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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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 ويمكن مطالعة 
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 الموسم الفاطمي 

 بالموقع االلكتروني 
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الصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، نبينا األعظظظم مظ ظمظد )ل( وعظلظى أهظل و

بيته الطيبين الطاهرين، سالم الله عليهم أجمعين، ال سيما بقية الله في أرضظه أرواحظنظا 

لمطلعه الفداء، واللعن الدائم والمؤبد على أعظداءهظم أجظمظعظيظن مظن اآن وكظل  ن  لظى 

 يوم الدين، وبعد: قيام

 

فيتواصل  صدار )المؤشر الفاطمي( عقيب كل مناسبة، من أجل أن يتوافر كل مظن )أعاظاء 

الظمظوسظم الظفظاطظمظي( و )الظمظراكظب( و )الظخظظطظبظاء( و )الظرواديظد( و )الظجظمظهظور( عظلظى ر يظظة 

موضوعية توصف واقع )المناسبة( وأسباب  خفاقاتها، لكي يكون )الظمظؤشظر الظفظاطظمظي( 

مر ة لمراجعات تنهض بواقع اإلحياء الديني ن و األفال، ومهما نقدم فإننا بظ ظاجظة  لظى 

أن نقدم األفال مما قدمناه فإنهم أهل بيت )ال نظ ظصظي ؤظنظا هظم( وديظن ومظعظتظقظد )بظه 

 كانت الخاتمة(..

 

ولقد كان للعدد األول المختظ  بظظ)أسظبظوم الظمظ ظسظن الاظهظيظد( بظمظا تاظمظن مظن  راء حظول 

المناسبة وأسباب  خفاقاتها أؤره على جهود الكوادر في الظتظ ظاظيظر والظمظتظابظعظة والظرصظد 

واللقاء والتااور حول ما يأتي من المناسبات، لذا تقرر أن يستمر  صظدار عظدد عظقظيظب كظل 

مناسبة مهما كانت أيامها قليلة أو كثيرة شاكرين جهد عاو الظبظرنظامظل )السظيظد أبظو عظالء 

 حامي الجادر( الذي يبذله في  صدار هذا التقرير..

 

ويأتي هذا اإلصدار )العاشر( إلحياء ذكرى الم دث الجليل السيد عظبظدالظعظظظيظم الظ ظسظنظي،  

 و حياء ممارسته )أعرض عليك ديني(..
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فيها( أن نكون قد وفقنا لتقديم  سهام ياارك في الجهود التي يبذلها الظجظمظيظع فظي 

 مدينة سيدني..

 

 لجنة الموسم الفاطمي الخامس
 برنامل هالل فاطمية أستراليا

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 املدخل



 

 

 

السيد 

عبدالعظيم 

 ال سني

 اسمه ونسبه:

هو السيد أبو القاسم ؛ عبد العظيم الحسني بن عبد الله بن علي بن الـحـسـن بـن  يـد 

بن اإلمام الحسن بن أمير المـممـنـيـن عـلـيـةـم الالـ ، والسـ م ، مـن أ ـحـا  اإلمـام 

الجواد والةادي عليةما الس م ، ومن مشاهير العلماء وثقا، الـفـءـ ء والـمـحـدثـيـن 

 المشةور بالزهد والورع عند العامة والخا ة .

 

 والدته:

هــ ، 371ولد السيد رضوان الله عليه في اليوم الرابـ  مـن رـةـر ربـيـ  ا عـر مـن عـام 

 بالمدينة المنور، . 

 

 حياته:

روى الشيخ النجاري في كتابه أن عبد العظيم ورد الري هاربا من السلطان ، وسـنـن 

سربا في دار رجل من الشيعة في سنة الموالي ، فنان يعبد الله فـي للـا السـر  ، 

ويالوم نةاره ، ويقوم ليله ، فنان يخرج مستترا فيزور القبر المقابل قبره ، وبيـنـةـمـا 

الطريق ، ويقول : هو قبر رجل من ولد موسى بن جعفر عليه الس م ، فلم يزل يأوي 

إلى للا السر  ويق  عبره إلى الواحد بعد الواحد من رـيـعـة مل مـحـمـد  ـلـى الـلـه 

عليه ومله الطاهرين حتى عرفه أكثرهم ، فرأى رجل من الشـيـعـة فـي الـمـنـام رسـول 

 الله  لى الله عليه ومله الطاهرين قال له : إن رج  من ولدي يحمل من سنة 

 املناسبة

 السيد الااه عبدالعظيم ال سني رضوان الله عليه 
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الموالي ويدفن عند رجر، التفاح في باغ عبـد الـجـبـار بـن عـبـد الـوهـا  ، وأرـار إلـى 

المنان الذي دفن فيه ، فذهب الرجل ليشتري الشجر، ومنانةا مـن  ـاحـبـةـا ، فـقـال 

له : ألي ريء تطلب الشجر، ومنانةا ؟ فأعبره بالرؤيا، فذكر  احب الشـجـر، أنـه كـان 

 عـلـى الشـريـل ، والشـيـعـة 
ع
رأى مثل هذه الرؤيا ، وأنه قد جعل موض  الشجر، وقـفـا

يدفنون فيه ، فمرض السيد عبد العظيم ومات رحمة الله عـلـيـه ، فـلـمـا جـرد لـيـ ـسـل 

وجد في جيبه رقعة فيةا لكر نسبه فإلا فيةا : أنا أبو القاسم عبد العظيـم بـن عـبـد 

 الله بن علي بن الحسن بن  يد بن الحسن بن علي بن أبي طالب .

 

ن روى عنهم:
ّ
 مم

 الحسن بن محبو .  .3

 هشام بن الحنم. .2

 علي بن جعفر. ابن أبي عمير. .1

 

 من الراوون عنه:

 أحمد بن أبي عبد الله البرقي. .3

 أبو ترا  عبيد الله الحارثي. .2

د بن عالد. .1
ّ
 أحمد بن محم

 سةل بن  ياد ا دمي. .4

 

 من أقوال العلماء في حقه:

اد: ) لو ورع ودين ، عابد معروف باألمانة ، و دق اللةجة ، عالم  •
ّ
قال الالاحب بن عب

مور الدين ، قائل بالتوحيد والعدل ، كثير الحديث والرواية ( .
ُ
 بأ

 قال ابن داوود الحلي في رجاله: ) عابد ورع كان مرضيا ( . •

قال الشيخ علي النما ي الشاهرودي في مستدركات علم رجـال الـحـديـث: ) وهـو  •

 لو ورع ودين ، عابد معروف باألمانة والوثاقة والج لة ( .

