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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

 
َ
ا، و

َ
ِحن
َ
ر
َ
 ِلف

َ
ون

ُ
ح
َ
ر
ْ
ف
َ
ا(.. فـ)ي

َ
ِنن
ْ
ز
ُ
 ِلح

َ
ون

ُ
ن
َ
ز
ْ
ح
َ
 ي

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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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..

 

( ليغطي مناسبة ذكرى ميالد  مامنا الظعظسظكظري عظلظيظه السظالم، 11ويأتي هذا اإلصدار الظ) 

 لما له من حق علينا..
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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



 

 

 

 وجيب في 

سير اإلمام 

 العظيم

 نسبه الاريف

 بـن 
ّ
ـد بـن عـلـي

ّ
 بن موسى بـن عـرـفـر بـن مـحـم

ّ
د بن علي

ّ
 بن محم

ّ
هو الحسن بن علي

 بن أبي طالب ))عليهم السالم(( .
ّ
 الحسين بن علي

 

وهو اإلمام الحادي عشر من أئمة أهل البيت ))عـلـيـهـم السـالم(( الـهيـن أههـب الـلـ  

. 
ً
 عنهم الرعس وطهرهم تطهيرا

 

م ولد يقال لها : حديث)]
ُ
م  ا

ُ
[(. 3)] [(، وكانت من الرارفـا  الاـالـحـا 2[(. أو سليل)]1وا

 اسمها سوسن
ّ
 [(.4)] وهكر سبط بن الجوزي : أن

 

 م ل الوالدة وتاريخها

د الحسن الرسكري ))علي  السالم(( ـ كمـا عـلـيـ  أكـمـر الـمـ ر ـيـن
ّ
ـ   ولد اإلمام أبو محم

رة232في شهر ربيع اآل ر سنة )
ّ
ة المشرفة في المدينة المنو

ّ
 . هـ( من الهجرة النبوي

ويالحظ هنا ا تالف الم ر ـيـن والـرواة فـي تـاريـه مـيـالد  الشـريـل مـن حـيـث الـيـوم 

 والشهر والسنة التي ولد فيها .

 

 والدت  كانت سنة )
ّ
ـهـا كـانـت سـنـة ) [(5هـ()]232فمنهم من قال أن

ّ
 231وقال آ رون إن

 [(.8هـ()]233أو سنة ) [(7هـ()]232أو سنة ) [(6()] هـ

 املناسبة

 العسكري ))عليه السالم((
ّ
 ناأة اإلمام ال سن بن علي



ل)]
ّ
أو السـادس أو الـمـامـن أو الـرـاشـر  [(9وروي أنها كانت في السادس من ربيع األو

 [(.12من ربيع اآل ر أو في رمضان)]

 

وال نرى غرابة في هها اال تالف ، فربما يرزى إلى إعراءا  كان اإلمام الهادي ))عليـ  

السالم(( يقوم بها من أعل المحافظة على حياة اإلمام الرسكري ))عـلـيـ  السـالم((، 

 أو يكون لغير هها من أسباب ترزى إلى مالبسا  تأريخية  اصة .
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 المحلة التي كان يسكنها ههان اإلمامان ـ في سامراء ـ كانت تسمى
ّ
 [(.11عسكر)] ألن

 

 ))علي  السالم(( . ولـ  
ّ
و )الرسكري( هو اللقب الهي اشتهر ب  اإلمام الحسن بن علي

ثون ، والرواة ، وأهـل السـيـر وهـي : الـرفـيـق
ّ
 رى ، نقلها لنا المحد

ُ
كـي ألقاب ا

ّ
،  ، الـز

 الل  ، النقي ، المرشد الى اللـ  ، الـنـاطـق 
ّ
الفاضل ، الخالص ، األمين ، واألمين على سر

 
ّ
الـلـ  ،  ـزانـة  عن الل  ، الاادق ، الاامت ، الميمون ، الطـاهـر ، الـمـ مـن بـالـلـ  ، ولـي

 [(.12، الرعل ، الرالم)] الوصيين ، الفقي 

 

ة على مظهر من مظاهر شخايت  وكمال من
ّ
 كماالت  . وكل منها ل  داللت  الخاص

[( 
ّ
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ـد()] : )أبـو [(، وكنيت  التي ا تص بها هي13وكان يكن

ّ
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14.)] 

