنـا أن 

ً
خاللأا  حول البراءة بضكل عام وتساءل أوق

نتبرأ؟ ثم بين أن الأرآن فيه الكثير من اآليات حـول الـبـراءة مـنـأـا 
سو ة كامـلـ  كسـو ة بـراءة الـتـ  قـرأهـا أمـيـرالـمـؤمـنـيـن عـلـى 
مضرك  قريـ  وأمـا سـو ة الـمـنـافـأـيـن نـزلـت فـ  بـ ـض مـن 
يدع  اقسالم. أول ش ء قاله  سول الله قال قولوا ق اله بـان 
ينزن كل ش ء ف  قلـوب الـمـسـلـمـيـن وان الـتـبـري هـو مـأـدم 
على التول  حسب ما ناء ف  اقيات والروايات. كل أمـ  ابـتـلـيـت 
بما يغويأم كالسامري وع له فأذه األم  كذلك ابتليت بـز يـق 
وحبتر من هؤقء ي ب علينا أن نتبرأ فمن يكفر بالطاغوت ويـؤمـن 
بــالــلــه.. فــالــطــاغــوت ز يــق وحــبــتــر والــ ــروة الــوثــأــى هــو أمــيــر 
المؤمنين ثم قرأ أبيات من المرحوم الكواز الواثبيـن وقـرأ بـ ـض 
أبيات ال زاء ف  مظلومـيـ  الـزهـراء مـن احـراق الـبـاب وسـأـوط 

 ال نين.

 

 ترماء م التنا الزهراء علةها السالع 

من الم رم الفاطمي الخامس( وفيي  50ع )الي 92222105في ي ع  الخمةس 
الة ع األول من العشرة الفاطمةأ الثاليثيأ، وفيي اليميجيليس األريبي عيي لي
)حسةنةأ السةدة فاطمأ الزهراء علةها السالع( تناول الخطةب األرتاذ عيليي 
كريم تب  زهراء ح ل بع  من ترمياء اليزهيراء عيليةيهيا السيالع وبيدت بياريم 
فاطمأ وما يعني وله ظه رات ومعنى الفطم ه  اليمينيع وكيذليك انيهيا 
فطمت تعدائها عن معرفتها وبالمعنى األعلى تنها فيطيميت اليخيليق عين 
معرفتها فمعرفتها مختصأ باهلل عزوجل ورر له وتهل بةتها. ثم تيكيليم 
ح ل المحدثأ فهي تحدث من قبل اهلل ربحانه وتعالى انما تحدث بيمينيزليأ 
تكبر لةس فقط من المالئكأ وضر  تمثلأ لذلك من القرآن ح ل ما جياء مين 
كالمه تعالى مع م رى. وكيان االييحياء تحيةيانيا  بيدون واريطيأ. وكيذليك 
المحدثأ بكسر الدالأ فانها كما جاء فيي االخيبيار تنيهيا كيانيت تيحيدث تميهيا 
وتؤنسها وتيضا  تنها محدثأ نشرت معارفها لشةعتها الميقيربيةين كسيليميان 
رض ان اهلل تعالى علةه ألنه با  من تب ا  فاطمأ وكيانيت تيحيدثيه بصي رة 
غةبةأ. وتيضا هي تحدث األئمأ وهذا مقامها األعلى صل ات اهلل علةها مين 
حةذ تنها حجأ علةهم. ثم ذكر البت ل بأنها لها مقامات ميتيعيد ة وت ونيهيا 
تنها ال ترى ما ترى النساء وبمعنى آخر انها منقطعأ عن الدنةا فالبت ل هيي 
المنقطعأ منقطعأ عن النساء فضال  وعلما  فهي مت جهأ تي جيهيا  تياميا  

وكان الختاع ح ل ارمها المرضةأ كيان اهلل بصيد  ارضياء رري ليه   الى اهلل
صلى اهلل علةه وآله فأعطاه الك ثر وهي فاطمأ لذلك تشار اليةيه ولسي   
يعطةك ربك فترضى فاذا كانت هي رضا  ألبةها فاهلل تعالى يرضةهيا كيذليك 
لذلك  لت الروايات عن رضا فاطمأ ي ع المحشر عندميا تيدخيل اليكيثيةير مين 

 الخلق حتى يتمنى الكثةر ان ل  كان ا فاطمةةن.
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 العبا ة الخالصأ 

مـن  91م )الــ 12222319ف  يوم  ال)ميـس 
الموسم الفاطم  ال)ـامـس( وفـ  الـيـوم 
األول من ال ضرة الفاطميـ  الـثـالـثـ ، وفـ  
الليل  األولـى مـن لـيـالـ  ثـالث تـحـيـ  بـأـا 
)مــركــز الــنــبــ  األكــرم( مــ ــالــس الــفــاطــمــيــ  
الثالث ، تناول ال)طيب فءيل  الضي  الدكتـو  
 حيم لطيف  مسأل  اإلخالص فـ  الـ ـبـا ة 
ب د أن بيـن أهـمـيـ  األيـام الـفـاطـمـيـ  فـ  
نم نا مع ب ض ومواصل  استـذكـا  مـ ـا ف 
أهل البيت عليأم السالم وأهمي  ذلك،  كز 
حديثه ف  مفأـوم )الـ ـبـا ة( و )اإلخـالص( 
وم ناهما، وكيف ونأتـنـا السـيـدة الـزهـراء 
عليأا السـالم إلـى ذلـك، و ـرو ة اإلخـالص 
ــــا هــــا،  ــــواعــــأــــا وآث ــــا ة، وأن ــــ ــــب فــــ  ال
ومصا يأأا، وأهميتـأـا، و قلـتـأـا، ثـم قـرأ 
أبــيــات الــرثــاء فــ  مصــاب الــزهــراء عــلــيــأــا 
 السالم وأكمل ذلك أحد المداحين الحءو ..

 ي ع شها تها ) ( عمر الزهراء    

من  91م )الـ 12222319ف  يوم  ال)ميس 
الــمــوســم الــفــاطــمــ  الــ)ــامــس( وفــ  
الــيــوم األول مــن الــ ــضــرة الــفــاطــمــيــ  
الثالث ، وفـ  الـلـيـلـ  الـثـانـيـ  مـن لـيـالـ  
خمس تحي  بأا )هيئ  شباب عل  األكبر( 
م الس الفاطمي  الثالث ، تناول الـ)ـطـيـب 
فءـــيـــلـــ  الضـــيـــ  حـــامـــد وقـــا  مســـألـــ  
مظلومي  السيدة الزهراء عليـأـا السـالم 
من خالل عمرها يوم استضأا ها، ونـأـل 
محاو ة نرت بينه وبيـن أحـد أهـل الـ)ـالف 
ف  هـذه الـمـسـألـ  والـذي كـان يـحـسـب 

مـن عـمـرهـا،  33أنأا استضأـدت فـ  الــ 
 11ولما أن عرف أن استـضـأـا هـا فـ  الــ 

من عـمـرهـا تـغـيـر  أيـه، وأوصـى الضـبـاب 
باقهتمام بال مر والمحافظ  على أمـو  
الـديـن وبـاألخـ) الصـالة، مـ ـتـبـرا أن ذلــك 
  س نت لمه من السيدة الـزهـراء عـلـيـأـا 

 السالم..
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 تهمةأ تربةأ األوال  في الررالأ الفاطمةأ           

مين اليمي ريم اليفياطيميي  50ع )اليي 92222105في ي ع  الخيميةيس 
الخامس( وفي الة ع األول من العشرة اليفياطيميةيأ اليثياليثيأ، وفيي 
اللةلأ الثالثأ من لةالي خمس تحةيي بيهيا )هيةي يأ مصيبياح اليهيدى( 
مجالس الفاطمةأ الثالثأ، تينياول اليخيطيةيب فضيةيليأ الشيةيخ عيليي 
رعةديان م ض عا آخر مؤكدا على تهمةيأ تن ال نينيسيى الي اجيبيات 
ونعيةيف فيي اليميسيتيحيبيات ييعينيي بيعيبيارة اخيرى تيركينيا احيدى 

ال اجبأ المهمأ و عملنا في تشةاء تخرى، وتتى بحديذ عين  الفرائ  
االماع الصا ق ) (: )اكثر الناس يغبط ن الشهداء على منزلتهم عنيد 
اهلل وبع ٌ من الشهداء يغبط ن الذين يدع ن الى الدين والميذهيب 

في هيذا اليبيليد  اتعةش  على منزلتهم عند اهلل( وقال: انتم قبلتم تن 
واجب علةكم تن تعمل ن لنصرة هذا المذهب بيميا يسيميح بيه  وتنتم 

القان ن مثل ما عملت رةدة النساء في ذلك الزمان بأبيي هيي واميي 
كانت تطرق األب ا  واحدا  تل  االخر لذا السةدة فياطيميأ اليزهيراء مين 
اكبر الداعةن الى الدين في ذلك الزمان، مع كل ارف نيحين وصيل بينيا 
الحال على ان نغفل من ع ائلنا، غفلنا عن اوال نا، غيفيلينيا حيتيى عين 

مجتمعاتنا والى اخره، ممكن األشكال من عندي انا الذي على المنبر ما ا يت اليررياليأ بصي رة 
عيليمياء يياتي ن  صحةحأ  و عن الحديذ في التفسةر المنس   الى االماع الحسين اليعيسيكيري: 

يك ن ضررهم على الدين اشد من يزيد ابن معاويأ و الدلةل هي ه ييزييد ضيرره فيي األمي ال 
الضعفاء من شةعتنا و االماع اليعيسيكيري  واألرواح اما بع  العلماء يدخل ن الشك في قل   
وتيضا تكليم ريمياحيتيه عيليى اليرواييات و  يق ل في حقهم هؤالء اشد من يزيد ابن معاويأ

 .   إرنا ها و م قف اهل البةت من بع  الروايات الى اخره

 

 91م )الــ 12222319ف  يوم  ال)ميس 

مــن الــمــوســم الــفــاطــمــ  الــ)ــامــس( 

ـــ ـــضـــرة  ـــوم األول مـــن ال ـــي وفـــ  ال

الفاطمي  الثالث ، أقـام )نـامـع اإلمـام 

الــمــأــدي عــ ــل الــلــه تــ ــالــى فــرنــه 

الضريف( م لسا فاطميا خاصا بالـنـسـاء 

 إلحياء تلك المناسب ..
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 تقرير السيد طه العلوي
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 قس ة تعداء الزهراء علةها السالع 

م )الـ 122222319ف  يوم  الثالثاء 
من الموسم الفاطـمـ  الـ)ـامـس(  96

وفــ  الــيــوم الســا س مــن الــ ــضــرة 
الفاطمي  الثالث ، وف  الـلـيـلـ  
الســا ســ  مـــن لــيــالـــ  ســبـــع 
تحي  بأا )حسيني  آل يـاسـيـن( 
مــ ــالــس الــفــاطــمــيــ  الــثــالــثــ ، 
تناول فءيل  الضي  أبو  يـحـانـ  
ما بين الصالتين فـ  الـمـسـألـ  
الــفــأــأــيــ  األحــكــام الضــرعــيــ  
المت لأى بالفرا  من الـ)ـمـس، 
وف  مسأل  )منأ نـا الـتـولـ  
والتبري( تناول خـبـرا مـفـا ه إن 
أعــداء الــزهــراء عــلــيــأــا الســالم 
من قسوته ت دو على الـأـريـب 

 والب يد..
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 :مجالس، هي 9المجالس:    وفيه انعقدت  –ثانيا 

 الزهرار عليها السالم منهج للحياة الزوجية 

 96م )الــ 122222319ف  يوم  الثالثاء 
مــن الــمــوســم الــفــاطــمــ  الــ)ــامــس( 
وفــ  الــيــوم الســا س مــن الــ ــضــرة 
ــيــلــ   ــل ــالــثــ ، وفــ  ال ــث الــفــاطــمــيــ  ال
السا س  من ليال  سبـع تـحـيـ  بـأـا 
ـــس  ـــاســـيـــن( مـــ ـــال ـــيـــ  آل ي ـــن )حســـي
الــفــاطــمــيــ  الــثــالــثــ ، تــنــاول الــ)ــطــيــب 
فءيل  الضي  منتظر مال الله مسـائـل 
من حياة الزهراء عليأا السالم تساعد 
على استأرا  الحياة الزوني  ون ـلـأـا 
س يـدة، وخـتـم بـفـانـ ـتـأـا وفـانـ ـ  

 ولدها الحسين عليأما السالم..