قال الشيخ علي النما ي الشاهرودي في مستدرك سفينة البحـار: ) الـثـقـة الـورع  •

 الجليل ، من أ حا  الرضا والجواد والةادي والعسنري عليةم الس م ( .

 قال الشيخ محمد علي األردبيلي في كتابه جام  الروا،: ) كان عابدا ورعا ( . •

 

 عقيدته وعلمه وفال زيارته:

ة عليةم الس م ، فقد دعل السيد 
ّ
كان السيد رضوان الله عليه لو عقيد، كاملة باألئم

ا على اإلمام الةادي عليه الس م ليستعرض عليه مـعـتـقـداتـه ، 
ع
رضوان الله عليه يوم

ا ( .
ًّ
نا حق

ّ
ا با يا أبا القاسم ، أنت ولي

ع
رحب

َ
ا نظر إليه اإلمام عليه الس م قال: ) م
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يروي أبو حماد الرا ي أنه دعل على اإلمام الةادي عليه الس م في سامراء وسألـه 

عن بعض المسائل فأجابه اإلمام عليةا ولما ودعه قال له اإلمام عليـه السـ م : ) يـا 

حماد إلا أرنل عليا ريء من أمر دينا بناحيتا فسل عنه عبد العظيم بن عبد الـلـه 

 الحسني واقرأه مني الس م ( .

 

روي عن اإلمام الةادي عليه الال ، والس م لما دعل عليه بعض أهـل الـري فـقـالـه 

ا لو  رت قبر عـبـد 
َّ
له أين كنت ، فقال  رت الحسين عليه الس م ، فقال اإلمام : ) أما إن

 العظيم عندكم لننت كمن  ار الحسين بن علي ( .

 

 من مؤلفاته:

 كتا  عطب أمير المممنين عليه الال ، والس م . •

 كتا  اليوم والليلة . •

 

 وفاته:

 252توفي السيد رضوان الله عليه في اليوم الخامس عشر من رةر روال من عام 

هـ في منطقة الري بالقر  من طةران بإيران ، ومرقده المطةر مـزار مـعـروف 252أو 

 هناك .

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أنظر/

 . 124ل 1ؤواب األعمال ج .1

 . 67 – 66ل 2رجال النجاشي ج .2

 . 145الكليني والكافي ل .3

 . 381-381، ل 172تقويم الايعة ل .4

 . 111ل 14موسوعة المصطفى والعترة عليهم السالم ج .5

 . 66ل 6، ج 128ل 3مستدرك سفينة الب ار ج .6

 . 451 -444ل 4مستدركات علم رجال ال ديث ج .7

 . 131رجال ابن داود ل .8

 . 71 -68ل 3نقد الرجال ج .4

 . 461 -461ل 1جامع الرواة ج .11

 . 547 -545ل 2طرائف المقال ج .11

 الموقع االلكتروني لمركب الهدى للدراسات اإلسالمية .32



واقترحت )لجنة الموسم الفاطمي( أن يتم  حياء تلك المناسبة لمدة ؤظالؤظة أيظام هظي 

 )الثاني( و )الثالث( و )الرابع( من شهر ربيع اآخر، على الن و التالي:

)الثاني والثالث( للحديث عـن رـخـالـيـتـه وبـعـض األمـور الـمـتـعـلـقـة بـجـوانـب سـيـرتـه  •

 وحياته، و:

فقد عالص لفعالـيـة تـتـعـدد فـي الـعـديـد   –وهو يوم لكرى مي ده  -)اليوم الراب (  •

من مناطق مدينة سيدني تحت عنوان: )أعرض عليا ديني( المستلةمة مـن عـبـارتـه 

 لعدد من األئمة المعالومين الذين عا رهم..

 املقرتح 

 غرض االحياء 
ويتركز اإلحياء لةذه المناسبة باإلضافة إلى الـتـعـريـل بـةـذه الشـخـالـيـة والـوفـاء لـةـا 

ترسم مساره في عرض دينه على المعالومين عليةم الس م، الذي هو أمر في غاية 

األهمية، عالو ا في ظل تراكم المتطلبات الحياتية التي تترك مثارها علـى األسـاسـيـات 

 وهي الةوية والتدين..

 تقويم األيام الثالثة 
 ربيع اآخر: 4 لى  2من 

 ربيع اآخر: 2[ 1]

 اليوم األول من أيام وليالي إحياء لكرى مي د السيد عبدالعظيم الحسني.. •

للةجر،، وقيل إن للا كان في  71رمي الحجاج الثقفي النعبة بالنار وإحراقةا سنة  •
 جمادى األعرى.. 33

 ربيع اآخر: 3[ 2]

 اليوم الثاني من أيام وليالي إحياء لكرى مي د السيد عبدالعظيم الحسني.. •

 سفر اإلمام العسنري عليه الس م إلى جرجان )بمعجز، طي األرض(.. •

 ربيع اآخر: 4[ 3]

اليوم الثالث من أيام وليالي إحياء لكرى مي د السيد عبدالعظيم الحسني ]وهو  •
 يوم والدته[..



 
 موضوعات املناسبة املقرتحة

ومما يناسب ال ديث عنه في مثل تلك األيام والمناسبة باإلضافة  لى 

 عرض السيرة الذاتية والمكانة ما يلي:

 عقيدتنا في أوالد وأحفاد المعالومين، وكيل نعيش مناسباتةم؟.. .3

 كيل نترسم نةجه في عرض ديننا ومراجعة انتماءاتنا.. .2

ما تفسير المأثور عنةم عليةم الس م بأن  يارته كزيار، اإلمام الحسين عليه  .1

 الس م، وتأم ت في  يارته..