 

 مالم ظه

ـ  أسـمـر  وصل أحمد بن عبيد الل  بن  اقان مالمح اإلمام الحسن الرسكري بقول 
ّ
: إن

ـ   . وقـيـل [(16حسن القامة ، عميل الوع  ، عيد البدن ، ل  عاللة وهيبة)] [(15أعين)]
ّ
: إن

 [(.17كان بين السمرة والبياض)]

 

 الناأة وظروفها

ـبـرى ، هلـ  
ُ
د ))علي  السالم(( في بيت الهداية ومركز اإلمامة الك

ّ
نشأ اإلمام أبو محم

 . وقـد وصـل 
ً
ـرهـم تـطـهـيـرا

ّ
البيت الرفيـع الـهي أههـب الـلـ  عـن أهـلـ  الـرعـس وطـه

: 
ً
 الشبراوي هها البيت الهي ترعرع في  هها اإلمام الرظيم قائال

 هها البيت الشريل ، والنسب الخضم المنيل ، وناهي  ب  من فخار»
ّ
  در

ّ
   فلل

ُ
، وحسب

رومة وِطيب الجرثومة كأسنان الـمـشـط  
ُ
 في كرم األ

ً
 مقدار ، فهم عميرا

ّ
في  من علو

 مترادلون ، ولسهام المجد مقتسمون ، فيال  من بيت عالي الرتبة سامي المحلة، 
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 » وال بـ «غير» الكمال فال يستمنى في  بـ
ّ
، انتظم في المجد ه الء األئـمـة انـتـظـام  «إال

ل والتالي
ّ
، وكم اعتهد قـوم فـي  ـفـ   الآللي، وتناسقوا في الشرف فاستوى األو

،  منارهم ، والل  يرفر  ، وركبوا الارب والهلول في تشتيت شملهم والـلـ  يـجـمـرـ 

روا من حقوقهم ما ال
ّ
ر  وكم ضي

ّ
 .)]18[(«يهمل  الل  وال يضي

 

ـا  
ّ
د بأسمى صور التربية الرفيرة وهـو يـتـرعـرع فـي بـيـت زك

ّ
لقد ظفر اإلمام أبو محم

ح ل  فيها بالغدو واآلصال* رعـال ال تـلـهـيـهـم  الل  وأعلى هكر  ورفع شأن  حيث )
ّ
يسب

[(، هل  البيت الهي رفع كلمة الل  لتكون هي الـرـلـيـا 19...()] تجارة وال بيع عن هكر الل 

م القرابين الغالية في سبيل رسالة الل  .
ّ
 في األرض وقد

 

 من حيات  مع أبيـ  اإلمـام الـهـادي ))عـلـيـ  السـالم(( لـم 
ً
وقطع اإلمام الزكي شوطا

  الـرسـول األعـظـم
ّ
ـمـل عـد

ُ
  وترحال  ، وكان يرى في  صورة صـادقـة لـم

ّ
يفارق  في حل

ـ  امـتـداد الـرسـالـة واإلمـامـة فـكـان 
ّ
))صلى الل  علي  وآل ((، كما كان يرى في  أبو  أن

، ولقد أشاد اإلمام الهادي ))علي  السالم(( بـفـضـل ابـنـ  الـحـسـن  يولي  أكبر اهتمام 

: 
ً
 الرسكري قائال

 

 وأوثـقـهـم حـجـة . وهـو »
ً
د))صلى الل  علي  وآل (( غريزة

ّ
 آل محم

ّ
د ابني أصح

ّ
أبو محم

، واإلمـام  )]22[(«األكبر من ولدي وهو الخلل وإلي  تنتهي عرى اإلمامـة وأحـكـامـهـا

 الهادي بريد عن المحاباة واإلندفاع الراطفي ممل  في هل  آبائ  المراومون .