 



 



 

من موالتنا الزهرار عليها السالم 
 نتعلم الحجاب 

 92م )الــ 12222319ف  يوم  ال ـمـ ـ  
من الموسم الفاطم  ال)امس( وفـ  
اليوم الثـانـ  مـن الـ ـضـرة الـفـاطـمـيـ  
الثالث ، وف  ثان  ف اليات مركز النبـ  
األكرم )ص( إلحـيـاء الـفـاطـمـيـ  الـثـالـثـ ، 
وب د مراسيم  عاء الـنـدبـ  الـتـأـى كـل 
مــن فءــيــلــ  الضــيــ  الــدكــتــو   حــيــم 
لــطــيــفــ ،  وفءــيــلــ  الضــيــ   وح الــلــه 
بــ)ــتــيــا ي لــأــاًء مــ ــا فــيــا تــنــاوق فــيــه 
الــ ــواب عــلــى ثــالث مســائــل أســاســيــ ، 
وه : )األولى( لـمـاذا الـحـ ـاب مـ)ـتـ) 
بالمرأة  ون الرنل؟، و)الثاني (: هل نـاء 
ذكــر لــلــحــ ــاب فــ  الــأــرآن الــكــريــم؟، و 
)الثالث ( إطالل  على مفر ة الح اب مـن 
سيرة السـيـدة الـزهـراء عـلـيـأـا السـالم، 

 وقد عال ا الفكرة بأسلوب حوا ي..
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 الحجا  الفاطمي 

م 12222319ف  يوم  ال مـ ـ  

من المـوسـم الـفـاطـمـ   92)الـ 

ال)امـس( وفـ  الـيـوم الـثـانـ  

من ال ضرة الفاطـمـيـ  الـثـالـثـ ، 

وف  ثالف م الس مركز الـنـبـ  

األكـــــرم )ص( إلحـــــيـــــاء تـــــلـــــك 

المناسب ، عأد مـ ـلـسـا نسـائـيـا 

شـــا   فـــيـــه فءـــيـــلـــ  الضـــيـــ  

الدكتو   حـيـم لـطـيـفـ  بـكـلـمـ  

ــتــ   ــاول فــيــأــا الــمــحــاو  ال ــن ت

تناولـأـا مـع  عـاء الـنـدبـ  حـول 

ــيــأــا  ــزهــراء عــل  و  الســيــدة ال

الســالم فـــ  الـــتـــزام الـــحـــ ـــاب 

وإ ســاء  عــائــمــه، وقــدم لــتــلــك 

السيرة بمأدمات ف  )فلـسـفـ  

 الح اب( وأ لته..

ثانيا: 

 المجالس



 

 

 

 نحن والزهراء )ع( بين 

 األقوال واألفعال 

مـن  92م )الــ 12222319ف  يوم  ال م   
الموسم الفاطم  ال)امس( وف  الـيـوم 
الــثــانــ  مــن الــ ــضــرة الــفــاطــمــيــ  الــثــالــثــ ، 
و من خطبـ  صـالة الـ ـمـ ـ  فـ  مسـ ـد 
الزهراء عليأا السالم تحدث سماح  السيـد 
هاشم نصر الله عن السيدة الزهراء عليـأـا 

وأســمــائــأــا،  الســالم، ذاكــرا: فءــائــلــأــا، 
ومكانتأا ف  اقسالم وعند الرسـول )ص(، 
والحديف عن مناقبأا الكثيرة والتحـدث عـن 
زيا تأا وكيف كـانـت مـمـتـحـنـ ، وأنـأـا خـيـر 
نسائكم، وإن ال نـ  اشـتـاقـت إلـى خـديـ ـ  

وفاطم  سالم الله عليـأـا،  وسا ة  وآسيا 
وأن أفءل الرنال عل  )ن( وأفءـل الـنـسـاء 
فاطم  )ن( وأن النب  )ص( قال: يا سلمـان  
ويل لمن يظلم السيدة ويظلم ذ يتأا، ثم 
قال سماحته: نحب الزهراء ونـرتـكـب الـحـرام 

 كيف يكون ذلك..
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 اإلستكبار السقيفي 

م 12222319ف  يوم  ال م   

من الموسم الـفـاطـمـ   92)الـ 

ال)امس( وفـ  الـيـوم الـثـانـ  

من ال ضرة الفاطميـ  الـثـالـثـ ، 

و ــمــن خــطــبــ  فءــيــلــ  الضــيــ  

نــامــ  فــرحــات الــ ــامــلــ  فــ  

صــالة يــوم الــ ــمــ ــ  بــمــركــز 

اإلمــام الــحــســن عــلــيــه الســالم 

تــحــدث فءــيــلــتــه  حــول الــوعــد 

اإللـــــــأـــــــ  فـــــــ  الـــــــأـــــــرآن 

ـــريـــن وكـــيـــف أن  ـــلـــمـــســـتـــكـــب ل

"اإلستكبا  السأيف " يـ ـد مـن 

مصـا يــق اآليــات الــتـ  تـكــلـمــت 

فـــ  ســـو ة الـــفـــ ـــر عـــن عـــا  

 وثمو  وفرعون. 



 

 

 

 ذكرى استشهاد الزهرار عليها السالم 

مـن الـمـوسـم الـفـاطـمـ   92م )الـ 12222319ف  يوم  ال م   

ال)امس( وف  اليوم الـثـانـ  مـن الـ ـضـرة الـفـاطـمـيـ  الـثـالـثـ ، 

تحدث فءيل  الضي  حسين الـ ـواهـري  ـمـن خـطـبـ  صـالة يـوم 

ال م   ف  مس د اإلمام الر ا عليه السـالم بـمـديـنـ  سـيـدنـ  

 عن نمل  من األمو  ومن بينأا هذه الذكرى المف   ..

 633التقرير رقم  

983التقرير رقم   

 

 لماذا عدة روايات في ذكرى استشهاد الزهرار ) ع (

ــ 12222319فــ  يــوم  الــ ــمــ ــ   مــن الــمــوســم  92م )الـ

الــفــاطــمــ  الــ)ــامــس( وفــ  الــيــوم الــثــانــ  مــن الــ ــضــرة 

الفاطمي  الثالث ، وب د ال)طب  األولـى الـتـ  تـنـاول فـيـأـا 

فءيل  الضي  حيد  الصميان  السيرة النبـويـ  

ف  صالة ال م   بمركز أهـل الـبـيـت عـلـيـأـم 

السالم، تناول ف  ال)طب  الثاني  نأطتين عـن 

ــيــأــا الســالم، )األولــى(  ــا الــزهــراء عــل ــن مــوقت

مــنــأــمــا: لــمــاذا تــ ــد ت األقــوال فــ  ذكــرى 

استضأا  الزهراء عليأا السالم، مبينا إنه من 

أألصول ال لمي  ف  الـتـ ـاطـ  مـع الـمـصـا   

هو احترام األقوال الت  لأا مصـد  ومسـتـنـد، 

ولذا كان الت د ، وله ثمراته وتمنـى أن تـكـون 

كل األيام فاطمي  لثمرتأا علينا ف  الم رف  

واقنــتــمــاء، وفــ  )الــنــأــطــ  الــثــانــيــ ( تــنــاول 

مـحــطـات مـن سـو ة الــدهـر ومـوقــع الســيــدة 

 الزهراء عليأا السالم فيأا..



 

 

 

 الزهرار عليها السالم ومظلوميتها 

مــن الــمــوســم  92م )الـــ 12222319فــ  يــوم  الــ ــمــ ــ  

الفاطمـ  الـ)ـامـس( وفـ  الـيـوم الـثـانـ  مـن الـ ـضـرة 

الفاطمي  الثالث ، تناول فءيل  الضـيـ  مـنـتـظـر مـال الـلـه 

ف  ال)ـطـبـ  األولـى بـالـلـغـ  اإلنـ ـلـيـزيـ  مـن صـالة يـوم 

الــ ــمــ ــ  فــ  مســ ــد اقمــام الــر ــا عــلــيــه الســالم فــ  

حـــول شـــأـــا ة  كولـــنـــ ـــونـــ

الزهـراء عـلـيـأـا السـالم ومـا 

نرى عليأا ووقع مـن ظـلـم 

لــأــا وغصــب حــأــأــا، وفــ  

ال)طب  الثانـيـ  كـان الـحـديـف 

 عن يوم ال م  ..

 633التقرير رقم  

989التقرير رقم   

 

 فاطمة أنموذج نسار العالم 

من الـمـوسـم  92م )الـ 12222319ف  يوم  ال م   

الفاطم  ال)امس( وف  اليوم الثان  من ال ضرة 

ــثــ ، أحــيــا )مــركــز  ــال ــث الــفــاطــمــيــ  ال

اإل شــا ، مــنــظــمــ  كــاتــب( مــ ــلــســا 

فاطميا م)تصا بالنساء، شـا   فـيـه 

فءيل  الضيـ   وح الـلـه الـبـ)ـتـيـا ي 

بكلم  تـنـاول فـيـأـا صـو  مـن حـيـاة 

الصديأ  الضأيدة فاطـمـ  الـزهـراء 

عليأا السالم، وكيف أن تلـك الصـو  

تمثل ش)صي  السيدة الزهراء عليأا 

الســالم عــلــى أنــأــا الــمــثــال األكــمــل 

 واألنموذج  األعلى..



 

 

 رؤى للمتزوجين من سيرة الصديقة الشهيدة 

مـن الـمـوسـم الـفـاطـمـ   92م )الــ 12222319ف  يوم  ال مـ ـ  

ال)امس( وف  اليوم الثان  من ال ضرة الفاطمي  الثالـثـ ، وفـ  

الليل  الثاني  من لـيـالـ  ثـالث تـحـيـ  بـأـا )الـ ـمـ ـيـ  الـ ـ ـفـريـ ( 

م الس الفاطمي  الثـالـثـ ، واصـل فءـيـلـ  الضـيـ  مـحـمـد مـأـدي 

ال امل  محا رته لليل  األولـى 

بــالــلــغــ  اإلنــ ــلــيــزيــ ، مــتــنــاوق 

الصفات المحبوب  ف  الـرنـل أو 

الضــاب الــمــأــدم عــلــى الــزواج، 

وه  صف  )التـديـن( وأشـبـ ـأـا 

بــحــثــا مــن خــالل حــديــف الســيــدة 

الــزهــراء عــلــيــأــا الســالم فــ  

 خطبتأا عن التدين
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 نصرة الزهرار عليها السالم 

من الموسم الفاطم  ال)امس( وف  اليوم الثانـ  مـن  92م )الـ 12222319ف  يوم  ال م   

ال ضرة الفاطمي  الثالث ، وف  الليل  الثاني  من ليال  ثالث تحي  بـأـا )الـ ـمـ ـيـ  الـ ـ ـفـريـ ( 

م الس الفاطمي  الثالـثـ ، وفـ  الـمـ ـلـس 

ال رب  تناول ال)طيب سماح  السـيـد عـمـا  

الأـزويـنـ : مـحـبـ  أهـل الـبـيـت اقمـر الـذي 

ن له الله ت الى ف  قلب كل انسـان لـذلـك 

فإنه قد اونب علينا الـمـو ة وهـو الـتـحـبـب 

وذلــك بــطــاعــتــأــم  واظــأــا  الــمــحــبــ  لــأــم

واتبان مسيرتأـم والسـيـر نـحـو أهـدافـأـم، 

ومــن أبــرز مصــا يــق هــذه الــمــو ة هــو بــر 

فاطم  الزهراء )ن( حيف  عى الـلـه لـه فـ  

األذان وعبر عنه ب)ير ال مل وق يـكـون هـذا 

البر إق بنصرتأا وعدم خذقنأا كما خذلتأا األم  من قبل وذكر ب ض الضواهد مـن خـذقن األمـ  

فكانت تذهب الى بيوت الناس مع أمير المؤمـنـيـن )ن( والـحـسـنـيـن )ن( وق تـ ـد  لفاطم  الزهراء

ناصرا ومداف ا عن حأأا، فإذا أ  نا بر فاطم  ف لينا الدفان عن أهدافأا الت  من أهمأا كـانـت 

نصرة اإلمام أمير المؤمنين )ن( لك  نس ل انفسنا ف  س ل الفاطميين يوم )يو  الـ)ـالئـق لـو 

 كانوا فاطميين( وذكر ب د ذلك مصيب  الدا  واستضأا ها. 

 تقرير أبو حسن المصل  

 633التقرير رقم  



 

 

 التدبر في خطبة الزهرار عليها السالم 

مـن الـمـوسـم الـفـاطـمـ   92م )الــ 12222319ف  يوم  ال ـمـ ـ  

ال)امس( وف  اليوم الثان  من ال ضرة الفاطمي  الثالـثـ ، وفـ  

الليل  الثانيـ  مـن لـيـالـ  سـبـع تـحـيـ  بـأـا )حسـيـنـيـ  آل يـاسـيـن( 

م الس الفاطمي  الثالث ، وبـ ـد أبـيـات الـرثـاء 

ف  المأدم ، قـال الـ)ـطـيـب فءـيـلـ  الضـيـ  

منتظر مال الله: هـذه الـلـيـلـ  ا تـأيـنـا أن نـأـرأ 

خطـبـ  السـيـدة الـزهـراء عـلـيـأـا السـالم فـ  

المس د كامل  لنتزو  من هذا الم ين ونتدبـر 

بـكـلــمـاتــأـا ثـم قـرأهـا بـتــأنـ  وخضـون وخـتــم 

كـذلــك بــالــرثــاء عــلــيــأــا ومــا نــرى عــلــيــأــا مــن 

 المصائب.