 المزارات وأثره في إعمار األرض )بقعة الشاه عبدالعظيم في ري نمولجا(.. .4

 وقفة م  بعض األحاديث التي رواها عن المعالومين عليةم الس م.. .5



 مصادر املوضوعات 

وبالرغم من كثرة الكتابات حولها إال أن أكثرها باللغة الفارسية، وما أمكن تحصيله بصيغة )بي دي 

 إف( ما يلي:

آشتائي با حضرت عبدالعظيم حسني ومصادر شرح حال أو )التعرف على شخصية السيد عبدالعظيم الحسني  .1

https://ebookshia.com/books/view/752/%D8%A2%D8%B4%D9%86%ومصادر ترجمته( للشيخ رضا أستادي: 

D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%A8%D8%A7+%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA+%D8%B9%

D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85+%28%D8%B9%29+%D9%

88+%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1+%D8%B4%D8%B1%D8%AD+%D8%AD%D8%A7%

D9%84+%D8%A7%D9%88.. 

بررسي كلي روايات حضرت عبدالعظيم حسني )مناقشة شاملة لروايات السيد عبدالعظيم الحسني(: للشيخ  .2

 محمد كاظم رحمان ستايش.

 الخصائص العظيمية للشيخ جواد اللرجاني. .3

//:httpsالتذكرة العظيمية للشيخ أبي المعالي الكرباسي: حكمت نامة حضرت عبدالعظيم الحسني:  .4

www.ziaossalehin.ir/fa/content/4082.. 

روح وريحان )أو جنة النعيم والعيش السليم في أحوال السيد الكريم والمحدث العليم عبدالعظيم الحسني(: للشيخ  .5

 محمد باقر الكجوري المازندراني.

//:httpشرح حديث عرض دين حضرت عبدالعظيم الحسني للشيخ الصافي الكلبايكاني:  .6

hosna.abdulazim.com/fa/content/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%

D8%A7%D8%A8-10.. 

شناخت نامه حضرت عبدالعظيم حسني وشهر ري )التعرف على السيد عبدالعظيم الحسني ومدينة الري( للسيد  .7

http://hadith.net/post/52008/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%محمد حسين الحكيم وعلي أكبر زماني نزاد: 

AE%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%

D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D9%86%

DB%8C-%D8%B9-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%

85%D9%88%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7-%D9%88/.. 

 عبدالعظيم الحسني حياته ومسنده للشيخ عزيز هللا العطاردي:  .8

-http://www.narjesعبدالعظيم الحسني العالم الفقيه والمحدث المؤتمن للشيخ أحمد عبيدان األحسائي:  .9

library.com/2016/10/blog-post_61.html.. 

https://www.abdulazim.com/fa/%D8%B5%D9%81%مجموعة آثار كنكره بزركداشت حضرت عبدالعظيم:  .10

D8%AD%D9%87/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%

D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%

B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%B9#portlet-mosts-

visited.. 
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 تقييم االحياء

 دور جلنة املوسم

  

 وعلى النهل المعتاد فإن دور لجنة الموسم الفاطمي الخامس كان: 
 

 االقتراح والتنسيق.. .3

 اإلع م والتبليغ للمناسبة ولإلحياء الموحد لةا في كافة المراكز.. .2

توجيه اللوحات اليومية لتوضيح وبيان مفردات هذه المناسبـة واإلجـابـة عـلـى  .1

 الشبةات ورد التشنينات والم الطات..

 تو ي  النتب اإللنترونية المساعد، على فةم تلا المناسبة.. .4

 توثيق تلا الفعاليات وتحريرها وبيانةا.. .5

 
ولقد حقق اإلحياء بعض أهدافه بالرغم من أنه لم يمكن ت قيق فقرة 

 )أعرض عليك ديني( باكلها الطبيعي لعدة أسباب في طليعتها:

عدم تحسس أهميتةا من جملة كبير، من المراكز والشخاليات العاملة في الوسط  .3

 الديني..

 عدم كفاية التحءير للفعالية ووجود النوادر العاملة على متابعة تنفيذها.. .2

انش ال عدد من الجةات بو ول فءيلة الشيخ محمود نجل المرج  الديني الشيخ  .1

 إسحاق الفياض القادم من النجل األررف..



 وكانت حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوم كما يلي:

 

 

 

م( وجةت حسينية اإلمـام السـجـاد 3223222231في مطل  ربي  ا عر يوم )االثنين 

عليه الس م دعو، للقاء بفءيلة الشيخ محـمـود 

نجل المرج  الديني الشيخ إسحاق الـفـيـاض فـي 

مالــلــى اإلمــام الســجــاد )عــلــيــه الســ م( وابــتــدأ 

اللقاء به م    تي الـمـ ـر  والـعـشـاء جـمـاعـة، 

ثم قرأ الشيخ مةدي الننعاني ميـات الـذكـر فـي 

االفتتاح، ت ه الشيخ بةاء الجبوري بمقدمة فـي 

استقبال كلمة نجل المرج ، وبعدها تحدث الشيخ 

ناق  و ايا المرجعـيـة ومـنـةـا تـوجـيـةـات والـده 

لمن يعيش في هذه الدول، والتي تبدأ بأهميـة 

الوحد، واالتحاد بين جمي  األطراف في السـاحـة 

الواحد،، ومن ثم م  بقية المذاهـب اإلسـ مـيـة 

الموجود،، واالعتناء بالشبا  واالهـتـمـام بـةـم، 

وبــذل الــجــةــد فــي تــعــلــيــمــةــم ديــنــةــم وأمــور 

مــذهــبــةــم، وإنشــاء مــدارف عــا  بــالــطــائــفــة 

الحتءان األجـيـل، وتشـجـيـ  أتـبـاع الـمـذهـب عـلـى 

ــالــدراســة األكــاديــمــيــة، والــطــمــوح  االهــتــمــام ب

لإلنخراط في ممسسات الدولة، وتمثيل الطائـفـة 

فيةا، وأكد على ضرور، احترام قوانين البلد، وعدم اتباع مدعي الـمـرجـعـيـة هـذه 

 األيام، واتباع المرجعية الرريد، الالالحة..

 

وتشنر الشيخ علي الزاهدي باسمه واسم الحسينية )الراعـيـن لـةـذا الـلـقـاء( مـن 

 الحءور، ثم جلس الجمي  على مأدبة الطعام..