 

د ))علي  السالم(( أبا  طيلة عقدين من الزمن وهـو يشـاهـد 
ّ
وقد الزم اإلمام أبو محم

كل ما يـجـري عـلـيـ  وعـلـى شـيـرـتـ  مـن صـنـوف الـظـلـم واإلعـتـداء . وانـتـقـل اإلمـام 

 من رأى )سـامـراء( حـيـث كـتـب الـمـتـوكـل  الرسكري
َّ
))علي  السالم(( مع والد  إلى سر

شي باإلمام الـهـادي
ُ
))عـلـيـ  السـالم((  إلي  في الشخوص من المدينة وهل  حينما و

د بن داود الهاشمي عند ، حيث كتب إلي  عبد
ّ
 يـقـولـون »:  الل  بن محم

ً
 قـومـا

ّ
يهكر أن

 الهادي ))علي  السالم(( ـ فشخص عن المدينة وشخص يحيى بـن 
ّ
  اإلمام ـ أي علي

ّ
إن

،  هرثمة مر  حتى صار إلى بغداد ، فلما كان بمـوضـع يـقـال لـ  الـيـاسـريـة نـزل هـنـا 

ق الـنـاس إلـيـ  واعـتـمـاعـهـم لـر يـتـ 
ّ
ي  ، فـرأى تشـو

ّ
،  وركب إسحاق بن إبراهيم لتلق
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ـد 
ّ
 بـن مـحـم

ّ
اسـي فـي الـجـور واالعـتـداء عـلـى اإلمـام عـلـي

ّ
ل الرب

ّ
ولقد أسرف المتوك

 الهادي ))علي  السالم(( ففرض علي  اإلقامة الجبرية في سامراء وأحاط دار  



 

بالشرطة تحاي علي  أنفاس  وتمنع الرلماء والفقهاء وشيرت  من االتاال ب ، وكان 

 [(.22يأمر بتفتيش دار  بين حين وآ ر ، وحمل  إلي  بالكيفية التي هو فيها)]

 

ـا مـن زيـارة 
ا
ل ألهل البيت ))عليهم السالم(( أن منع رسـمـي

ّ
ة عداء المتوك

ّ
وكان من شد

 ))عليهما السالم(( بكربالء ، وأمر بـهـدم الـقـبـر الشـريـل)]
ّ
قبر اإلمام الحسين بن علي

 من مراكز اإلشراع الموري في أرض اإلسالم . [(23
ً
 الهي كان مركزا

 

ـد  وكانت كل هه  الظروف المريرة هي الظروف التي عاشها اإلمام الـزكـي أبـو
ّ
مـحـم

ع 
ّ
 فراش تل  الفتـرة فـي ظـل أبـيـ  وهـو مـرو

ً
 وأحزانا

ً
الرسكري ))علي  السالم(( آالما

 وحسرة
ً
رت ألما

ّ
 وتقط

ً
 . فهابت نفس  أسى

 

د اإلمامـة بـرـد  وكـانـت فـتـرة امـامـتـ   [(24هـ()]254وكان استشهاد والد  )سنة 
ّ
وتقل

 وسـالمـة 
ً
أقار فترة قضاها إمام من أئمة أهل البيت األطهار وهم أصح الناس أبدانـا

ا يكمل الرقد المالث من عـمـر  الشـريـل ، 
ّ
ة . قد استشهد وهو برد لم

ّ
ة وعسدي

ّ
نفسي

هـ( فتكون مدة إمامت ))علي  السالم(( ست سنـيـن)]262إه كان استشهاد  في سنة )

ـاسـيـة مـنـ  ومـن  [(25
ّ
ام الدولـة الـرـب

ّ
. وهه  المدة القايرة تركس لنا مدى رعب حك

ة لها عاعلو  برد السجن والتضييق بدس السم ل  وهو لم يـزل 
ّ
م
ُ
دور  الفاعل في األ

 في المامنة أو التاسرة والرشرين من عمر  الميمون)]
ً
 [(.26شابا

 