 التقرير رقم 
987 

 دالالت المطالبة بفدك 

من الموسم الفاطم  ال)امس( وف   92م )الـ 12222319ف  يوم  ال م   

اليوم الثان  من ال ضرة الفاطمي  الثـالـثـ ، وفـ  )مـ ـلـس أصـحـاب الـكـسـاء 

عــلــيــأــم الســالم( فــ  مــنــزل الضــيــ  أبــو زيــد 

الحمـدي،  وبـ ـد أبـيـات الـرثـاء تـحـدث الـ)ـطـيـب 

فءيل  الضـيـ  أبـو  عـاء عـن مـطـالـبـ  السـيـدة 

الزهراء عليأا السـالم ومـطـالـبـتـأـا بـفـد  مـع 

م)الف  الأوم لوصيـ   سـول الـلـه صـلـى الـلـه 

عليه وآله بالرغـم مـن ان الـرسـول كـان عـنـدمـا 

يغا   المدين  آخر ش)) يو عأا وعند عـو تـه 

اول ش)) يلتأيأا، وبين فءـيـلـتـه أن  ظـالمـ  

السيدة الزهراء عـلـيـأـا السـالم قءـيـ  عـأـديـ  

من عأائد الدين، وبين    السيدة الزهراء عليأا 

السالم على احت انات الـ)ـصـم بـأن هـنـا  تـبـ ـيـض وتـدلـيـس، فـكـيـف ق تـرث 

 الزهراء من أبيأا ومن قال أن األنبياء ق تو ث

 تقرير الحاج قاسم شاني

 633التقرير رقم  

 تقرير الحاج أبو دريد 



 

 

 الفاطمية واللعن 

من الموسم الفاطـمـ   92م )الـ 12222319ف  يوم  ال م   

ال)امس( وف  اليوم الثان  من ال ضرة الفـاطـمـيـ  الـثـالـثـ ، 

وف  الليل  الثاني  من ليال  ثـالث تـحـيـ  بـأـا )حسـيـنـيـ   ا  

الحـسـيـن عـلـيـه السـالم( مـ ـالـس الـفـاطـمـيـ  الـثـالـثـ ، تـنـاول 

الــ)ــطــيــب ســمــاحــ  الســيــد عــلــ  أصــغــر 

المد س  أولى خطوات البراءة والـتـبـري 

وه  اللـ ـن، وتـنـاول نـمـلـ  مـن األمـو  

الـــمـــتـــ ـــلـــأـــ  بـــأـــذه مـــفـــر ة، وهـــ : 

ــكــون؟ وهــل تــ ــب  ــأــا كــيــف ت مــأــدمــات

باللسان؟ وتناول نـمـلـ  مـن مصـا يـأـأـا 

فــ  كــتــب األ عــيــ  والــروايــات فءــال عــن 

ــتــأــا  ــيــنــا أهــمــي كــتــاب الــلــه الــأــرآن مــب

و ــرو تــأــا، خصــوصــا وإن مــثــل الســيــدة 

 الزهراء عليأا السالم تظلم وتمنع من البكاء من أبيأا..
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الزهرار عليها           

 السالم قدوة 

فـــــ  يـــــوم  الـــــ ـــــمـــــ ـــــ  

مـــــن  92م )الــــــ 12222319

الموسم الفاطم  الـ)ـامـس( 

وفـــ  الـــيـــوم الـــثـــانـــ  مـــن 

الــ ــضــرة الــفــاطــمــيــ  الــثــالــثــ ، 

وف   ابع م الس مركز النب  

ــــك  ــــل ــــاء ت األكــــرم )ص( إلحــــي

المناسب  شـا   الضـيـ  حـامـد 

وقــا  بـــحــديـــف لــلـــضـــبــاب عـــن 

 السيدة الزهراء عليأا السالم.

 693التقرير رقم  



 

 

 توصية الزهرار )ع( بالجيران 

ــ 12222319فــ  يــوم  الــ ــمــ ــ   مــن الــمــوســم  92م )الـ

الــفــاطــمــ  الــ)ــامــس( وفــ  الــيــوم الــثــانــ  مــن الــ ــضــرة 

الفاطمي  الثالث ، وف  خامس م الس مـركـز الـنـبـ  األكـرم 

)ص( إلحــيــاء تــلــك الــمــنــاســبــ  

تنـاول فءـيـلـ  الضـيـ   حـيـم 

لطيف  ف  مـحـا ـرتـه  مـع 

الضباب مـا يـتـ ـلـق بـالـ ـيـران 

مــن خــالل الــحــديــف الــ)ــاص 

بـــالـــزهـــراء عـــلـــيـــأـــا الســـالم: 

 )ال ا  قبل الدا (..
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تعاليم من خطبة الزهرار                  

 عليها السالم 

 92م )الـ 12222319ف  يوم  ال م   

مــن الــمــوســم الــفــاطــمــ  الــ)ــامــس( 

وفــ  الــيــوم الــثــانــ  مــن الــ ــضــرة 

الفاطمي  الثالث ، وف  الليل  األولـى 

من ليالتين تحي  بأما )مـركـز اإلمـام 

الــحــســيــن عــلــيــه الســالم( مــ ــالــس 

الــفــاطــمــيــ  الــثــالــثــ ، تــنــاول الــ)ــطــيــب 

فءيل  الضي  محمد مأدي ال امل  

نــمــلــ  مــن الــر ى والــتــ ــالــيــم الــتــ  

ــيــأــا  ــزهــراء عــل و  ت عــلــى لســان ال

 السالم وف  سيرتأا..

 693التقرير رقم  



 

 

 الرأي في منكر مظلومية الزهرار عليها السالم؟

من الموسـم الـفـاطـمـ   92م )الـ 12222319ف  يوم  ال م   

ال)امس( وف  اليوم الثان  من الـ ـضـرة الـفـاطـمـيـ  الـثـالـثـ ، 

و من البرنامد الضبابـ  فـ  مسـ ـد الـزهـراء عـلـيـأـا السـالم 

تحدث فءيل  الضي  محـمـد نـ ـفـر فـتـح 

الــلــه عــن مــظــلــومــيــ  الــزهــراء عــلــيــأــا 

السالم، وال واب لمن أنكر مظلوميتأا، 

وما هو السبب ف  عدم ونو  أثر لأبر 

وهـل   لسيدة الزهراء عـلـيـأـا السـالم؟،

ممكن أن يـكـون أحـد ق يـأـبـل أو عـنـده 

شــك فــ  مــظــلــومــيــ  الــزهــراء عــلــيــأــا 

السالم مـن شـيـ ـ  آل مـحـمـد و أنصـا  

 المأدي المنتظر؟

 التقرير رقم 
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 خطبة الزهرار عليها السالم 

مــن  92م )الـــ 12222319فــ  يــوم  الــ ــمــ ــ  

الموسم الفاطمـ  الـ)ـامـس( وفـ  

اليوم الثان  من ال ضرة الـفـاطـمـيـ  

الثالث ، وف  الليل  األولى من ليال  

ــر(  ــأــا )مءــيــف األمــي ثــالث يــحــيــ  ب

مــ ــالــس الــفــاطــمــيــ  الــثــالــثــ ، تــنــاول 

الــ)ــطــيــب الســيــد عــبــدالــلــه الــنــأــيــب 

الــحــديــف عــن خــطــبــ  الــزهــراء عــلــيــأــا 

السالم الفدكي ، وما ه  مأدماتأـا 

ــيــراتــأــا، ومــا هــ   ــأث ــابــأــا، وت وأســب

أهدافأا و سالتأا و و ها فـ   بـط 

ــلــه والــرســالــ  واإلمــامــ ، وأهــمــيــ   ــال األمــ  ب

 قراءتأا ومطال تأا والتدبر فيأا..

 693التقرير رقم  



 

 

 وعي الزهرار الكبير مع العمر الصغير 

مـن الـمـوسـم الـفـاطـمـ   92م )الــ 12222319ف  يوم  ال م   

ال)امس( وف  اليوم الثان  من ال ضرة الفاطمي  الثالث ، وفـ  

الليل  الثالث  من ليال  خمس تحي  بأا )هيئ  شباب عل  األكبـر( 

م الس الفاطـمـيـ  الـثـالـثـ ، بـدأ الـحـاج طـالل حـديـثـه مـع الضـبـاب 

موصـيـا إيـاهـم بـاقهـتـمـام بـالـمـحـا ـرات والـد وس، ألنـأـم فـ  

مستوى من الوع  والمسؤولي ، ثـم تـحـدث الضـيـ  الـ ـواهـري 

عـن أنــه كــيـف كــانــت السـيــدة الــزهــراء عــلــيــأــا 

السالم ذات ال مر الأصير فـ  قـمـ  الـوعـ  

ــرغــم مــن كــل األحــداث  ــال ــيــ  وب ــمــســؤول وال

الــ ــصــيــبــ  الــتــ  مــرت بــأــا إق أنــأــا كــانــت 

بمستوى الحدث وأكـبـر مـن سـنـأـا، ومـع كـل 

التحديات إق أنأا التزمت خط ال بـا ة و سـمـت 

لنا النأد والمنأد، لـذا فـإن أيـام الـفـاطـمـيـ  

 م م  بالنسب  لنا ونأتم بأا..

 

 ؟؟؟ 

مـن  92م )الــ 12222319ف  يوم  ال م   

الموسم الفاطم  ال)امس( وف  اليـوم 

الثان  من ال ضرة الفاطمي  الثالث ، وف  

الليل  الراب   من ليال  خمس تحـيـ  بـأـا 

)هيئ  مصباح الأدى( م الس الـفـاطـمـيـ  

الثـالـثـ ، لـم نـتـمـكـن مـن تـوثـيـق مـحـا ـرة 

ال)طيب الضي  عل  س يديـان نـظـرا ألنـأـا 

لم تنزل علـى الصـفـحـ  الـ)ـاصـ  بـالـأـيـئـ ، 

ولــم نــتــمــكــن مــن الــتــواصــل مــع أحــد مــن 

 الأيئ  لم رف  خالصتأا..

 

 التقرير رقم
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 اإلنسان هي الزهرار عليها السالم 

مـن الـمـوسـم الـفـاطـمـ   92م )الــ 12222319ف  يوم  ال م   

ال)امس( وف  اليوم الثان  من ال ضرة الفاطمي  الثالث ، وفـ  

الليل  الثاني  من ليلتين تحي  بأما )الأيئ  المحـمـديـ ( مـ ـالـس 

الفاطمي  الـثـالـثـ ، تـنـاول الـ)ـطـيـب 

ـــب هـــذا  ســـمـــاحـــ  الســـيـــد شـــ ـــي

المو ون من خالل سـيـرة الصـديـأـ  

الضأـيـدة فـاطـمـ  الـزهـراء عـلـيـأـا 

الســـالم، وتـــنـــاول ســـو ة اإلنســـان 

وبــيــن نــوانــبــأــا وقــال إنــأــا شــ ء 

متميز للغاي  ف  ال)طاب الـأـرآنـ  

فـ  اإلطــاللــ  عــلــى عــالــم الســيــدة 

الـــزهـــراء عـــلـــيـــأـــا الســـالم، وهـــذا 

 األنموذج اإلنسان  يت رض إلى ما يت رض إليه..

 

 القيادة في اإلسالم 

م )الـ 12222319ف  يوم  الـ ـمـ ـ  

من الموسم الفاطم  ال)امس(  92

وفــ  الــيــوم الــثــانــ  مــن الــ ــضــرة 

الفاطمي  الثالث ، وف  الليل  األولى من ليال  ثالث يحي  بـأـا )مـركـز اإلمـام 

عل  عليه السالم( م الس الفاطمي  الثالـثـ ، تـنـاول الـ)ـطـيـب فءـيـلـ  الضـيـ  

إ  يس الحسن هذا الـمـو ـون، ومـوقـ ـه فـ  حـيـاة السـيـدة الـزهـراء عـلـيـأـا 

 السالم، وكيف يمكن أن نترسم نأ أا ونضكل ش)صيتنا على  وء سيرتأا..
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 اليوم

 :الثالر

 إعالنات اليوم:



 هذا اإلعالن تم اإلضافة عليه



 

 

مـن الـمـوسـم  90م )الـ 92222319ف  يوم  السبت  

الفاطم  ال)امس( وف  اليوم الثالف من ال ضـرة 

الــفــاطــمــيــ  الــثــالــثــ ، أحــيــا مــكــتــب آيــ  الــلــه الضــيــ  

األنصا ى  ذكرى الفاطمي  الثالثـ ، بصـالة الـ ـمـاعـ  

بإمام  سمـاحـتـه، وزيـا ة السـيـدة فـاطـمـ  الـزهـراء 

عليأا السالم بصوت الحاج أبو فـراس الـنـ ـفـ ، ثـم  

ال عزيز الـأـانـوج بـالـرثـاء الـمـفـ ـع الـذي 
ُ
ثم تاله الم

ابـتــدأه بــأــصــيـدة قــريــض ثــم 

ذكر قص  مأتلأا سالم اللـه 

عليأا وب دها قرأ ابيات ف  

 ثـائـأــا وكــان الـ)ــتـام تـوزيــع 

 برك  الم لس للحا رين.

 تقرير الحاج قاسم شاني 

 مجلس 

 االستشهاد 

 ثانيا: المجالس
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مـن  90م )الــ 92222319ف  يوم  السبت  

الموسم الفاطم  ال)امس( وف  الـيـوم 

الــثــالــف مــن الــ ــضــرة الــفــاطــمــيــ  الــثــالــثــ ، 

و من اهتمام مـد سـ  اإلمـام الـمـأـدي 

لــفطــفــال والضــبــاب بــإحــيــاء الــمــنــاســبــات 

الديني ، اخـتـ) الـبـرنـامـد األسـبـوعـ  فـ  

هــذا الــيــوم لــذكــرى اســتــضــأــا  الســيــدة 

ـ ـرف 
ُ
الزهراء عليأا السالم بناًء عـلـى مـا ي

 بالرواي  الثالث ..