 

 

 
تقرير: الحاج قاسم شاني    

 38التقرير رقم 

 اللقاء بنجل املرجع الديني الشيخ الفياض 

 من مراسيم استقبال نجل الايخ الفياض



 املشاركون يف االحياء

 وقد شارك في  حياء تلك المناسبة:
 

 من المراكب: –أوال 

 جام  اإلمام المةدي )عج(.. .3

 الجمعية الجعفرية.. .2

 حسينية مل ياسين.. .1

 حسينية اإلمام السجاد )عليه الس م(.. .4

 مركز ربا  ال دير.. .5

 

 من الم اضرين والخطباء: –ؤانيا
 الشيخ أبو دعاء.. .3

 الشيخ علي الزاهدي.. .2

 األستال علي كريم.. .1

 الشيخ محمد روح الله بختياري.. .4

 الشيخ محسن العاملي.. .5

 

 علماء وخطباء ورواديد من الخارج –ؤالثا
 تم االستفاد، منةم في موضوعات حول السيد، الزهراء عليةا الس م

 الشيخ محمد باقر اإليرواني.. .3

 الشيخ أررف الجعفري.. .2

 الم  قحطان البديري.. .1

 السيد قاسم الج لي.. .4

 

 علماء وخطباء من الخارج –رابعا
 تم االستفاد، من محاضراتةم حول السيد عبدالعظيم الحسني ومحور المناسبة:

 السيد ع ء الدين الموسوي.. .3

 الشيخ أمين ترمس العاملي.. .2

 الشيخ المجتةدي الطةراني.. .1



 وكانت حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوم كما يلي:

 أوال:        الم اضرات حول البهراء عليها السالم
 

 من عارج مدينة سيدني عبر جةا  التلفا  بةدف إثراء األيام الفاطمية بأكبر قدر ممنن 

 من الموضوعات، وترسيخ أسماء األع م وأعمد، المنبر في لاكر، الناف:

 وكانت حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوع كما يلي:

 الراصد الفاطمي لفعاليات املناسبة

 

 

 

م( الــثــانــي والــثــ ثــيــن مــن الــمــوســم 3323222231فــي  ــبــيــحــة يــوم )الــثــ ثــاء 

الفاطمي الخامس، كانت المحاضر، اليومية للتدبر حديث لفءيلة الشيخ محمد 

باقر اإليرواني )أستال البـحـث الـخـارج فـي 

النجل األرـرف( فـي درسـه فـي األ ـول 

بالعتبة العلوية الـمـقـدسـة،  ولـمـنـاسـبـة 

تجليل األيام الفاطمية نقل الخبر المـأثـور 

الــذي طــلــبــت فــيــه الســيــد، عــديــجــة مــن 

أســمــاء أن تــةــتــم بشــأن الــزهــراء عــلــيــةــا 

الس م في ليلة  واجةا حـيـث إنـةـا فـي 

تـلــا الــلــيـلــة سـتــنـون فــاقـد، ألمــةـا، ثــم 

انــتــقــل إلــى لاك الــزمــن ومــا جــرى فــي 

بيتةا بمحءـر الـرسـول ) ( عـنـدمـا طـلـب 

من النساء الخروج، إال أسماء الـتـي بـقـت، 

وجرى بـيـنـةـا وبـيـن الـرسـول حـديـث مـا يـجـري عـلـيـةـا مـن ظـلـم يـمدي إلـى 

استشةادها، وتأوه الشيخ قائ  في ليلة عـرسـةـا يـذكـر مالـابـةـا، وقـرأ أبـيـات 

 الرثاء لط به حول استشةاد الزهراء عليةا الس م..

 38اليوم األول:                 التقرير رقم 

 أمر ذكر الزهراء )عليها السالم( ومصابها 



  وكانت حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوم كما يلي:

 

 

م( الثالث والث ثين من الـمـوسـم 3223222231وفي  بيحة يوم األربعاء )

الفاطمي الخامس، وفي إطار الذكر اليـومـي لـلـسـيـد، الـزهـراء عـلـيـةـا 

الس م، تم االستماع إلى لقاء حواري م  كل من الشيخ أررف الجعفري 

والرادود قحطان البديري،  بين فيـه )الشـيـخ( عـبـر مـقـدمـة أن الـلـه هـو 

الملا، وكل ملا بحاجة إلى عدم، وعدمة الله تتم بطـاعـتـه، ومـن أهـم 

تجلياتةا عدمة الناف، واأليام الفاطمية هي الطريق إلعانة الناف على 

عدمة الله ألن أفءل با ، وهي التي رضاها رضا الله وغءبةا غءب اللـه 

وعلى معـرفـتـةـا دارت الـقـرون، ومـا مـن نـبـي أقـرت نـبـوتـه إال بـاإلقـرار 

بفءلةا، لذا فإن في األيام الفاطمية هي أهم با ، ثم بين كيل نعمـل 

على تحقيق األيام الفاطمية، ثم أعقبه )الرادود قحطان( مبينا كـيـل أن 

الـــرادود مـــنـــمـــل 

لـــدور الـــخـــطـــيـــب 

والــمــنــبــر، وبــدوره 

تتنامل مـنـظـومـة 

 اإلحياء الديني.. 

 33اليوم الثاني:                 التقرير رقم 

 اخلدمة اإلهلية يف األيام الفاطمية  



  وكانت حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوم كما يلي:

 

 

م( الــرابــ  والــثــ ثــيــن مــن 3123222231وفــي  ــبــيــحــة يــوم الــخــمــيــس )

الموسم الفاطمي الخامس، وفي إطار التدبر فـي إحـدى الـمـحـاضـرات 

للخطباء من الخارج كان االستماع لمحاضر، للسيد قاسم الج لي والـتـي 

ابتدأها بآية المباهلة،  وقال: إن هذه ا ية تقرر ثـ ث حـقـائـق )األولـى( 

أحقية اإلس م، والنبو،، وأهل البيت، وبين أن هـذه ا يـة تـنـبـه إلـى أن 

الــزهــراء هــي ســيــد، 

نســـاء الـــعـــالـــمـــيـــن، 

وعليه فةي القـدو، 

ـــــلـــــمـــــرأ، إال أنـــــه  ل

ولــــــهــــــســــــل هــــــذه 

الرسالة تـم الـتـ ـافـل 

عنةا، ثم ركـز حـديـثـه 

في توجيه المجـتـمـ  

لبيـان مـقـام الـزهـراء 

عـــــلـــــيـــــةـــــا الســـــ م 

ودرايــتــةــا بــاإلســ م، 

بل هي التي تمثل اإلس م، وتنشئة األجيال علـى تـقـديـس هـذا االسـم 

 وترسم عطاه..