 المنقول التاريخي عـن اإلمـام الـرـسـكـري ))عـلـيـ  السـالم(( 
ّ
 من االشارة إلى أن

ّ
وال بد

 الهـادي ))عـلـيـ  السـالم(( ومـواقـفـهـمـا ال يـتـرـدى 
ّ
في ظل حياة والد  اإلمام علي

الوالدة والوفاة والنسب الشريل وحوادث ومواقل يسـيـرة ال تـتـنـاسـب ودور اإلمـام

ـة عـن 
ّ
م
ُ
))علي  السالم(( الهي كان يتممل في حفظ الشريـرـة والـرـمـل عـلـى إبـرـاد األ

 . االنحراف ومواعهة التحديا  التي كانت تواعهها من قبل أعداء اإلسالم

 

ـة 
ّ
مـور مـهـم

ُ
 مجموعة من الروايا  التي نقلها لنا بر  المحدثين تشيـر إلـى ا

ّ
غير أن

من حياة اإلمام الرسكري ))علي  السالم(( ، وقد أشار اإلمام الـرـسـكـري نـفـسـ  إلـى 

 بـ  مـن »صروبة ظرف  بقول ))علي  السالم(( : 
ُ
ـنـيـت

ُ
 أحد من آبائي بممل مـا م

َ
ني

ُ
ما م

 
ّ
 .)]27[(«ش  هه  الراابة في

 

وهها شاهد آ ـر عـلـى حـراعـة الـظـروف السـيـاسـيـة واالعـتـمـاعـيـة الـتـي كـانـت تـحـيـط 

 ))عليهما السالم(( والتي كانت 
ّ
د والحسن بن علي

ّ
 بن محم

ّ
باإلمامين الرسكريين علي

 في حدود يسمح  
ّ
 تحتم إبراد اإلمام الرسكري من األضواء واالتاال بالرامة إال



 

ـة بـ  
ّ
الظرف بها، أو تفرضها ضرورة بيان منزلت  وإمامت  وعلـو مـكـانـتـ  وإتـمـام الـحـج

على الخواص والمقا  من أصحاب  ، كل هل  من أعل الحفاظ على حيات  مـن طـواغـيـت 

 بني الرباس .

 

 آ ر يضاف إلى قول اإلمـام
ً
 م شرا

ّ
د يرد

ّ
 ما ورد من  في وفاة أ ي  محم

ّ
))عـلـيـ   وأن

السالم(( ويدل على صروبة الظرف الهي كان يريش  اإلمامان وحالة االسترداء التـي 

 الـهـادي ))عـلـيـ  السـالم(( 
ّ
د بن علـي

ّ
كانت تفرضها السلطة عليهما ، فرند وفاة محم

الل  عن عماعة من بني هاشم منهم الحسن بن  كما يروي الكليني عن سرد بن عبد ـ

ـد دار »الحسين األفطس ـ حيث قال : 
ّ
 بن مـحـم

ّ
د بن علي

ّ
هم حضروا يوم توفي محم

ّ
إن

ون  وقد بسط ل  في صحن دار  والناس علوس حول  
ّ
رز

ُ
أبي الحسن ))علي  السالم(( ي

رنا أن يكون حول  من آل أبي طالب وبني هاشم وقريش مائة و ـمـسـون 
ّ
فقالوا : قد

 
ّ
 سوى موالي  وسائر الناس إه نظر إلى الحسن بن علي

ً
))عليـ  السـالم(( قـد عـاء  رعال

الـحـسـن ))عـلـيـ   مشقوق الجيب حتى قام عن يمين  ونحن ال نـرـرفـ  فـنـظـر إلـيـ  أبـو

 »السالم(( برد ساعة فقال ل  : 
ً
 فقد أحدث في  أمرا

ً
 وعّل شكرا

ّ
 . «يابني أحدث لل  عز

الحمد لل  رب الـرـالـمـيـن ، وأنـا أسـأل »فبكى الحسن ))علي  السالم(( واسترعع وقال : 

 . «الل  تمام نرم  لنا في  وإنا لل  وإنا إلي  راعرون

 