 التقرير رقم
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 يحيار األطفال 
 ل كرى 

استشهاد                  
 الزهرار 

 عليها السالم 



 

 فاطمة وذكر الموت 

 

مين  59ع )الي 52222105في ي ع  السبت  
الم رم اليفياطيميي اليخياميس( وفيي 
الة ع الثالذ مين اليعيشيرة اليفياطيميةيأ 
الثالثأ، تحيةيا )جياميع اإلمياع اليميهيدي 
علةه السالع( مجالس الفاطمةأ الثالثيأ، 
وتناول الخطةب فضةلأ الشةخ روح اهلل 
بختةاري مسألأ )اليمي ت واآلخيرة( مين 
منظ ر م التنا الزهراء عيليةيهيا السيالع، 
وختم بحالها عينيد فيراق هيذه اليدنيةيا 

 للعروج إلى عالم الخل   األخروي..

 

 

ــ 92222319فــ  يــوم  الســبــت   مــن الــمــوســم  90م )الـ

الــفــاطــمــ  الــ)ــامــس( وفــ  الــيــوم الــثــالــف مــن الــ ــضــرة 

الفاطمي  الثالث ، وف  الليل  األولى من لـيـالـ  ثـالث أحـيـا 

بأا )مسـ ـد الـزهـراء عـلـيـأـا السـالم( مـ ـالـس الـفـاطـمـيـ  

الثالث ، تناول ال)طيب فءيل  الضي  أبو س ا  المظفـر بـ ـد 

 الأصيدة الت  مطل أا: 

 ق صبر يا ابن ال سكري فضرع **الأا ي النب  استنصرت انصا ها 

ثم ب د ذلك تحدث حول أن السيدة الـزهـراء عـلـيـأـا السـالم 

حــلــأــ  الــوصــل بــيــن الــنــبــوة واإلمــامــ ، ومــع ذلــك تــ ــر ــت 

للأ وم على بيـتـأـا وبـيـن 

أســبــاب الــأــ ــوم ، وخــتــم 

بــبــيــان مــظــلــومــيــتــأــا فــ  

تســويــ  الــأــبــر الــى تــنــاول 

ــتــ  انــتــأــت  ــمــصــيــبــ  ال ال

بأبيـات فـانـ ـ  حـرق الـبـاب 

 وكسر  ل أا..

 التقرير رقم
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مظلومة حلقة 

الوصل بين 

النبوة 

 واإلمامة

 التقرير رقم  
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ــ 92222319فــ  يــوم  الســبــت   مــن الــمــوســم  90م )الـ

الــفــاطــمــ  الــ)ــامــس( وفــ  الــيــوم الــثــالــف مــن الــ ــضــرة 

الفاطمي  الثالث ، وف  الليل  الثالث  من ليال  ثالث تحي  

بأا )ال م ي  ال  فري ( م الس الفاطمي  الثالـثـ ، تـنـاول 

ال)طيـب فءـيـلـ  الضـيـ  أبـو زيـد الـحـمـدي حـديـف اقمـام 

عــن اســمــاء الــزهــراء )ن( واخــتــا  )الــمــبــا كــ (  الصــا ق )ن( 

 ،
ً
فتحدث عن البرك  ف  الـمـرأة ذات الـثـمـانـيـ  عضـر  بـيـ ـا

 
ً
ـا
ّ
البرك  ف  نسلأا فأ  الكوثر الذي فاق كّل الـو ى كـم

ونوعا، واستضأد بأول الـفـ)ـر الـرازي فـ  تـفـسـيـره عـن 

ذ يــتــأــا، ثــم تــحــدث عــن بــركــ  تســبــيــح الــزهــراء )ن( وقــول 

 السـ ـا ة 
َّ
 من صـالة ألـف  كـ ـ ( وأن

َّ
الم صوم )احب إل 

  فـــ  تســـبـــيـــح الـــزهـــراء ن، 
ُ
وحـــف

الصـا ق ن ألبـ  هـا ون  )فـألـزمــه 

أ ( ثـم تـطـرق 
َ
ض
َ
 ف
ٌ
فما لزمه عبد

الى ال ـالقـ  بـيـن تسـبـيـح الـزهـراء 

والـــرزق. ثـــم تـــطـــرق الـــى بـــركـــ  

الــزهــراء فــ  يــوم الــأــيــامــ  فــ  

علـيـه السـالم وخـتـم  حديف الباقر 

حسن َّ م املـتـأـا 
ُ
    ماذا لو أ

ّ
ـد
ُ
وق

لأا ان ت ي  أطول، ثم ب د أبيـات 

الرثـاء كـان لـلـرا و  السـيـد حسـيـن 

الحسين  مضا كته بـالـلـطـم حـول 

 فان   الزهراء عليأا السالم..

 الزهرار 
 عليها 
 السالم 
 المباركة 
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مـن الـمـوسـم  90م )الــ 92222319ف  يوم  السبت  

الفاطم  ال)امس( وف  اليوم الثالف مـن الـ ـضـرة 

الفاطمي  الثالث ، وفـ  الـلـيـلـ  الـثـالـثـ  

واألخــيــرة مــن لــيــالــ  ثــالث تــحــيــ  بــأــا 

)ال م ي  ال  فري ( م الس الفاطـمـيـ  

الثالث ، تـنـاول الـ)ـطـيـب فءـيـلـ  الضـيـ  

محمد مأدي ال امل ، مسأل  األخـالق 

ف  ش)صي  الضاب أو الرنـل الـمـتـأـدم 

لــلــزواج،  وبــيــن مــا و   بــلــســان الــزهــراء 

عليأا السالم أو منأا عن تلك المسأل ، 

وختم بـ)ـبـر اسـتـضـأـا هـا صـلـوات الـلـه 

 وسالمه عليأا..

 التقرير رقم  
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 األخالق 

 في 

 تعاليم 

 الزهرار 

 عليها 

 السالم 

 تقرير: أبو حسن المصلي



  

مـن  90م )الــ 92222319ف  يوم  السبت  

الموسم الفاطم  ال)امس( وف  الـيـوم 

الثالف من ال ضرة الفاطمي  الثالث ، وفـ  

الليل  الثالث  من لـيـالـ  سـبـع تـحـيـ  بـأـا 

)حسيني  آل يـاسـيـن( مـ ـالـس الـفـاطـمـيـ  

الثالث ، تناول ال)طيب فءيل  الضي  منتظر 

مال الله، الحديف عن أصل التوسل والتءرن 

إلى اللـه فـ  الـديـانـات األخـرى وكـيـف أن 

التوسل باألئم  وال با  الصالحين علـى مـر 

األزمان من األمو  الت   عا إليأـا الـلـه عـز 

ونل منذ بدء ال)ليأ  وقـد بـيـن ذلـك فـ  

قص  النب  آ م عـلـيـه السـالم حـيـن طـلـب 

المغفرة من الله فأوح  الـيـه ان يـتـوسـل 

الى اللـه بـكـلـمـات عـلـمـأـا أيـاه فـغـفـر لـه 

ولزونه عـلـيـأـم السـالم ومـن هـذا الـبـاب 

فان الـتـوسـل بـالصـديـأـ  الـكـبـرى هـو مـن 

اهــم اقبــواب الــتــ  يــ ــب طــرقــأــا لــطــلــب 

الحوائد من الله نل وعال وقد شرح الضـيـ  

كـيـفــيـ  الــتـوسـل بـالـزهــراء مـن خـالل صــالة 

خاص  فصلأا ف  محا رته ثم انتـأـل الـى 

مصــيــبــ  ســيــدة الــنــســاء ومــانــرى عــلــيــأــا 

 وقص  استضأا ها سالم الله عليأا.

ختتم الم لس بأصائد فاطـمـيـ  لـلـمـال 
ُ
ثم أ

 ابو ن فر السلمان.

 التقرير رقم
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مـن الـمـوسـم  90م )الــ 92222319ف  يوم  السبت  

الفاطم  ال)امس( وف  اليوم الثـالـف مـن الـ ـضـرة 

الفاطمي  الـثـالـثـ ، وفـ  الـلـيـلـ  

الثالث  من ليال  سبع تحي  بـأـا 

)حســيــنــيــ  آل يــاســيــن( مــ ــالــس 

الفاطمي  الثالث ، تناول ال)ـطـيـب 

فءيل  الضي  مـحـمـد الـحـو انـ ، 

ســرة يــهــذه الــمــنــاســبــ  بــلــغــ  مــ

 للضباب، وباللغ  اإلن ليزي ..

 التقرير رقم  
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التوسل بالزهرار 
 عليها السالم 

المصيبة 

 العظمى 

 تقرير: أم مصطفى 
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من الموسم الفاطمـ  الـ)ـامـس(  90م )الـ 92222319ف  يوم  السبت  

وف  اليوم الثالف من ال ضرة الفاطمي  الثالث ، أحيت )حسينيـ  اإلمـام 

الس ا  عليه السالم( م الس الفاطمي  الثالث ، بمضا ك  فءيل  الضـيـ  

حيد  الصميان  الذي تناول )حديف أفءلي  الزهراء عليأا السالم( عـلـى 

سائر النساء ومن بينأن مريم بنت عمران وغيرها من النساء، وبين أ لـ  

ذلك من كتاب الله، وبيان ما ف  كتاب الله مـمـا فـ  أخـبـا   سـول الـلـه 

)ص( وسائر الم صومين عليأم السالم، وأو ح الفائدة من إثـبـات تـلـك 

المو وعات، ثم ختم بأبيات الكمبان  ف   ثـاء مـن هـ  األفءـل يـتـ ـرأ 

 عليأا..  

أفضيلة 

الزهرار 

عليها 

 السالم 



  

 التقرير رقم
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مـن الـمـوسـم  90م )الـ 92222319  السبت  ف  يوم

الفاطم  ال)امس( وف  اليوم الثالف من ال ـضـرة 

الــفــاطــمــيــ  الــثــالــثــ ، و ــمــن الــمــ ــلــس األســبــوعــ  

لحسيني  أم البنين عليأا السالم الذي خصـ) هـذا 

تـنـاول الـ)ـطـيـب   األسبون إلحياء الفـاطـمـيـ  الـثـالـثـ 

سماح  السيد عما  الأزوين  مسـألـ  )مـحـبـ  أهـل 

البيت ومو تأم( وأن خـيـر الـ ـمـل هـو بـر فـاطـمـ  

وأوق ها ونأل حديف عـن الـنـبـ  صـلـى الـلـه عـلـيـه 

وآله مءمونه أنه من ظلم األنـيـر أنـره لـ ـنـه الـلـه 

ومن ظلمن  أنـري لـ ـنـه 

الله ومن تولى غير ولي  

فـ ــلـيــه لـ ــنـ  الــلـه. وذكــر 

بـــ ـــض األحـــا يـــف واآليـــات 

الــأــرآنــيــ  فــ  مــحــبــتــأــم 

ومو تـأـم وخـتـم بـالـرثـاء 

 على سيدة النساء.

بر فاطمة   

 وأوالدها
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مـــن  90م )الــــ 92222319فـــ  يـــوم  الســـبـــت  

الموسم الفاطم  ال)امس( وف  اليوم الـثـالـف 

من ال ضرة الفاطمي  الثالث ، وف  الليل  الثالـثـ  

واألخيرة من ليال  ثالث تحي  بـأـا )حسـيـنـيـ   ا  

الحسين عليه السالم( م الس الفاطمي  الـثـالـثـ ، 

ــنــاول الــ)ــطــيــب فءــيــلــ  الســيــد عــلــ  أصــغــر  ت

المد س  مـا ابـتـدأ بـه مـن مـحـا ـرات فـ  بـيـان 

مـــفـــر تـــ  )الـــتـــبـــري( و )الـــلـــ ـــن( و و  األيـــام 

الــفــاطــمــيــ  فــ  إظــأــا هــمــا، وتــأثــيــرهــمــا عــلــى 

 ال)طاب الفاطم ..

ثم أعأب الم لس لطمي  عـن 

الزهراء علـيـأـا السـالم قـرأهـا 

 الرا و  المال زيد الكربالئ .

 

الفاطمية 

والتبري من 

أعدار آل 

 محمد 



مـن  90م )الــ 92222319ف  يوم  السبت  

الموسم الفاطم  ال)امس( وف  الـيـوم 

الثالف من ال ضرة الفاطمي  الثالث ، وفـ  

الليل  الثاني  مـن لـيـالـ  ثـالث يـحـيـ  بـأـا 

)مركز اإلمام عل  عليـه السـالم( مـ ـالـس 

الفاطمي  الثالث ، تـنـاول الـ)ـطـيـب فءـيـلـ  

الضي  إ  يس الحسن وبـالـلـغـ  اإلنـ ـلـيـزيـ  

صــو ة مــن حــيــاة الســيــدة الــزهــراء عــلــيــأــا 

السالم ال با ي  والت  منأـا: )صـالتـأـا( و 

)قراءتأا للـأـرآن( بـاإل ـافـ  إلـى صـو  مـن 

 حياتأا )الم امالتي ( وسبل ترسم ذلك..