 38اليوم الثالث:                 التقرير رقم 

 آية املباهلة والسيدة الزهراء عليها السالم  



 وكانت حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوم كما يلي:

 ؤانيا:        الم اضرات حول المناسبة: 
 

 من عارج مدينة سيدني عبر جةا  التلفا  بةدف إثراء األيام الفاطمية بأكبر قدر ممنن 

 من الموضوعات، وترسيخ أسماء األع م وأعمد، المنبر في لاكر، الناف:

 

 

 

م( الــثــانــي والــثــ ثــيــن مــن 3323222231وفــي مســاء يــوم )الــثــ ثــاء 

الموسم الفاطمي الخامس، ولـمـنـاسـبـة األيـام الـثـ ثـة الـمـخـالـالـة 

لذكرى مي د السيد عبدالعظيم الحسني  كانت الـمـحـاضـر، الـيـومـيـة 

للتدبر لسماحة السيد ع ء الديـن الـمـوسـوي )رئـيـس ديـوان الـوقـل 

الشيعي في عراق المقدسات( والذي ركز على هـذه الـمـفـرد، مـن 

حيا، هذا العلم، وقال: 

إن هذا درف مةم لنـا، 

أنه مةما بـلـغ اإلنسـان 

فــي الــعـــلـــم والـــديـــن 

والـمــرتـبــة االجـتــمـاعــيــة 

ينب ي أن ال يـأنـل مـن 

أن يتأكد من دينه وكـل 

فر ة تسـنـح لـه لـلـقـاء 

بعالـم عـلـيـه أن يـراجـ  

ويالـــــــحـــــــح وضـــــــوءه 

وقــراءتــه ويالــحــح أي 

مســـألـــة رـــرعـــيـــة، أو 

عقيد، قد ينون فيةا علل، ومن الطبيعي أن يـقـ  لـإلنسـان عـلـل أو 

 سةو أو غفلة أو.. أو..

 38التقرير رقم   اليوم األول:

 أعرض عليك ديني 



 وكانت حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوم كما يلي:

 

 

 

 

وفــــــي مســــــاء يــــــوم 

م( 3223222231األربــعــاء )

الــثــالــث والــثــ ثــيــن مــن 

الـــمـــوســـم الـــفـــاطـــمـــي 

الــخــامـــس، ولـــمــنـــاســبـــة 

األيام الث ثة الـمـخـالـالـة 

لـــذكـــرى مـــيـــ د الســـيـــد 

عــبــدالــعــظــيــم الــحــســنــي  

كانت المحاضر، الـيـومـيـة 

لـــــلـــــتـــــدبـــــر حـــــول هـــــذا 

الموضوع لفءيلة الشيـخ 

أمين ترمس العاملي،  والتي تناول فيةا نسبه الشريل، واألئمة الـذيـن 

عا رهم، ومنانته العلمية التي تجلت في حديث المعالومـيـن، وكـذلـا 

العلماء النبار والمحدثين الذين كتبوا عنه، ومسألة )أعرض عليا ديـنـي( 

النارفة عن احترامه لإلئمة عليةم الس م، وعوفه على دينـه، وعـلـمـه 

 بالنثير من األمور، إلى ما إلى للا من نقاط في سيرته العطر،..

 33اليوم الثاني:                 التقرير رقم 

 حول السيد عبدالعظيم احلسني 



 وكانت حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوم كما يلي:

 

 

 

 

وفي عتام األيام الث ثـة 

المخالالة لذكـرى مـيـ د 

الســـيـــد عـــبـــدالـــعـــظـــيـــم 

الحسني يوم الخميس )

م( الـــــرابـــــ  3123222231

والث ثـيـن مـن الـمـوسـم 

الفاطمي الخامـس،  تـم 

االسـتـمــاع إلــى مــحـاضــر، 

لــلـــمــرحـــوم مـــجــتـــةـــدي 

الـــــطـــــةـــــرانـــــي، بـــــةـــــذا 

الــــعــــنــــوان، وقــــال إنــــه 

معرفته أكثر طريق لـنـيـل 

الدرجات األكبر في اإليمان وطريق إلى التزام  يارته، وقـطـ  الـمـسـافـات 

لةذا ال رض ب ية نيل الثوا  الـعـظـيـم والـبـركـات، ونـقـل كـ مـا لـلـمـرجـ  

الديني الشيخ وحيد الخراساني يو ي فيه أهل طةران والمجاوريـن لـه 

بأن ينون لةم إرتباط أكثر بـه، وإن كـل مـا لـديـةـم هـو مـن هـذا السـيـد 

 النريم..

 38التقرير رقم   اليوم الثالث:

 البد أن تعرفوا السيد عبدالعظيم بشكل أفضل  



 وكانت حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوم كما يلي:

 ؤالثا:       فعاليات مدينة سيدني العامة والخاصة  : 
 

 

 

 

م( الثاني والث ثين من المـوسـم 3323222231وفي مساء يوم )الث ثاء 

الفاطمي الخامس، أحـيـيـت حسـيـنـيـة مل يـاسـيـن بـعـد  ـ ، الـجـمـاعـة 

ودعاء التوسل هذه المناسبة بمشاركة األستال علي كريم )أبو  هـراء( 

والذي بدأ حديثه عن الدائر، األ طفائية ألفراد من الـخـلـق، وأسـبـابـةـا 

ودواعيةا من ع ل منب  الثقلين، وركز على أنه كلما كان اإلنسان أكـثـر 

قربا من أهل البيت )عليةم الس م( كلما كانت درجـتـه فـي اال ـطـفـاء 

أعـــلـــى، ثـــم لكـــر هـــذا 

)الــــولــــي( الــــذي هــــو 

ممن اعتص باال طفـاء، 

وعــــرض جــــمــــلــــة مــــن 

ســيــرتــه، وتــوقــل عــنــد 

مسألة عرض دينه علـى 

أئمته في الوقت الذي 

كـــانـــت هـــذه مـــنـــانـــتـــه 

وبــالــرغــم مــن تــقــديــر 

المعالوم لـه، وو ـفـه 

بأنه )ولينا حـقـا( إال أنـه 

لم يرد أن يـخـتـم حـيـاتـه 

إال بالتثبت من عقيدتـه وتشـرعـه، ونـتـيـجـة هـذا اإلسـتـحـقـاق أن  يـارتـه 

 مختالة وممن يرجى منه )رأنا من الشأن(.. 