رنا ل  في هل  الوقـت عشـريـن سـنـة أو أرعـح 
ّ
فسألنا عن  فقيل: هها الحسن ابن  وقد

  قد أشار إلي  باإلمامة وأقام  مقام 
ّ
 .)]28[(«فيومئه عرفنا  وعلمنا أن

 

 س ال عماعة عن اإلمام الحـسـن الـرـسـكـري ))عـلـيـ  السـالم(( وفـي هـه  
ّ
ونالحظ أن

ـم اإلمـام 
ّ
المناسبة األليمة التي حضـرهـا أعـيـان الـنـاس دلـيـل قـوي عـلـى مـدى تـكـت

 وهو قد بلغ الرـشـريـن مـن 
ً
الهادي على ولد  الرسكري ))عليهما السالم(( ،  اوصا

 الشريل . عمر 



 

    مراحل حياة اإلمام ال سن العسكري))عليه السالم((

     

 تنقسم حياة اإلمام الرسكري ))علي  السالم(( الى مرحلتين متميزتين :

 

ولى :
ُ
هي األيام التي قضاها اإلمام الحـسـن الـرـسـكـري ))عـلـيـ  السـالم((  المرحلة األ

سـنـة( حـيـث  22في ظالل إمامة أبي  اإلمام الهادي ))علي  السالم(( والتي تقرب من )

 ( . هـ254تنتهي باستشهاد أبي  سنة )

 

وال نمل  صورة تفايلية عن ههين الرقدين من الزمن فيما يخص حياة اإلمام الـحـسـن 

الرسكري سوى بضرة حوادث تتلخص في صور من  شيـتـ  لـلـ  مـنـه صـبـا  وعـالقـتـ  

 اإلمـام 
ّ

ـد، ثـم زواعـ  ونـص
ّ
ـد والـحـسـيـن ثـم رزء  بـأ ـيـ  مـحـم

ّ
الحميمة بأ وي  مـحـم

 . الهادي على إمامت ، ثم تجهيز  ألبي  حين وفات  صلوا  الل  علي 

 

 بأحداث عار اإلمام الـهـادي))عـلـيـ  السـالم(( ومـواقـفـ  مـنـهـا
ّ
كـي   وال بد لنا أن نلم

نستطيع أن نخرج باورة واضحة عن الظروف الـتـي أحـاطـت بـاإلمـام الـرـسـكـري))عـلـيـ  

السالم(( في المرحلة المانية من حيات  كي يتسنـى لـنـا تـقـويـمـهـا ودراسـة نشـاطـاتـ  

 
ً
أقار من  وال أشد حراعة بالنـسـبـة   ))علي  السالم(( في عار إمامت  الهي ال نجد عارا

 لإلمام نفس  ولشيرت  وألهداف  .

 

هـ( وحتى 254) هي أيام إمامت  حتى استشهاد  والتي تبدأ من سنة المرحلة المانية :

.  هـ( وهي مرحلة حافلة بأحداث مهمة على الرغم مـن قاـرهـا262سنة استشهاد  )

( 
ّ
 من المرتز

ا
ال
ُ
 (.  هـ 279( والمرتمد ) هـ 256( والمهتدي ) هـ 255وقد عاصر فيها ك

 

ر أهمية مرحلة الغيبة التي كان ال بد لـإلمـام الـحـسـن 
ّ
وتبرز مدى أهميتها حينما نتاو

الــرــســكــري))عــلــيــ  الســالم(( أن يــقــوم بــالــتــمــهــيــدا  الــالزمــة فــيــهــا لــنــقــل شــيــرــة 

ـراد مـن  البيت أهل
ُ
))عليهم السالم(( من مرحلة الـحـضـور الـى مـرحـلـة الـغـيـبـة الـتـي ي

ـهـم الـرسـالـي مـن الضـيـاع 
ّ
 اللها حفظ اإلمام المراوم وحـفـظ شـيـرـتـ  وحـفـظ  ـط

انية عـلـى كـل 
ّ
أ الظروف المالئمة لمورة أهل البيت الرب

ّ
ى تتهي

ّ
واإلنهيار واالضمحالل، حت

صروح الظلم والطغيان وتحقيق عميع أغراض الرسالة اإللهية الخالدة على وع  األرض 

 من  الل دولة الردالة الرالمية ألهل البيت ))عليهم السالم(( .