  
 قيم فاطمية 

 التقرير رقم
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مـــن  90م )الــــ 92222319فـــ  يـــوم  الســـبـــت  

الموسم الفاطم  ال)امس( وف  اليوم الـثـالـف 

من ال ضرة الفاطمي  الثالث ، وف  الليل  الثانـيـ  

من ليلتين يـحـيـ  بـأـمـا )مـركـز اإلمـام الـحـسـيـن 

عليه السالم( م الس الـفـاطـمـيـ  الـثـالـثـ ، تـنـاول 

ال)طيب فءيل  الضي  مـحـمـد مـأـدي 

الــ ــامــلــ  فــ  حــديــثــه عــن الــتــ ــالــيــم 

الفاطمي  لبناء األسرة بـدءا بـالـزونـيـن 

 الذين منأما ينضأ األوق  واألنيال..

ثم كان هنا  م لس نسائ  بمضا ك  

 الحان  بتول نمال ..

 

األسرة  

 الفاطمية 

 التقرير رقم  
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مـن  90م )الــ 92222319ف  يوم  السبت  

الموسم الفاطم  ال)امس( وف  الـيـوم 

الثالف من ال ضرة الفاطمي  الثالث ، وفـ  

الليل  الثالث  مـن لـيـالـ  ثـالث يـحـيـ  بـأـا 

)مركز النب  األكرم صلى اللـه عـلـيـه وآلـه( 

مــ ــالــس الــفــاطــمــيــ  الــثــالــثــ ، 

تناول ال)ـطـيـب فءـيـلـ  الضـيـ  

الدكتو   حـيـم الـلـطـيـفـ  آيـات 

اإلع از ف  سو ة الكوثر الـتـ  

هــ  فــاطــمــ  الــزهــراء عــلــيــأــا 

 السالم..

  

الزهرار عليها 
 السالم المعجزة 

 التقرير رقم
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مـن  90م )الــ 92222319ف  يوم  السـبـت  

الموسم الفاطم  ال)امـس( وفـ  الـيـوم 

الثالف من ال ضرة الفاطـمـيـ  الـثـالـثـ ، أحـيـا 

مركز شباب الغدير ما ي رف بالرواي  الثالث ، 

وشــا   فءــيــلــ  الضــيــ  أبــو  عــاء بــأــراءة 

الم لس فـيـه، مـتـنـاوق مـفـر ة 

)اإلمام  والـوقيـ ( وبـيـن كـيـف 

أن الســـيـــدة الـــزهـــراء عـــلـــيـــأـــا 

السالم اسـتـمـاتـت فـ  الـدفـان 

عــن تــلــك الــمــفــر ة مــفــأــومــا 

ومصداقـا، وكـانـت قـربـانـا لـأـذا 

 الدفان، وختم بالرثاء

 

اإلمامة من الثواب  

 الفاطمية 

 التقرير رقم  
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من الموسم الفاطم  ال)امـس( وفـ  الـيـوم  90م )الـ 92222319ف  يوم  السبت  

الثالف من ال ضرة الفاطمي  الثالث ، وف  اللـيـلـ  الـثـالـثـ  واألخـيـرة مـن لـيـالـ  ثـالث 

يحي  بأا )مءيف األمير عليه السالم( م الس الـفـاطـمـيـ  الـثـالـثـ ، تـنـاول الـ)ـطـيـب 

فءيل  السيد عبدالله النأيب نمل  من النأاط حـول حـركـ  السـيـدة فـاطـمـ  الـزهـراء 

عليأا السالم ف  موانأ  األعداء تحت مسمى فد  وال وال ، مستكمال ما تناوله 

ف  الليلتين الما يتين، وأعأب حديثه الحاج محمد طـالـب بـأـراءة أبـيـات  ثـاء ونـ ـ  

 باللغتين ال ربي  واإلن ليزي ، وختم الضاب حسين نمال  الم لس باللطم..

 التقرير رقم
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رسالة 

فدك 

 والعوالي  



مــن  90م )الـــ 92222319فــ  يــوم  الســبــت  

الموسـم الـفـاطـمـ  الـ)ـامـس( وفـ  الـيـوم 

الثالف من ال ضـرة الـفـاطـمـيـ  الـثـالـثـ ، وفـ  

الليل  الثاني  من ليال خمس تحي  بأا )هـيـئـ  

ــــر(  ــــ  األكــــب ــــاب عــــل شــــب

م الس الفاطمي  الثالثـ ، 

تــنــاول الــ)ــطــيــب فءــيــلــ  

الضـــــيـــــ  حـــــامـــــد وقـــــا  

مــو ــون:مــا الــذي يــ ــب 

علينا كضباب بال)صوص أن 

نــفــ ــلــه قحــتــرام الســيــدة 

ــيــأــا الســالم  الــزهــراء عــل

ـــفـــاطـــمـــيـــ ،  وأيـــامـــأـــا ال

ون لأا قدوة ف  حياتـنـا 

كما كان  سول اللـه اامـيـر 

المؤمنين عليه السالم يريدونا بـإ ا ة الـلـه أن 

 تكون لنا قدوة

  

 اإلحترام واالقتدار 

 

ــ 92222319فــ  يــوم  الســبــت   مــن  90م )الـ

الــمــوســم الــفــاطــمــ  الــ)ــامــس( وفــ  الــيــوم 

الثالف من ال ضرة الفاطمي  الثالث ، أحيا )موكب 

شباب وقي  عل  عليه السالم( ف  منزل الـحـاج 

حســيــن الــدلــيــمــ  مــ ــلــســه الســنــوي 

للفاطـمـيـ  الـثـالـثـ  بـمـضـا كـ  الـ)ـطـيـب 

الضي  حيد  الصميان ، الذي  كـز فـيـأـا 

على ونه ال الق  والضبه بـيـن السـيـدة 

الزهراء عليأا السالم وليل  الأد ، وذكـر 

لذلك ونوه أ ب  ، و نـح ونـه مـن تـلـك 

الونوه، ب د أن ذكر باخـتـصـا  أ لـ  ذلـك، 

وختم المحا رة بالرثاء المف ع لمصابأا 

 عليأا السالم..

 التقرير رقم
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 ليلة القدر فاطمة 

 الزهرار عليها السالم 

 التقرير رقم  
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 90م )الــ 92222319فـ  يـوم  السـبـت  

من الموسم الفاطم  ال)امـس( وفـ  

الـيــوم الــثـالــف مــن الــ ـضــرة الــفـاطــمـيــ  

الثالث ، وف  الليلـ  الـ)ـامسـ  واألخـيـرة 

مــن لــيــالــ  خــمــس تــحــيــ  بــأــا )هــيــئــ  

مصــبــاح الــأــدى( مــ ــالــس الــفــاطــمــيــ  

الثالثـ ، تـنـاول الـ)ـطـيـب فءـيـلـ  الضـيـ  

عل  س يـديـان هـذا الـمـو ـون مـبـتـدءا 

الـــأـــول: أيـــأـــا األعـــزاء تـــ ـــالـــوا نصـــدق 

نحن أثرياء ال الم عـلـى هـذه الـكـرة  بأن 

األ  ي ، ف  هذه الدنيا عدة قليـلـ  مـن 

الناس هم أثـريـاء مـن بـيـن هـذه الـ ـد  

الكبـيـر فـلـذا هـذا مـن مـنـظـا  الـدنـيـوي 

لئن نحـن مضـغـولـيـن فـ  هـذه الـدنـيـا  ،

 نــيــويــ  بــحــتــه، نــظــرتــنــا  فــنــظــرتــنــا تــكــون 

للثروة تـكـون مـا يـ ، و امـا فـ  الـبـ ـد 

الم نوي الله سبحانـه وتـ ـالـى اعـطـانـا 

ثروة كبيـرة لـنـسـتـفـيـد مـنـأـا فـ  هـذه 

الدنيا وف  عالم مـا بـ ـد الـمـوت الـذي 

اكــثــر الــنــاس عــنــه غــافــلــون هــ  هــذه 

الثروة تءمن لنا ان ن ي  بـأمـان و الـى 

ف  ذالـك الـ ـالـم و هـذه الـثـروة  األبد 

هـ  مـحــبــ  و وقيــ  ســيــدي و مــوقي 

اقمــام عــلــ  ابــن ابـــ  طــالــب عــلــيـــه 

األقلي  من بين م)ـلـوقـات  السالم، انتم 

هذا الـ ـلـم الـذي عـنـدكـم هـذه الـثـروة 

 
ٌ
 ونل،  انأا لطف

ّ
 وعناي  من البا ئ عز

 

 البعد المعنوي في حياتنا 

 

 
ٌ
 ونـل، انـأـا نـ ـمـ   لطف

ّ
وعناي  من الـبـا ئ عـز

كبيرة من الـلـه لـيـس فـوقـأـا نـ ـمـ ، مـحـبـتـكـم 

ووقيتكم لإلمـام عـلـ  والـى السـيـدة فـاطـمـ  

مـنـدوبـيـن مـن  الزهراء واهل البيت )ن( لئـن هـم 

الله عز و نل ف  هـذه اق ض و يـوم الـأـيـامـ  

يسئلون من  و منك عن هذه الثروة و الـنـ ـمـ  

ـِئـذ   ) ماذا ف لت بأذه الن م  
َ
م
ْ
ـو
َ
 ي
َّ
ـن
ُ
ل
َ
ـأ
ْ
ـس
ُ
ـت
َ
 ل
َّ
ـم
ُ
ث

ــِ ــيــِم( ســألــوا اقمــام الصــا ق عــن هــذه 
َّ
ــِن الــن

َ
ع

سيدي ما م نى الن ـيـم الـذي يسـألـونـه  اآلي  

فـانـاب آقمـام: الـنـ ـيـم هـ   منا يوم الأيام  

وقي  عل  ابن اب  طـالـب )الـنـ ـمـ  هـ  عـلـى 

ومـع  عليه السالم( وف  اآلخرة انت من األثرياء 

 مـاذا 
ً
كل أسف تأت  إلى اآلخرة مثـل السـائـل إذا

 ف لت ف  تلك الن م  الت  كانت عند ،

 ثم أعأبه الرا و  س يد كل  بالرثاء واللطم..

 تقرير:  السيد طه العلوي 
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ــ 92222319فــ  يــوم  الســبــت   مــن  90م )الـ

الــمــوســم الــفــاطــمــ  الــ)ــامــس( وفــ  الــيــوم 

الثالف مـن الـ ـضـرة الـفـاطـمـيـ  الـثـالـثـ ، وفـ  

الليل  الثاني  من ليلتين تـحـيـ  بـأـمـا )الـأـيـئـ  

المحمدي ( الـروايـ  الـثـالـثـ  لـذكـرى اسـتـضـأـا  

السيدة الزهراء عليأا السـالم، تـحـدث الـ)ـطـيـب 

فءيل  الضي  نأا  إسـمـاعـيـل عـن 

حــركــ  اإلمــام عــلــ  عــلــيــه الســالم 

ف  تبيـان مـكـانـ  السـيـدة الـزهـراء 

عليأا السـالم ومـأـامـاتـأـا وكـيـف 

كان يما سأا إحـتـرامـأـا وتـأـديـرهـا 

 ثم وظيفتنا ف  ذلك..

وختم الم لـس بـمـضـا كـ  لـلـرا و  

الءيف الأا م من باكستـان السـيـد 

   ا عباس الزايدي

 

 التعريف 

بمكانة الزهرار 

 عليها السالم 



 اليوم

 :الرابع

اإلعالنات: –أوال   





ــ 132222319فــ  يــوم  األحــد   مــن  90م )الـ

الــمــوســم الــفــاطــمــ  الــ)ــامــس( وفــ  الــيــوم 

الرابع مـن الـ ـضـرة الـفـاطـمـيـ  الـثـالـثـ ، وفـ  

الــلــيــلــ  الــرابــ ــ  مــن لــيــالــ  ســبــع تــحــيــ  بــأــا 

)حسيني  ال ياسين( م الس الفاطمي  الـثـالـثـ ، 

تناول ال)طـيـب فءـيـلـ  الضـيـ  

منتظر مال الله مسأل  الح اب 

فـــ  الســـيـــرة الـــفـــاطـــمـــيـــ ، 

ومــفــأــوم الــحــ ــاب لــديــأــا، 

وواقــ ــنــا الــمــ ــاصــر وعــالقــتــه 

بالح اب، و ـرو ة تـرسـم نـأـد 

الــزهــراء عــلــيــأــا الســالم فــ  

هــذه الــمــســألــ ، وكــيــف أنــأــا 

حــافــظــت عــلــى حــ ــابــأــا فــ  

حياتأا وبـ ـد مـمـاتـأـا، وخـتـم 

 بالن   الذي اختا ته لأا ب د موتأا..

 

 الحجاب الفاطمي 

 التقرير رقم  
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ــ 132222319فــ  يــوم  األحــد   مــن  90م )الـ

الــمــوســم الــفــاطــمــ  الــ)ــامــس( وفــ  الــيــوم 

الرابع من ال ضرة الفاطمي  الثالث ، أحـيـا مـركـز 

أهل البيت عليأم السالم قبـل صـالتـ  الـظـأـر 

والـ ـصــر مـ ــلـســا شـا   فـيــه 

ـــه  ـــل ـــلـــ  الضـــيـــ   وح ال فءـــي

بــ)ــتــيــا ي بــمــحــا ــرة لــلــضــبــاب 

تـــنـــاول فـــيـــأـــا فءـــيـــلـــ  )بـــر 

الــوالــديــن( مــن خــالل الســيــرة 

 والمسيرة الفاطمي ..