 38التقرير رقم   اليوم األول:

 حماضرة حول السيد عبدالعظيم احلسني 



 وكانت حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوم كما يلي:

 ؤالثا:       فعاليات مدينة سيدني العامة والخاصة  : 
 

 

 

 

في مجلس دعاء التوسل اإلسبوعي مسـاء يـوم )الـثـ ثـاء 

م( الثاني والـثـ ثـيـن مـن الـمـوسـم الـفـاطـمـي 3323222231

الخامس، في )حسينية اإلمام السـجـاد عـلـيـه السـ م( تـم 

تــخــالــيــص الــحــديــث مــن 

قبل فءيلة الشيخ علـي 

ــــمــــوضــــوع  ــــزاهــــدي ل ال

الســـيـــد عـــبـــدالـــعـــظـــيـــم 

ـــــه  ـــــي، والدت ـــــحـــــســـــن ال

وكـــرامـــاتـــه، ومـــقـــامـــه، 

 وتاريخه..

 

 

 38التقرير رقم 

 السيد عبدالعظيم يف دعاء التوسل  



 وكانت حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوم كما يلي:

 ؤالثا:       فعاليات مدينة سيدني العامة والخاصة  : 
 

 

 

 

وفـــي مســـاء يـــوم األربـــعـــاء         

ـــــــث 3223222231)  ـــــــال ـــــــث م( ال

والـــثــــ ثــــيــــن مـــن الــــمــــوســــم 

الفاطمي الخامس، ولمناسـبـة 

األيام الث ثة المخالالة لذكرى 

مــيــ د الســيــد عــبــدالــعــظــيــم 

الــحــســنــي   ار بــعــض أعءــاء 

البرنامج فءيلة الشيخ روح الله 

بختياري لإلستـفـاد، مـنـه حـول 

هذه الشخالية،  وقد ركـز فـي 

حديثه على منانة هذا السـيـد، 

واهــتــمــام الــعــلــمــاء بــالــحــديــث 

عنده، وما يمنن االستفاد، من سيرته وواحد، منةا م  علـمـه الشـامـخ إال 

أنه كان متواضعا وغير متنبرا، حيث يأتي إلى المعالوم ليعرض عليه دينـه، 

ولكر أمثلة لبعض العلماء النبار، وكيل أنةم يسألون من أهـل االعـتـالـا  

عن بعض األمور والمسائل م  كونةم من الفقةاء أو مراج  الـتـقـلـيـد، ثـم 

قرأ رواية )أعرض عليا ديني( مبينا مفرداتةا، وفي بدايتـةـا فـةـمـه لـركـن 

وأ ل التوحيد والذي باعتقـاده )أي الشـيـخ بـخـتـيـاري( أنـه أ ـل الـفـوضـى 

الفنرية في وقتنا هو الخلل في اإليمان بالله والتزام عقيد، التوحـيـد، ثـم 

استعرض كل مسألة من تـلـا الـمـسـائـل الـوارد، فـي تـلـا الـروايـة، وعـتـم 

بالقول من الءروري في  ماننا أن تشاع تلا الثقافة ثـقـافـة )عـرض الـديـن( 

 والتأكد من المعتقدات..

 39التقرير رقم   اليوم الثاني:

 لقاء مع الشيخ خبتياري حول السيد عبدالعظيم احلسني 



 وكانت حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوم كما يلي:

 

 

 

وفي عتام اللقاء م  الشيخ البختياري، قدم ألعءاء 

الــبــرنــامــج رســالــة كــتــبــةــا أحــد مــعــارفــه فــي الــحــو ، 

الــعــلــمــيــة بــقــم الــمــقــدســة، وهــو: الشــيــخ مــةــدي 

 ــفــحــة، ونــظــرا  18الشــجــاعــي، والــتــي جــاءت فــي  

لمادتةا القيمة فقد عتم الـيـوم الـفـاطـمـي هـذا بـ

)جــلــســة( مــذاكــر، وتــدارف حــول مــوضــوعــةــا الــذي 

 ينشفه عنوانةا:

 

 ت ليل لم توى حديث السيد عبدالعظيم ال سني )عرض الدين(

 

 في أربعة فالول هي:

 

تحت عنوان )النلـيـات والـمـفـاهـيـم(، وقـد تـنـاول فـي )الـنـلـيـات( )األول(: 

مـفـردات مـوضـوع الـرسـالـة، وفـي )الـمـفـاهـيـم( السـيـر، الـذاتـيـة لـلـسـيـد 

 عبدالعظيم الحسني وجوانب من حياته..

تــحــت عــنــوان )مــنــانــة هــذا الــحــديــث واعــتــبــاره( وفــيــه مالــادره )الظظثظظانظظي(: 

 وأسانيده..

جاء فيه كيفية عرض الدين وأساليبةا، ونمالج مـن الشـخـالـيـات )الثالث(: 

التي سبقت السيد عبدالعظـيـم فـي عـرضـةـا الـديـن عـلـى الـمـعـالـومـيـن 

 عليةم الس م، وعالائص عرض السيد عبدالعظيم..

في تحليل وبيان مفرد، مفرد، مما ورد في الرسـالـة أو حـديـث )الرابع(: 

 )عرض الدين(..

 39التقرير رقم 

 رسالة حديثة حول )أعرض عليك ديني( 



 وكانت حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوم كما يلي:
 

 

 

وفـــــي مســـــاء يــــــوم األربـــــعـــــاء )

م( الــثــالــث والــثــ ثــيــن مــن 3223222231

الـــمـــوســـم الـــفـــاطـــمــــي الـــخـــامــــس، 

ولـمــنـاســبـة األيـام الـثــ ثـة الـمــخـالــالــة 

لــذكــرى مــيــ د الســيــد عــبــدالــعــظــيــم 

الحـسـنـي أيءـا كـان هـنـاك لـقـاء ثـانـي 

بــعــد  ــ تــي الــمــ ــر  والــعــشــاء مــ  

فءــيــلــة الشــيــخ أبــودعــاء، الــذي عــرض 

عــرضـــا مـــوجـــزا عـــن هـــذه الشـــخـــالـــيـــة 

ومــنــانــتــةــا وقــيــمــتــةــا وأثــرهــا، ثــم 

اســتــنــمــل جــوانــب مــن الــمــوضــوع فــي 

جوابه على األسئـلـة الـتـي وجـةـت لـه، 

 ومنةا: 

 

هل يمنن احتمال السقط في رواية عرض الدين نظرا لقالـرهـا؟.. وهـنـا بـيـن الشـيـخ أن  •

هذا القدر هو المطلو  اليقين به، وما دونه تفاليل، بل أنه فـي بـعـض األعـبـار نـةـي 

عن البحث في األكثر، وتوالي نقلةا في المالادر والمراج  عبر عالـور مـخـتـلـفـة دلـيـل 

 على أن هذا هو القدر المطلو ..