 

 انطباعات عن شخصية اإلمام ال سن العسكري ))عليه السالم((

 

ـوا بـ  
ّ
احتّل أهل البيت ))عليهم السالم(( المنزلة الرفيرة في قلوب المسلمين لما تحل

 عـن الـنـاـوص الـكـمـيـرة 
ً
من درعا  عالية من الرلم والفضل والتـقـوى والـرـبـادة فضـال

ـ  بـهـم واأل ـه 
ّ
الواردة عن الرسول ))صلى الل  عليـ  وآلـ (( فـي الـحـث عـلـى الـتـمـس

 عنهم .

 

 للرسـول
ً
ة أهل البيت ومواالتهم أعرا

ّ
))صـلـى  والقرآن الكريم ـ كما نرلم ـ قد عرل مود

 ِفي  الل  علي  وآل (( على رسالت  كما قال ترالى : )
َ
ة
َّ
د
َ
و
َ
م
ْ
 ال
َّ
 ِإال

ً
را
ْ
ع
َ
ِ  أ

ْ
ي
َ
ل
َ
 ع

ْ
م
ُ
ك
ُ
ل
َ
أ
ْ
س
َ
 أ
َ
ل ال

ُ
ق

ى
َ
ب
ْ
ر
ُ
ق
ْ
 . [(29()] ال

 

ة بالسيل والقهر حاولـوا طـمـس 
ّ
م
ُ
موا في رقاب األ

ّ
ام والخلفاء الهين تحك

ّ
 الحك

ّ
غير أن

عوا أعمالهم بقتـلـهـم 
ّ
ة عنهم بمختلل الوسائل والطرق ثم تو

ّ
م
ُ
مرالمهم وإبراد األ

. 
ّ
 بالسيل أو بدس السم

 

 الـرسـول ))صـلـى الـلـ  عـلـيـ  وآلـ (( 
ّ
ـام الـمـنـحـرفـون عـن  ـط

ّ
ومع كل مـا فـرـلـ  الـحـك

))عليهم السالم(( ، لم يمنرهم هل  السلو  الردائي من الناح واإلرشاد  البيت بأهل

ام وحل الكمير مـن الـمـرـضـال  الـتـي واعـهـتـهـا الـدولـة اإلسـالمـيـة عـلـى إمـتـداد 
ّ
للحك

تـأريـخـهـا بـرــد وفـاة الـرسـول ))صــلـى الـلـ  عـلــيـ  وآلـ (( وحـتـى عاـر اإلمـام الـحـســن 

 الرسكري ))علي  السالم(( .

 

 مـن كـتـب 
ّ
رهم إما  شية من السلطان أو ألن

َ
ا الكمير من مواقفهم وِسي

ّ
جبت عن

ُ
وقد ح

ـاسـي ألنـ  قـد عـاش عـلـى فـتـا  
ّ
موية ومداد عـب

ُ
ما كتب  بههنية ا

ّ
تأريخنا اإلسالمي إن

ين .
ّ
 موائد الحكام المستبد

 

ونورد هنا عملة من أقوال وشهادا  مراصري اإلمام ))علي  السالم(( وانطـبـاعـاتـهـم 

ـة 
ّ
م
ُ
ة التي فاقت شخايت  عميع من عاصر  من رعال وعلماء األ

ّ
ت  النموهعي

ّ
عن شخاي

 . اإلسالمية

  

اسي : .1
ّ
 شهادة المعتمد العب

كانت منزلة اإلمام مرروفة ومشهورة لدى الخاصة والرامة كـمـا كـانـت مـرـلـومـة 

 لدى  لفاء عار  .