 

الزهرار عليها السالم 

 وبر الوالدين 

تقرير: الحاج قاسم شاني    



 

 

مـن الـمـوسـم الـفـاطـمـ  الـ)ـامـس( وفـ   90م )الــ 132222319ف  يوم  األحد  

اليوم الرابع من ال ضرة الفاطمي  الثالث ، أحيت حسـيـنـيـ  عـلـمـدا  مـ ـلـس ذكـرى 

الفاطمي  الثالث  بمضا ك  ال)طيب الءيف الأا م من باكستان السيد أبو الأـاسـم 

 الر وي، والرا و : السيد   ا عباس الزيدي..
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 وا فاطمتاا 



 

الفاطمية والزهرار 
 عليها السالم 

 التقرير رقم  
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الــفــاطــمــ  الــ)ــامــس( وفــ  الــيــوم الــرابــع مــن 

ال ضرة الفاطمي  الثالث ، وفـ  مـ ـلـس الـفـاتـحـ  

المن أد فـ  مـركـز أهـل الـبـيـت عـلـيـأـم السـالم 

على  وح أحد المؤمنـيـن، ونـه الـ)ـطـيـب 

فءيل  الضي  حيد  الصـمـيـانـ  مـ ـلـسـه 

لذكر السيدة الزهراء عليأا السـالم فـ  

أيامأا الفاطمـيـ ، ولـإلـسـف لـم نـتـمـكـن 

مــن  صــد الــمــو ــون، وفــ  حــال  صــده 

 سيتم إعا ة نضر التأرير..
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 90م )الـــ 132222319فـ  يــوم  األحــد  

من الموسم الفاطم  ال)امس( وفـ  

الـيــوم الــرابــع مــن الـ ــضــرة الــفــاطــمــيــ  

الثالث ، وف  الليل  الثالث  واألخيرة مـن 

ليال  ثالث أحيا بأا )مركز اإلمـام عـلـ  

عليه السالم( م الس الفاطمي  الثالث ، 

تناول ال)طيب فءيـلـ  الضـيـ   وح الـلـه 

ب)تيا ي ف  البداي  السيرة ال ـلـمـائـيـ  

ف  إحياء الفاطـمـيـ ، اأهـمـيـ  اإلحـيـاء، 

ثم است رض مـكـانـ  الـزهـراء مـن اآليـات 

الأرآني ، وختم بالرثاء لتلك الت  ظلـمـت 

ــنــامــ   وهــذا مــأــامــأــا، و عــا إلــى ت

الفاطمـيـ  والـحـسـرة عـلـى أن تـنـتـأـ  

 بسرع ..

 ثم كان هنا  لطم نماع ، وسفرة للتبر ..

 استشهاد العظيمة واستحقاقات ذلك 



 

 التقرير 

 رقم
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فـــــ  يـــــوم  األحـــــد  

من  90م )الـ 132222319

ــفــاطــمــ   ــمــوســم ال ال

ال)امس( وفـ  الـيـوم 

ـــ ـــضـــرة  ـــرابـــع مـــن ال ال

الفاطمي  الثالث ، وف  

الليل  الـثـالـثـ  واألخـيـرة 

من ليال  ثالث يحي  بأا )مءيف األمير عليه السالم( م الس الفاطمي  الـثـالـثـ ، 

واصل ال)طيب السيد عبدالله النأـيـب الـحـديـف عـمـا بـدأه مـن حـركـ  الـزهـراء فـ  

موانأ  الظالمين والت ريف باإلسالم من خالل مظلوميتأا ف  فد  و و نا ف  

 ذلك..

وختم الم الس بمضا ك  لكل من الحاج محمد طالـب بـالـنـ ـ  بـالـلـغـتـيـن الـ ـربـيـ  

 واإلن ليزي ، والرا و  حسين نمال  باللطم..

 فدك 

ج وة 

 الفاطمية 

 و

 الفاطميون 
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فـــــ  يـــــوم  األحـــــد  

 90م )الـــــ 132222319

مــــــــن الــــــــمــــــــوســــــــم 

الــفــاطــمــ  الــ)ــامــس( 

وف  اليوم الرابع مـن 

الــ ــضــرة الــفــاطــمــيــ  

الثالث ، أحيت مؤسـسـ  

اإلمام الس ا  عليه السالم ف  مصـلـى أإلمـام السـ ـا  عـلـيـه السـالم  مـ ـلـسـا 

لذكرى استضأا  الزهراء عليأا السالم بمضا ك  فءـيـلـ  الضـيـ  أبـو  عـاء الـذي 

تطرق إلى مأطع من خطب  الزهراء عليأا السالم الفدكي ، وهو: )ون ل طـاعـتـنـا 

نظاما للمل ، وإمامتنا أمانا من الفرق ( وتـنـاول أبـ ـا  هـذه الـدعـوة الـفـاطـمـيـ ، 

وعل  التركيز على اإلمام  وأهمي  اإلمام  ف  حياتنا، وختم باستـضـأـا هـا فـ  

 هذا السبيل وال)ط بالرثاء والن  ..

 اإلمامة

 أوال  

 وآخرا 

 تقرير: الحاج صالح القرناوي 
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من الموسم الفاطم  ال)امس( وف  الـيـوم  90م )الـ 132222319ف  يوم  األحد  

الرابع من ال ضرة الفاطمي  الثالثـ ، وفـ  الـلـيـلـ  الـ)ـامسـ   واألخـيـرة مـن لـيـالـ  

خمس تحي  بأا )هيئ  شباب عل  األكبر( م الس الفاطمي  الثالث ، تناول الـ)ـطـيـب 

فءيل  الضي  حامد وقا ، ب ض ال)صال الت  يبتل  بأا الضباب ف  حياتأم كالريـاء 

والـ ـ ـب والــتـبـاهـ  فــ  الـحـيـاة الـدنـيـا و ــرب أمـثـلـ  مـن حـيـاة السـيـدة الـزهــراء 

 ووصاياها ف  تذليل النفس واحترام اآلخرين، وال طف على ال ميع..

 ثم أعأب الم لس لطم بالفا س  وال رب ..

 الخصال  الفاطمية 



 اليوم

 :الخامس

اإلعالنات: –أوال   





 

 التقرير 

 رقم
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مـن الـمـوسـم الـفـاطـمـ  الـ)ـامـس( وفـ   93م )الــ 112222319ف  يوم  اقثنين 

اليوم ال)امس من ال ضرة الفاطمي  الثالث ، وف  الليل  الثالث  مـن لـيـالـ  ثـالث 

يحي  بأا م الس الفاطمي  الثالث ، تناول ال)طيب فءيل  الضي  أبـو سـ ـا  بـ ـد 

 أن قرأ الأصيدة الت  مطل أا:

 لمصائب الزهراء ه رت المء  ا     **        وأذلت قلب  من نفون  أ م ا 

ومن ثم تناولت أحا يف الرسول )ص( بحق ابنته فاطم  )ن( و كز البحـف فـ  قـول 

النب  ص )ير ا الله لر ا فاطم  ويغءب الله لغءب فاطـمـ ( وبـيـن مـ ـنـى )  ـا 

تـنـ)  الله ت الى وغءبه( بالنسب  بحق فاطم  ، ثم ب د ذلـك ذكـر الـروايـ  الـتـ  

بم  ء عمر وأبو بكر بطلـب األسـتـاذان بـالـدخـول عـلـيـأـا ق  ـاءهـا قنـأـا غـا ـبـ  

ا 
َ
عليأما وكيف كان    سيدة النساء عليأما ، ثم تناول مصيب  شأا تأا ن ومـا ذ

قال أميـر الـمـؤمـنـيـن حـيـن  فـنـأـا واألبـيـات الـتـ  ذكـر فـيـأـا حـزن وفـراق أمـيـر 

 المؤمنين لأا ن وأنأ  المصيب  بتلك األبيات

 الزهرار محور الرضا 

 والغضب اإللهي 
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الفاطمية واإلنفاق 
 في سبيل الله 

مــن  93م )الـــ 112222319فــ  يــوم  اقثــنــيــن 

الموسم الـفـاطـمـ  الـ)ـامـس( وفـ  الـيـوم 

ال)امس من ال ضرة الفاطمي  الثـالـثـ ، وفـ  

اللـيـلـ  الـ)ـامسـ  مـن لـيـال شـبـع تـحـيـ  بـأـا 

)حســـيـــنـــيـــ  آل يـــاســـيـــن( مـــ ـــالـــس 

الفاطمـيـ  الـثـالـثـ ، تـنـاول الـ)ـطـيـب 

فءيل  الضي  منتظر مـال الـلـه هـذا 

المو ون مـن خـالل الـر يـ  الـ ـامـ  

لل)طاب الدين ، ثم خصـ) الـحـديـف 

عن السيرة الفاطـمـيـ  فـ  اإلنـفـاق 

ف  سبيل الله ووظيفتنا ف  ترسم 

 هذه السيرة والمسيرة..

 التقرير 

 رقم
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مـــن  93م )الــــ 112222319فــ  يــوم  اقثــنــيـــن 

الــمــوســم الــفــاطــمــ  الــ)ــامــس( وفــ  الــيــوم 

ال)ـامـس مـن الـ ـضـرة الـفـاطـمـيـ  

الــثــالــثــ ، و ــمــن اإلفــا ة مــا بــيــن 

الصالتين تناول مسأل  فأأي ، ثـم 

 كــز عــلــى قــراءة  وايــ  وخــبــر مــن 

مصد ه، وبين كيف إن مفر ة الل ن 

والــتــبــري مــتــالزمــتــيــن فــ  الــتــراث 

المو وث عن آل الـرسـول )ص( وإن 

لذلك أغرا ه، وأن وظيفـتـنـا تـرسـم 

 نأ أم عليأم السالم ف  ذلك..

 البرارة من أعدار آل محمد 



 اليوم

 :السادس

اإلعالنات: –أوال   





 

المجالس: –ثانيا   

 التقرير رقم  
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 الزهرار عليها السالم 
 منهج للحياة الزوجية 

 

مــن  96م )الـــ 122222319فــ  يــوم  الــثــالثــاء 

الموسم الـفـاطـمـ  الـ)ـامـس( وفـ  الـيـوم 

السا س من ال ضرة الفاطمي  الثالـثـ ، وفـ  

الليل  السا س  من ليال  سـبـع تـحـيـ  

بــأــا )حســيــنــيــ  آل يــاســيــن( مــ ــالــس 

الفاطمي  الثالث ، تناول ال)طيب فءيلـ  

الضي  منتظر مال الله مسائل من حيـاة 

الــزهــراء عــلــيــأــا الســالم تســاعــد عــلــى 

ــحــيــاة الــزونــيــ  ونــ ــلــأــا  اســتــأــرا  ال

ســ ــيــدة، وخــتــم بــفــانــ ــتــأــا وفــانــ ــ  

 ولدها الحسين عليأما السالم..

 التقرير 

 رقم

400 

مــن  96م )الـــ 122222319فــ  يــوم  الــثــالثــاء 

الــمــوســم الــفــاطــمــ  الــ)ــامــس( وفــ  الــيــوم 

السا س من ال ضرة الفاطمي  الـثـالـثـ ، وفـ  

الليل  السا س  من لـيـالـ  سـبـع تـحـيـ  

بــأــا )حســيــنــيــ  آل يــاســيــن( مــ ــالــس 

الفاطمي  الثالث ، تـنـاول فءـيـلـ  الضـيـ  

أبو  يحان  ما بين الصالتين ف  المسـألـ  

الفأأي  األحكام الضـرعـيـ  الـمـتـ ـلـأـى 

بــالــفــرا  مــن الــ)ــمــس، وفــ  مســألــ  

)منأ ـنـا الـتـولـ  والـتـبـري( تـنـاول خـبـرا 

مفا ه إن أعداء الـزهـراء عـلـيـأـا السـالم 

 من قسوته ت دو على الأريب والب يد..

 قسوة أعدار الزهرار 

 عليها السالم 



 

 

مـن الـمـوسـم  96م )الــ 122222319ف  يوم  الـثـالثـاء 

الفاطم  ال)امس( وف  اليوم السا س من الـ ـضـرة 

الفاطمي  الثالث ، وف  الم لس األسبوع  لـ)حسينـيـ  

اإلمام ال سكري عليه السالم( ف  منـزل الـدكـتـو  أبـو 

عل  السالم ،  تناول ال)طيب فءـيـلـ  الضـيـ  أبـو زيـد 

الحمدي ب د أبيات الرثاء الفاطمي  اآلي  الأرآنـيـ : لقـل 

ق أســألــكـم عــلـيــه أنـرا إق الـمــو ة فـ  الــأـربــى  وبــدأ 

الحديف عن ال اطف  ف  اإلنسان وعـالقـتـأـا بـالـمـو ة، 

ومكان  السيدة الزهراء عليأا السالم وما نرى عـلـيـأـا 

 من الظلم والت دي..