وفي السمال الموجه من الـحـاج قـاسـم عـن احـتـمـال كـون السـيـد أراد بـعـرضـه الـديـن  •

تعليمنا وتوجيةنا!.. وهنا أجا  الشيخ منتقدا القـراءات الـتـي تـقـول أن الـمـعـالـومـيـن 

عليةم الس م في أدعيتةم يريدون توجيه رسائل تـربـويـة لـنـا، وقـال: إن الـمـعـالـوم 

عندما يدعو ينقط  إلى الله انقطـاعـا عـالالـا ولـيـس ظـاهـرا، وإن مـفـردات )الـمـ ـفـر، 

والمعالية وأمثالةا( هي ليست بالمعنى المـتـعـارف لـنـا، ألن اإلمـام مـعـالـوم وفـرد 

 كامل، بل هي معاني أعرى وهو ما تدل عليه العديد من الروايات..

وفي السمال الموجه من حجي ب ل عن مفاق عرض الدين في  ماننا وتـجـلـيـاتـةـا فـي  •

ظل موجة الشبةات، بين )الشيخ( هناك العديد من السـبـل الـتـي يـتـحـقـق بـةـا، مـنـةـا 

الرجوع إلى العلماء الذي يممن من دينةم، ومنةا الرجـوع إلـى بـعـض الـمـتـون الـتـي 

قدمت لنا الدين بنقاء كما في منبعه األ يل الثقلين، وانتقد وحذر من ظـاهـر، عـبـاد، 

 األرخا ، واالفراط في الحب والتلقي، وقال: اعرف الحق تعرف أهله..

 39التقرير رقم 

 اللقاء مع الشيخ أبو دعاء 



 وكانت حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوم كما يلي:
 

 

 

وفـــي عـــتـــام الـــلـــيـــالـــي الـــثـــ ث 

المـخـالـالـة لـذكـرى مـيـ د السـيـد 

ــحــســنــي  يــوم  ــدالــعــظــيــم ال عــب

م( الــرابــ  3123222231الــخــمــيــس )

والث ثين من الموسم الـفـاطـمـي 

الــخــامــس، وفــي أولــى مــجــالســه 

على منـبـر الـجـعـفـريـة بـدأ الشـيـخ 

محسن العاملي مـجـلـسـه بـأبـيـات 

الــرثــاء لــفــاجــعــة ظــلــم الســيــد، 

الزهراء عليةا الس م، وفـي أقـل 

من نالل ساعة قـدم حـديـثـا فـي 

ث ث محطات )األولى( بدأ بحديث لإلمام علي )ع( حول المزواجة بين الدنـيـا 

وا عــر، والــمــوا نــة بــيــنــةــا، نــظــرا ألن هــذه مشــنــلــة كــبــرى فــي واقــعــنــا 

المجتمعي،  وقدم جملة من األمور التي أفادتةا الروايـات لـنـي يـمـارف 

اإلنسان التوا ن، والتي منةا العلم والتفقه في الـديـن، و )الـثـانـيـة( حـول 

السيد عبدالعظيم الذي هو مالداق من مالـاديـق أهـل الـعـلـم واألبـوا  

التي تساعد على التوا ن والتةيأ لـعـالـم ا عـر،، وللـا لـذكـرى مـولـده و 

)الثالثة( فاجعة هذه  األيام الفاطمية وبمثل ما بدأ عـتـم كـذلـا مـجـلـسـه 

 بفاجعتةا العظمى ..

 38التقرير رقم   اليوم الثالث:

 الشهادة وامليالد 



 وهنا رصد بما ناره البرنامل من لوحات من تصميمه 
 خالل هذا األسبوم، وهي على ؤمان أقسام:

 له بيعة في عنقي: -القسم األول

 اللوحات التبليغية للمناسبة



 يوميات منتظرون : -القسم الثاني

 وهي من تصميم )السيد أبو عالء حامي الجادر(:



 يوميات مكتبة المناسبات:  -القسم الثالث

 وهي من تصميم ال اج قاسم شاني:



 يوميات حول البهراء عليها السالم: -القسم الرابع



 يوميات المناسبة الخاصة:  -القسم الخامس







 القسم السادس: يوميات لبراعم الفاطمية : 



  عالنات:  -القسم السابع

 وهي لإلعالن الموحد، وبعض الفعاليات الخاصة:



  
 عدد ايام
 االحياء

  

عدد 
اللوحات 
 التبليغية

عدد 
 المراكب

عدد 
 المجالس

  
عدد الخطباء 
والم اضرين 
 من الداخل

  

عدد الخطباء 
والم اضرين 
 من الخارج

عدد الرواديد 
 والاعراء

عدد 
الموضوعات 
 المطروحة

3 21 4  11 5 6 1 11 

 انفو جرافيك



 زيارة السيد عبدالعظيم الحسني 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم
  

 وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم يا علي محمد اللهم صّل على
  

ليلَم  هللا السَّلالُم َعللَلى نُلوحب نَلب لي    هللا السَّالُم َعللَلى آدََم َفلفةلَوة   »  السَّلالُم َعللَلى ْ بةلراه 
ليلسلى ُروح   هللا السَّالُم َعلَى ُموسى َكل يم   هللا َخل يل   هللا ، السَّلالُم َعللَليةلَ   السَّالُم َعللَلى ع 