 

 



 

ـبـ  
ّ
 الهادي ))علي  السالم(( طـلـب مـن الـمـرـتـمـد أن يـنـا

ّ
 عرفر بن علي

ّ
فقد روي أن

لإلمامة ويرطي  مقام أ ي  اإلمام الحسن ))علي  السالم(( برد  فقال ل  المرتمد : 

وعل ، ونحن كـنـا نـجـتـهـد فـي حـِط »
ّ
ما كانت بالل  عز

ّ
 منزلة أ ي  لم تكن بنا، إن

ّ
إعلم أن

 أن يـزيـد  كـل يـوم رفـرـة بـمـا كـان فـيـ  مـن  منزلت  والوضع من 
ّ
، وكان الل  يأبى إال

 كنت عند شيرة أ ي  بمنزلت  فـال حـاعـة 
ْ
الايانة وحسن السمت والرلم والربادة فإن

في  ما كان في أ ي  ، لم نغِن عنـ    ب  إلينا ، وإن لم تكن عندهم بمنزلت  ولم يكن

 
ً
 . )]32[(«في هل  شيئا

 

اسي:2
ّ
.  شهادة طبيب البالط العب  

كان بختيشوع ألمع شخاية طبية في عار اإلمام الحسن الرسكري ))علـيـ  السـالم(( 

فهو طبيب االسرة الحـاكـمـة ، وقـد احـتـاج اإلمـام ها  يـوم الـى طـبـيـب فـطـلـب مـن 

، فاستدعى أحـد تـالمـيـه  وأوصـا   بختيشوع أن يرسل إلي  بر  تالمهت  ليقوم بهل 

 منزلت  ومكانت  الرالية، ثم قال ل 
ّ
ث  عن سمو

ّ
:  أن يرالج اإلمام ))علي  السالم(( وحد

طلب مني ابن الرضا من يفاد  فار إلي  ، وهـو أعـلـم فـي يـومـنـا هـها بـمـن تـحـت »

 . )]31[(«ب  ، فاحهر أن ترترض علي  في ما يأمر  السماء

  

 ظ  أحمد بن عبيد الله بن خاقان : 3

كان عامل الخراج والضياع في كورة قم ، وأبو  عبيدالل  بن  اقان أحد أبرز شـخـاـيـا  

 لـلـمـرـتـمـد ، وكـان أحـمـد بـن عـبـيـدالـلـ  أناـب  ـلـق الـلـ  
ً
البالط السياسية وكان وزيرا

وأشدهم عداوة ألهل البيت ))عليهم السالم(( ، فجرى هكر المقيمين مـن الـرـلـويـة ـ 

 بن أبـي
ّ
ن ينتمي في نسب  إلى علي

َ
 مـن رأى ـ  أي م

ّ
طـالـب ))عـلـيـ  السـالم(( ــ بسـر

ما رأيت وال »الل  :  سامراء ـ ومهاهبهم وأقدارهم عند السلطان ، فقال أحمد بن عبيد

د بن الرضا ))عليهم 
ّ
 بن محم

ّ
 من الرلوية ممل الحسن ابن علي

ً
عرفت بسر من رأى رعال

في هدي  وسكون  وعفاف  ونبل  وكـرمـ  عـنـد أهـل بـيـتـ  وبـنـي هـاشـم   السالم((،

ـة 
ّ
اد والـوزراء وعـام

ّ
وتقديمهم إيا  على هوي السن مـنـهـم والـخـطـر وكـهلـ  الـقـو

 . «الناس

 

: أبـو  وينقل أحمد هها قاة شهدها في مجلس أبي  إه د ل علي  حجاب  فـقـالـوا لـ 

د ابن الرضا ـ أي اإلمام الرسكري ))عـلـيـ  السـالم(( ــ بـالـبـاب فـقـال باـو  عـال
ّ
:  محم

 عـلـى 
ً
ـون رعـال

ّ
هم عسروا يـكـن

ّ
ا سمرت منهم ، إن

ّ
إئهنوا ل  ، فقال أحمد : فترجبت مم

 
َّ
  ليفة أو ولي عهد أو مـن أمـر السـلـطـان أن يـكـنـى  أبي بحضرت  ولم يكن

ّ
،  عند  إال

د البدن
ّ
 ، حدث السن ل  عاللة فد ل رعل أسمر حسن القامة ، عميل الوع  ، عي

 