 العاطفة والمودة 

 والزهرار عليها السالم 

 التقرير 

 رقم
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 اليوم

 :السابع

اإلعالنات: –أوال   





 

المجالس: –ثانيا   

 التقرير 

 رقم  
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 وقفة مع حدير الكسار 

 

مــن  91م )الـــ 102222319فــ  يــوم  األ بــ ــاء 

الموسـم الـفـاطـمـ  الـ)ـامـس( وفـ  الـيـوم 

السابع من ال ضرة الفـاطـمـيـ  الـثـالـثـ ، 

وفــ  الــلــيــلــ  الســابــ ــ  واألخــيــرة مــن 

لـيــالــ  ســبــع تــحــيـ  بــأــا )حســيــنــيــ  آل 

ياسين( م الس الفاطمي  الثالث ، تناول 

ال)طيب فءيل  الضي  منتظر مـال الـلـه 

حــديــف الــكــســـاء الــذي يــظــأـــر فءـــل 

السيدة فاطم  الزهراء علـيـأـا السـالم، 

وخـتـم بـالـمــصـيـبــ  الـمــفـ ـ ــ  لـلــسـيــدة 

 الزهراء عليأا السالم..

 التقرير 

 رقم
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مــن  91م )الـــ 102222319فــ  يــوم  األ بــ ــاء 

الــمــوســم الــفــاطــمــ  الــ)ــامــس( وفــ  الــيــوم 

السابع من ال ضـرة الـفـاطـمـيـ  الـثـالـثـ ، وفـ  

الم لس الذي أقامه الضاب الأطيفـ  

كــاظــم آل لــيــف بــاســم الــزهــراء عــلــيــأــا 

السالم على  وح المرحوم أخيه، تـنـاول 

ال)طيب فءـيـلـ  الضـيـ  أبـو  عـاء بـ ـد 

أبيات الرثاء على الزهراء عليـأـا السـالم 

مو وعا يت لق باآلخرة والموت، وكيـف 

يـحـسـب اإلنســان حسـابـه لــذلـك الـ ـالــم 

 ال)الد، وختم بأبيات الرثاء..

 الفاطمية وذكر اآلخرة 



 اليوم

 :الثامن

اإلعالنات: –أوال   





 

المجالس: –ثانيا   

 التقرير 

 رقم
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فــ  يــوم  الــ)ــمــيــس 

 91م )الــــ 102222319

مـــــــن الـــــــمـــــــوســـــــم 

الــفــاطــمــ  الــ)ــامــس( 

وفــ  الــيــوم الــثــامــن 

من ال ضرة الفاطمـيـ  

الــثـــالـــثـــ ، اســـتـــءـــافـــت 

)الــأــيــئــ  الــمــحــمــديــ ( 

ـــــســـــأـــــا  فـــــ  مـــــ ـــــل

األســـبـــوعـــ  فءـــيـــلـــ  

عل  مرتءى الـزايـدي 

الءـــيـــف الـــأـــا م مـــن 

باكستـان فـ  مـ ـلـس 

ن   و ثـاء ومـحـا ـرة 

ــزهــراء  عــن الســيــدة ال

عــلــيــأــا الســالم ومــا 

نرى عليأا من الظلـم 

 وال دوان..

 عن السيدة الزهرار عليها السالم 



 

 التقرير 

 رقم  
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مـن  91م )الـ 102222319ف  يوم  ال)ميس 

الموسم الفاطم  ال)امس( وفـ  الـيـوم 

الثامن من ال ضرة الفاطمي  الثالثـ ، وفـ  

الم لس األسبوع  لـ)ال م ي  الـ ـ ـفـريـ ( 

الـتــ  اخــتـصــت  لــلـفــاطــمـيــ  الــثــالـثــ ، تــنــاول 

ال)طيب فءيل  السيد عما  الأزويـنـ  هـذا 

الــمــو ــون مــبــتــدءا بــاآليــ  الــأــرآنــيــ : لو 

لــــنــــبــــلــــونــــكــــم بضــــ  مــــن 

الــــ)ــــوف.....و أولــــئــــك هــــم 

الــمــأــتــدون  ثــم تــحــدث عــن 

سن  اإلبتالء واإلمـتـحـان فـ  

هــذه الــحــيــاة الســنــ ، الــتــ  

ليـس فـيـأـا إسـتـثـنـاء، وذكـر 

إنأم سألوا اقمـام الصـا ق 

اي الـنـاس اكـثــر ابـتـالءا قــال 

األنــبــيــاء، ثــم اقوصــيــاء، ثــم 

اقمــثــل فــاقمــثــل، ثــم تــحــدث 

عن فـلـسـفـ  اقبـتـالء الـتـ  يـبـيـنـأـا الـأـرآن 

الكريم ف  عدة آيات: )ليمـيـز الـلـه الـ)ـبـيـف 

ــطــيــب(  ــا ِفــ  »(مــن ال
َ
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و يــبــتــلــ  الــمــؤمــن  )«ع

 و لكال إن اإلنسـان لـيـطـغـى ثـم اآليـ  
ً
 حم 

تذكر أن ق سـبـيـل لـلـنـ ـاة اق بـالصـبـر)و بضـر 

الصــابــريــن( وذكــر بــ ــض الــنــأــاط الــ ــلــمــيــ  

للتحل  بالصبر ف  الضـدائـد ثـم عـرج عـلـى 

وأن من خصائصأـا أن  الزهراء عليأا السالم

امتحانأا كان قبل ال)لأه و إنما ال)لق هـم 

الذين إمتحنوا بالزهراء و لكن فضـلـت األمـ  

 ف  هذا اإلمتحان...

 الزهرار 

 الممتحنة 

 وصبرها 



 

 التقرير 

 رقم  
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مـن  91م )الـ 102222319ف  يوم  ال)ميس 

الموسم الفاطم  ال)امس( وفـ  الـيـوم 

الثامن من ال ضرة الفاطمي  الثالثـ ، وفـ  

الــمــ ــلــس األســبــوعــ  لـــ)حســيــنــيــ  الســيــدة 

فــاطــمــ  الــزهــراء عــلــيــأــا الســالم( تــنــاول 

الــ)ــطــيــب ســمــاحــ  الســيــد عـــلــ  أصــغـــر 

الــمــد ســ  مــو ــون: إن اقنســان بــحــســب 

م تأده و ينه يـنـتـ)ـب األصـدقـاء واألعـوان 

 
ً
ويكون ا تباطه بالما ـيـن فـان كـانـوا أنـاسـا

طيبون سـوف يسـتـفـيـد مـنـأـم سـواء كـان 

فــ  الــدنــيــا وفــ  اآلخــرة وقــد ذكــر قصــ  

شأرة حفيدة السيدة فء  خا م  الـزهـراء 

عليأا السالم وكيف أنـأـا تـوسـلـت فـفنـأـا 

حفيدة فء  أعـطـاهـا الـلـه الـكـرامـ  ولـأـذا 

يــ ــب ان يــكــون ا تــبــاطــنــا بــالــمــا ــيــن وهــم 

اقئم  ومن يرتبط بأم كأم البنين الت  لأا 

مـن الــمــأــامـات وتــطــرق الــى قصــ  خــطــبــ  

 أن أهلأا كـان 
ً
 مبينا

ً
عأيل ألم البنين مفصال

لـديـأـم مـ ـرفـ  بـاألمـام أمـيـر الـمـؤمـنـيـن 

بحيف قالوا لـه أن لـديـنـا خـا مـ  لـه ولـيـس 

بزون  ف  قبال الزهراء وكذلك م ـرفـ  أم 

البنين ب د ذلـك بـأمـيـر الـمـؤمـنـيـن وأوق ه 

تلك الم رف  الحأيأي . وقـد بـيـن ان عـلـى 

قول أحد المحأأين ال ـد  بـأن السـيـدة أم 

البنين قد سمت من قـبـل يـزيـد ألنـأـا كـانـت 

 
ً
تأيد الناس ببـكـائـأـا بـ ـدمـا صـنـ ـت قـبـو ا

ألوق ها ولإلمام الحـسـيـن وهـ  تـنـدبـأـم 

بحيف حتى مروان بكى لما سم أـا. وخـتـم 

بالرثاء حول الزهراء وأبـ  الـفـءـل الـ ـبـاس 

 عليأما السالم.

 اإلرتباط 

 بالزهراء 

 وأم 

 البنين 



 

 التقرير 

 رقم  
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مـن  91م )الــ 102222319ف  يوم  ال)ميس 

الموسم الفاطـمـ  الـ)ـامـس( وفـ  الـيـوم 

الثامن من ال ضرة الفاطمـيـ  الـثـالـثـ ، وفـ  

الليل  األولى مـن لـيـالـ  خـمـس تـحـيـ  بـأـا 

)حسيني  آل ياسين( ذكرى السيدة أم البنـيـن، 

تــنــاول الــ)ــطــيــب ســمــاحــ  الســيــد مصــطــفــى 

المد س  ب د الرثاء اآليـ : ))ان الـذيـن امـنـوا 

وعملوا الصالحات سي  ل لأم الـرحـمـن و ا  

قائال: حديث  عن مفر ة واحـدة فـيـمـا يـرتـبـط 

بــــأـــــذه الضـــــ)ـــــصـــــيـــــ  

ــأــافــ  أم  الــ ــظــيــمــ  ث

البنين مـن بـاب تـوسـلـنـا 

بــــأـــــذه الضـــــ)ـــــصـــــيـــــ  

ال ظيم  وقـد    عـلـى 

ــريــد أن  مــن يضــكــك وي

يــأــدم هــذه الــثــأــافــ  

فــلــم تــثــمــر مــزاعــمــأــم 

ألن هذه الثأاف  قائم  

ومســتــمــرة ق تــبــاطــأــا 

بأهل البيـت ونـالـت هـذا 

المكان ال ظيم والمكان  الضام)  فاعتأا نـا 

بأم البنين وتوسلنا بأا اعتأا   اس  لم ينضـأ 

مــن فــراد فــأــد عــاصــرت وعــاشــت مــن األئــمــ  

األطأا  ف  بيت أمير المؤمنين بحيف س)رت 

نفسأا ف  خدمتأم ولم تكتـفـ  بـنـفـسـأـا 

حــتــى أوق هــا نــ ــلــتــأــم فــ  خــدمــ  أوق  

الزهراء عليأا السالم الذي لم ي)لو الم لس 

من ذكرها. وقد ذكر ب ض الروايات عن األئمـ  

األطأـا  بـ)ـصـوص بـ ـض أصـحـابـأـم الـى أن 

خــتــم بــالــرثــاء عــلــى أم الــبــنــيــن الــتــ  واســت 

  الزهراء بأبنائأا األ ب  .

 أم البنين 

 و

 المشككين 



 

برعاي  كريم  من مركز النب  األكرم )ص( لل الي  األفغانـيـ  فـ  مـديـنـ  سـيـدنـ  

األسترالي ، وبمضا ك  من أبو حسن المصل  وعبداإلله الحـبـيـضـ  )حـركـ  الضـبـاب 

البحران  األسترالـ ( وغسـان خـمـيـس )مـ ـأـد الـ)ـلـيـد( والـحـاج حسـيـن الـديـرانـ  

)الم مع ال الم  ألهل البيت( والسيد ماهر الحسن  )ال تب  ال باسي  المأدس ( 

وأبو حو اء )نم ي  السالم األسترالي ( والدكتو  مـكـ  كضـكـول )مـركـز الـتـ ـد يـ  

الثأافي ( وحام  ال ا   والسيد طه ال لوي )الرابط  الفـاطـمـيـ ( والـحـاج قـاسـم 

وأبو مصطفى )من هالل فاطمي  أستراليا( ألـأـى فءـيـلـ  الـدكـتـو  الضـيـ   حـيـم 

لطيف  كلـمـ  تءـامـنـيـ  مـع الضـ ـب الـبـحـرانـ  فـ  ذكـرى الـنـأـءـ  لـلـمـطـالـبـ  

 فبراير( الذي صا ف يوم ال)ميس، ناء فيأا: 10بالحأوق والحريات السنوي  )

ب د ذكر آي  عن الظلم والظالمين وان الله أمـرنـا أن ق نـركـن إلـيـأـم وأشـا  إلـى  

الظلم والحيف الذي يسببه الحكام الظلم  مـن ال خـلـيـفـ  عـلـى شـ ـب الـبـحـريـن 

الذين هم أصل البحرين بينما الطبأ  الحاكـمـ  هـ   خـيـلـه عـلـى شـ ـب الـبـحـريـن 

وأشا  إلى  رو ة اتـبـان كـافـ  الـطـرق السـلـمـيـ  لـلـتـ ـبـيـر عـن الـرأي والـمـطـالـبـ  

بالحأوق وان ق نل أ إلى الـ ـنـف وتـدمـيـر الـمـمـتـلـكـات الـ ـامـ  والـ)ـاصـ  وانـتـأـد 

 مصداقي  الدول األو وبي  وامريكا وغيرها الت  تدع  الديمأراطي  والحري  

 فعالية خاصة بالمناسبة



 

وال دال  وهم فاقدين لأذا المفأوم والدليل ما يحدث ف  اليمن من قبـل 

النظام الس و ي والدعم ال سكري الذي يتلأاه النظام الس و ي من قبل 

هذه الدول وأشا  إلى عدال  اإلسالم وان اإلسالم  ين عظـيـم ق يـفـرق بـيـن 

اسو  وابيض وبين مسلم او مسيحـ  أو يـأـو ي أو بـوذي او غـيـره عـلـى 

اسال ال دال  فكل انسان له الحق ف  مما سه  ينه وان مـا يـفـ ـلـه  اعـ  

والدعم الـمـتـواصـل لـه مـن قـبـل  ول مضـبـوهـ    والذي ق يمثل أهل السنه

ومــ ــروفــ  ق يــمــثــل اإلســالم فــاإلســالم  يــن  حــمــه والــرســول ا ســل  حــمــه 

لل المين ولذا نطلب من الدول الت  تدع  الديمأراطي  والحري  وال دال  أن 

تأف  د الظالمين من ال خليف  بسبب ا طأا ه لض ـب الـبـحـريـن وان تـرفـع 

صوتأا  د ال س و  بسبب حربه  د أبـنـاء الـيـمـن اقبـريـاء نـحـن نـرفـع صـوتـنـا 

 ونطالب الدول هذه باحترام إ ا ة الض وب ف  تأرير مصيرها بيدها



 



 اليوم

 :التاسع

اإلعالنات: –أوال   





 

المجالس: –ثانيا   

 التقرير 

 رقم  

مــن  99م )الـــ 132222319فــ  يــوم  الــ ــمــ ــ   447

الــمــوســم الــفــاطــمــ  الــ)ــامــس( وفــ  الــيــوم 

التاسع مـن الـ ـضـرة الـفـاطـمـيـ  الـثـالـثـ ، وفـ  

الــلــيــلــ  الــثــانــيــ  مــن لــيــالــ  خــمــس تــحــيــ  بــأــا 

)حسيني  آل يـاسـيـن( مـ ـالـس وفـاة أم الـبـنـيـن 

عليأا السالم، تـنـاول الـ)ـطـيـب سـمـاحـ  السـيـد 

مصطفى المد س  مو ون سر عظم  السيدة 

أم البنين كامرأة وكيف أن الـو ـع يـ ـمـل عـلـى 

نرف المرأة ف  ات اه آخر ق يمت إلى عالم تلـك 

 ال ظيمات بصل ..