السَّلالُم َعللَليةلَ   هللا السَّلالُم َعللَليةلَ  يلاَفلف ليَّ  هللا السَّالُم َعلَيةَ  ياَخيةَر َخللةل    هللا ياَرُسولَ 
د بةَن َعبةد   ن يَن َعل ليَّ بةلَن أَب لي ِلال ل ب  هللا ياُمَحمَّ م  يَر الُمؤة خاتََم النَّب ي  يَن، السَّالُم َعلَيةَ  ياأَم 
يَّ َرُسول   بةَطلي  َوف  يَن، السَّالُم َعلَيةُكما ياس  َمةُ َسي  دَةَ ن ساء  العالَم   ِ هللا ، السَّالُم َعلَية   يافا

ةَ  يَن َوقُرَّ ، السَّالُم َعلَيةَ  ياَعل يَّ بةَن الُحَسيةن  َسي  دَ العاب د  ل  الَجنَّة  َمة  َوَسي  دَية َشباب  أَهة حة الرَّ
لةم  بَلعةلدَ اللنَّلب لي  ، السَّلالُم َعللَليةلَ   ب باق َر الع  دَ بةَن َعل ي  يَن، السَّالُم َعلَيةَ  ياُمَحمَّ ر  َعيةن  النَّاظ 
لَر  لفَلرب اللطَّلاه  يَن، السَّالُم َعلَيةَ  ياُملوسلى بةلَن َجلعة َق البارَّ االَم  اد  دب الصَّ ياَجعةفََر بةَن ُمَحمَّ
لدَ بةلَن  تَضى، السَّالُم َعلَيةَ  يلاُملَحلمَّ ضا الُمرة َر، السَّالُم َعلَيةَ  ياَعل يَّ بةَن ُموسى الر   الطُّهة
يَن، السَّالُم َعلَيةَ  ياَحَسَن  َح االَم  دب النَّق يَّ النَّاف  ، السَّالُم َعلَيةَ  ياَعل يَّ بةَن ُمَحمَّ َعل ي   التَّق يَّ
ي  لَ   َ  َوَول ي   َول  راج  َك َوس  ه . الل ُهمَّ َفل   َعلى نُور  نة بَعةد  ي   م  ب، السَّالُم َعلى الَوف  بةَن َعل ي 
لُر  ليُّ َواللطَّلاه  ك  ت َ  َعلى َخلةق َ ، السَّلالُم َعللَليةلَ  أَيُّلهلا السَّلي  لدُ اللزَّ ي  َ  َوُحجَّ ي   َوف  َوَوف 
 ، ليلار  لَطلفَليلَن االَخة ِةهار  السَّالُم َعلَيةَ  يابةَن الُملصة ، السَّالُم َعلَيةَ  يابةَن السَّادَة  االَ ف يُّ الصَّ

يَّة  َرُسول   هللا السَّالُم َعلى َرُسول   َمةُ  هللا َوَعلى ذُر   َوبََركاتُهُ، السَّالُم َعلى العَبةد   هللا َوَرحة
لن ليلَن، السَّلالُم َعللَليةلَ  يلا أَبلا  م  ير  الُملؤة يَن َول َرُسول ه  َوألَم  يع  هلل  َرب   العالَم  ال ح  الُمط  الصَّ
يلاَرة  َسلي  لد   يلاَرت له  ثَلواُب ز  تَبى السَّالُم َعلَيةَ  ياَملنة ب لز  بةط  الُمنةتََج   الُمجة م  ابةَن الس   القاس 

فَ  تَجى، السَّالُم َعلَيةَ  َعرَّ لَرت لُكلمة  هللا الشَُّهداء  ي رة بَيةنَنا َوبَيةنَُكمة ف ي الَجنَّة  َوَحَشَرنا ف ي ُزمة
للنة يَللد  َعللل للي   بةللن  أَب للي ِللال لل ب  ُكللمة م     َجللد  

َض نَللب للي  للُكللمة َوَسللقللانللا ب للَكللدة َردَنللا َحللوة َوأَوة
دَلُ  هللا َفلَواتُ  َمعَنا َوْ يَّلاُكلمة ف لي  هللا َعلَيةُكمة ؛ أَسة يَنا ف يُكُم السُُّروَر َوالفََرَج َوأَنة يَجة أَنة يُر 

دب َفل ى ُكمة ُمَحمَّ َرة  َجد   بُ  هللا ُزمة . أَتَلقَلرَّ يلر  فَتَُكمة ْ نَّهُ َول يُّ قَلد  لُبَنا َمعةر   َعلَيةه  َوآل ه  َوأَنة اليَسة
ل يم  ْ لى هللا ْ لى دائ ُكمة َوالتَّسة نة أَعة ب لرب  هللا ب ُحب  ُكمة َوالبَرائة  م  تَكة رب َوالُمسة ياً ب ه  َغيةَر ُمنةك  راض 

ضلاَك َواللدَّاَر  ي اللل لُهلمَّ َور  لَهلَ  يلاَسلي  لد  لُُ  ب لذل لَ  َوجة د ، نَطة َوَعلى يَق ينب ماأَتى ب ه  ُمَحمَّ
نةدَ  فَعة ل ي ف ي الَجنَّة  فَإ نَّ لََ  ع  ي اشة ي َوابةَن َسي  د  رةَ، ياَسي  د  ، الل ُهمَّ  هللا اآلخ  ن 

َن الشَّدة َشدةنا م 
ةَ ْ ال   َل َوالقُلوَّ لن  لي ملا أَنلا ف ليله  َوالَحلوة للُلَ  م  ت َم ل ي ب السَّعلادَة  فَلال تَسة دَلَُ  أَنة تَخة ْ ن  ي أَسة

لَملت لَ  َوعلاف ليَلت لَ   ب اهلل ت لَ  َوب لَرحة لزَّ لَ  َوع  تَج  ة لَنا َوتَقَبَّلةهُ ب لَكلَرم  ، الل ُهمَّ اسة يم  العَل ي   العَظ 
يَن  هللا َوَفل ى م  اح  َحَم الرَّ ل يماً ياأَرة يَن َوَسلََّم تَسة َمع  دب َوآل ه  أَجة  .«َعلى ُمَحمَّ













 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 Birth Anniver-
sary of Sayed Abdul Azim al-Hassani”, for which 3 continuous days, Tuesday to Thursday 
(2nd, 3rd, and 4th  of Rabi’ Al-Akhir) 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 = 3 

2. No. of banners relating to the occasion = 21 

3. No. of Centres = 4 

4. No. of Majalis = 10 

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

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

7. No. of rawaded (reciters) and poets.= 1 

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

The Fatimiyiah Summary Review 
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