 المرأة  

 وأم 

 البنين 



 

المجالس: –ثانيا   
 التقرير 

 رقم  

440 
مــن  99م )الـــ 132222319فــ  يــوم  الــ ــمــ ــ  

الــمــوســم الــفــاطــمــ  الــ)ــامــس( وفــ  الــيــوم 

التاسع من ال ضرة الـفـاطـمـيـ  الـثـالـثـ ، و ـمـن 

الم لس األسبوع  لـ)حسيـنـيـ  أصـحـاب الـكـسـاء 

عليأم السالم(، تناول ال)ـطـيـب فءـيـلـ  الضـيـ  

أبــو زيــد الــحــمــدي بــ ــد الــرثــاء مــأــامــات بــ ــض 

الصحابـ  والـتـابـ ـيـن حـيـف قـال ان هـنـا  أنـاس 

ليسوا بأنبياء وق أوصياء ولكن الله أو ن فـيـأـم 

سره كسلمان الـفـا سـ  وأويـس الـأـرنـ  وذكـر 

فــيــأــمــا نــمــلــ  مــن الــروايــات تــبــيــن مــأــامــأــم 

ومنزلتأم. ب د ذلك قـال فـمـا هـو السـر الـذي 

 
ً
عند الزهراء عليأا السالم ي ب أن يكون عـظـيـمـا

والد ن  ال ظيم  الت  نالتأا بحيف يـأـول فـ  

الحديف ان ما اكتملت نبوة نب  اق أقـر بـالـفـءـل 

لفاطم  عليأـا السـالم ثـم ذكـر حـديـف األفـال  

وأنأا ح   على األئم  وتـكـلـم حـول مصـحـفـأـا 

الضريف الذي هو مصد  من مصا   علـوم أهـل 

 البيت وختم بالرثاء عليأا.

سر الزهرار 

 ومصحفها 

  



 

 التقرير 

 رقم  

444 
 

مـن  99م )الــ 132222319ف  يوم  ال ـمـ ـ  

الموسم الفاطمـ  الـ)ـامـس( وفـ  الـيـوم 

التاسع من ال ضرة الفاطمي  الـثـالـثـ ، وفـ  

الليل   األولى من ليلتيـن يسـتـءـيـف فـيـأـمـا 

)مركز اإلمام الحـسـن عـلـيـه السـالم( الءـيـف 

الأا م من بـاكسـتـان فءـيـلـ  عـلـ  مـرتءـى 

الزايدي إلحياء الفاطمي  الثالث ، ولفسف لـم 

 نتمكن من توثيق مءمون الم لس..

ذكرى  

استشهاد 

الزهرار 

عليها 

 السالم 



 اليوم

 :العاشر

اإلعالنات: –أوال   





 

تقرير: الحاج قاسم شاني    

المجالس: –ثانيا   التقرير  

 رقم  

445 

 

مـن  133م )الــ 162222319ف  يوم  السبت 

الموسم الفاطم  ال)امس( وفـ  الـيـوم 

الــ ــاشــر واألخــيــر مــن الــ ــضــرة الــفــاطــمــيــ  

الثالث ، وف  الليل  الثالث  من ليال  خمس 

تحيـ  بـأـا )حسـيـنـيـ  آل يـاسـيـن( مـ ـالـس 

ذكــرى وفــاة الســيــدة أم الــبــنــيــن عــلــيــأــا 

السالم ، تناول الـ)ـطـيـب السـيـد   ـا الضـرن 

بــالــلــغــ  اإلنــ ــلــيــزيــ  هــذا الــمــو ــون مــبــيــنــا 

وان مـن للفتيان كيف ن)تا  السبيل إلى الله 

شروط السبيـل الـى الـلـه هـو اإلخـالص لـلـه 

 ..والتسليم له وألهل البيت عليأم السالم

 الزهرار 

 وأم 

البنين 

 الطريإ 

 يلى

 الله  



 

 التقرير 

 رقم  

446 
م )الـ 162222319ف  يوم  السـبـت 

مـــن الـــمـــوســـم الـــفـــاطـــمـــ   133

الــ)ــامــس( وفــ  الــيــوم الــ ــاشــر 

واألخــيــر مــن الــ ــضــرة الــفــاطــمــيــ  

الثالث ، وف  الليل  الثالـثـ  

مــن لــيــالــ  خــمــس تــحــيــ  

بأـا )حسـيـنـيـ  آل يـاسـيـن( 

مــــ ــــالــــس ذكــــرى وفــــاة 

السيدة أم الـبـنـيـن عـلـيـأـا 

الســالم ، تــنــاول الــ)ــطــيــب 

الســـــــيـــــــد مصـــــــطـــــــفـــــــى 

المد سـ ، هـذه الـمـفـر ة 

من خالل سيرة السيـدة أم 

الــبــنــيــن عــلــيــأــا الســالم، 

وآثا ها على تغيير الـطـبـان 

 ف  ش)صي  اإلنسان..

ثــم بــ ــد الــمــ ــلــس شــا   

الــــرا و  الســــيــــد مــــ)ــــلــــد 

الكربالئ  بـلـطـمـيـ  عـن أم 

 البنين..

 عطار السيدة أم البنين 



 الرد على المشككين ب كرى أم البنين  

 442التقرير  رقم  

من الموسم الفاطلملي اللخلاملس( وفلي الليلوم اللعلاشلر  111م )الل 16/7/7112في يوم  السب  

واألخير من العشرة الفاطمية الثالثةال  وفي المجلس األسبوعي للل)حسليلنليلة دار اللحلسليلن عللليله 

السالم( كان المجلس مخصصا للسيدة أم البنين بمشاركة الخطليلب فضليلللة الشليل  ملنلتلظلر ملال 

الله ال ي قرأ بعد الرثار اآلية الكريمة: الكريمة: )ان ال ين آملنلوا وعلملللوا الصلاللحلات أولل لك هلم 

ن أن تلفلسليلر هل ا اآليلة اللملبلاركلة تلتلحلدص علن الشليلعلة وصلفلاتلهلم علنلد كلال 
ّ
خير البرية( حير بي

الفريقين. ثم بدأ بالرد على من يسأل أو يستشلكلل حليلر يلقلول ان هل ا اللملوضلوع اللفلقلهلي أو 

العقائدي هل موجود في القرآن أو هل موجود ه ا في كتب المخلاللفليلن. فلبلاللنلسلبلة للللسل ال 

ن أن لنا حدير متواتر أن النبي قال اني تارك فليلكلم اللثلقللليلن كلتلاب الللله وعلتلرتلي أهلل 
ّ
األول بي

 نحن نستشهد بكلتلب 
ً
بيتي فيجب أن نشرك الحدير مع القرآن. وأما بالنسبة للس ال الثاني أحيانا

 بكتب المخلاللفليلن. فلااليلة 
ً
المخالفين حسب المكان والحاضرين فليس بالضرورة أن نستشهد دائما

ت كر ايمان عقيدة وعملال ايمان باالمامة وثم عمل فاساس هو االمامة واللواليلة فلأم اللعلبلاس 

واخوته نال  ه ا المنزلة وال كر الخالد بفضل تفانيها وايثارها للئئلملة علللى أوالدهلا وبلقلدر ملا 

عرف  امامها. فه ا المجالس التي تتحدص عن أهل البي  هي جزر مهم من الوالية فلبلقلدر ملا 

تخدم شيعة أهل البي  الله يعطيك من المكانة والرتبة والسلملو فلي اللدنليلا واآلخلرة. ثلم خلتلم 

 بالرثار على أم البنين وبعد ذلك كان  هناك لطمية للرادود مال كرار الكوفي.



 يحيار الفاطمية 

 

مــن  133م )الـــ 162222319فــ  يــوم  الســبــت 

المـوسـم الـفـاطـمـ  الـ)ـامـس( وفـ  الـيـوم 

ال اشر واألخير من ال ضرة الفاطميـ  الـثـالـثـ ،  

وف  الـلـيـلـ   الـثـانـيـ  مـن لـيـلـتـيـن يسـتـءـيـف 

فيأما )مركز اإلمام الحسـن 

عليه السالم( الءيف الأا م 

مـن بـاكســتـان فءـيــلـ  عـلــ  

مـــرتءـــى الـــزايـــدي إلحـــيـــاء 

الفاطمي  الـثـالـثـ ، ولـفـسـف 

لـــم نـــتـــمـــكـــن مـــن تـــوثـــيـــق 

مءمون الـمـ ـلـس، بـالـرغـم 

مــن أنــه أعــأــب الــمــ ــلــس 

 بأسئل  وأنوب ..

 442التقرير رقم 

 442التقرير  رقم  

 

فــــ  يــــوم  الســــبــــت 

 133م )الــــ 162222319

من الموسم الفاطمـ  

ال)امـس( وفـ  الـيـوم 

ال اشر واألخير من ال ضرة الفاطمي  الثالث ، ختمت )حسيني  أم البنين( الـ ـضـرة 

الفاطمي  الثالث  ف  م لسأا األسبوع  الذي ا تأى منبره ال)طيب الضي  أبـو 

زيد الحمدي وتناول مسأل  )السر المستو ن ف  الزهراء( مـبـتـدءا بـالـحـديـف عـن 

السر وأهميته وم ناه و  ي  الثـأـلـيـن لـه وأحـكـامـه ثـم السـر الـمـسـتـو ن فـ  

 الزهراء عليأا السالم وكما بدأ بالرثاء ختم به..

 السر المستودع فيها 



مجلس خاص ل كرى                                

 استشهاد الزهرار )ع( 

 

 111م )اللل 16/7/7112في يوم  السب  

من الموسم الفاطمي الخامس( وفلي 

اللليللوم الللعللاشللر واألخلليللر مللن الللعللشللرة 

الللفللاطللملليللة الللثللالللثللةال أقللام 

الللحللاج مللهللنللد فللي مللنللزللله 

مجلسا خلاصلا إلحليلار ذكلرى 

الللفللاطللملليللة الللثللالللثللةال ولللم 

نتمكلن ملن اللحلصلول علللى 

أي ملللللعلللللللللللوملللللات حلللللول 

 المجلس..

 451التقرير رقم 

 

فلللي يلللوم  السلللبللل  

 111م )اللل 16/7/7112

ملللللللن اللللللللملللللللوسلللللللم 

الفاطملي اللخلاملس( 

وفي اليوم العاشر واألخير من العشرة الفاطمية الثلاللثلةال وفلي األسلبلوع 

الرابع على التوالي تناول فضيلة الشيل  اللدكلتلور اللجلواهلري فلي مسلجلد 

 اإلمام الرضا عليه السالم )حدير فاطمة أم أبيها( بالعرض والتحليل..

 فاطمة أم أبيها  

 451التقرير رقم 



  
 عدد ايام
 االحيار

  

عدد 
اللوحات 
 التبليغية

عدد 
 المراكز

عدد 
 المجالس

  
عدد الخطبار 
والمحاضرين 
 من الداخل

  

عدد الخطبار 
والمحاضرين 
 من الخارج

عدد الرواديد 
 والشعرار

عدد 
الموضوعات 
 المطروحة

11  65 01   21 72 4  75  51  

 انفو جرافيك



زيارة السيدة  الزهرار         
 عليها السالم



 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 third Fatimiy-
iah nights”, for which 10 continuous days has assigned for this event and all the Majalis in 
Sydney were racing to commemorate it. 
 
 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 = 10 

2. No. of banners relating to the occasion = 65 

3. No. of Centres = 30 

4. No. of Majalis = 90 

5. No. of speakers and lecturers from Australia = 27 

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

7. No. of rawaded and poets.= 25 

8. No. of topics relating to the event = 50 

 المؤشر الفاطمي

The Fatimiyiah Summary Review 
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