طى وال أعلم  فرل هها بأحد من بني 
ُ
وهيبة، فلما نظر إلي  أبي قام فمشى إلي   

اد، فلما د ل عانـقـ  وقـبـل وعـهـ  وصـدر  وأ ـه بـيـد  وأعـلـسـ  عـلـى 
ّ
هاشم والقو

 . ماال 
 

ـى أبـو  وعـلـس. 
ّ
ا صل

ّ
 حتى كان الليل، فلم

ً
 متحيرا

ً
 بقي مترجبا

ً
 أحمدا

ّ
ن الرواية أن

ّ
وتبي

 أهنت لي سألت   : ياأحمد ل  حاعة ؟ قلت : نرم يا عاء وعلس بين يدي ، فقال
ّ
أب  فإن

 عنها فقال : قد أهنت ل  يابني فقل ما أحببت .
 

ن الرعل الهي رأيت  بالغداة فرلت ب  مـا فـرـلـت مـن اإلعـالل والـكـرامـة  قلت: يا
َ
أب  م

 والتبجيل ، وفديت  بنفس  وأبوي ؟
 

 المرروف بابـن الـرضـا، فسـكـت 
ّ
فقال : يابني ها  إمام الرافضة ، ها  الحسن بن علي

 قال
ّ
: يابني لو زالت الخالفة عن  لفاء بني الرباس مـا اسـتـحـقـهـا أحـد مـن  ساعة ثم

ـهـا فـي فضـلـ  وعـفـافـ  وهـديـ  وصـيـانـتـ   بني هاشم غير هها
ّ
 هها لـيـسـتـحـق

ّ
، وإن

[(
ً
 فاضال

ً
 نبيال

ً
 عزال

ً
 [(.32وزهد  وعبادت  وعميل أ الق  وصالح  ولو رأيت أبا  رأيت رعال

 

 ظ  كاتب الخليفة المعتمد : 4

ـد ))عـلـيـ   : حضرنا عند سيدنا أبـي روي عن أبي عرفر أحمد القاير الباري قال
ّ
مـحـم

، عليل فقال ل  : أمير الم منين  السالم(( بالرسكر فد ل علي   ادم من دار السلطان

يقرأ علي  السالم ويقول ل  : كاتبنا أنوش الناراني يريد أن يـطـهـر ابـنـيـن لـ  ، وقـد 

سألنا مسألت  أن تركب الى دار  وتدعو البن  بالسالمة والبقاء ، فأحـب أن تـركـب وأن 

 ألن  قال: نـحـن نـتـبـر  بـدعـاء بـقـايـا الـنـبـوة 
ّ
م  هها الرناء إال

ّ
تفرل هل  فإنا لم نجش

 . والرسالة
 

فقال موالنا ))عـلـيـ  السـالم(( : الـحـمـد لـلـ  الـهي عـرـل الـنـاـارى أعـرف بـحـقـنـا مـن 

 . المسلمين
 

ثم قل : أسرعوا لنا ، فركب حتى وردنـا أنـوش ، فـخـرج إلـيـ  مـكـشـوف الـرأس حـافـي 

، فـتـلـقـا   القدمين ، وحول  القسيسون والشماسة والرهبان ، وعلـى صـدر  اإلنـجـيـل

 
ّ
دنا أتوسل إلي  بهها الكتاب الهي أنـت أعـرف بـ  مـنـا إال

ّ
على باب دار  وقال ل : ياسي

 المسيح عيسى بن مريم وما عاء ب  من اإلنجيل من 
ّ
غفر  لي هنبي في عنائ  وحق

ا وعـدنـاكـم فـي هـها اإلنـجـيـل 
ّ
 ألن

ّ
عند الل  ، ما سألت أمير الم منين مسألت  هه  إال

 ممل المسيح عيسى بن مريم عند الل ...
 

أما ابن  هها فباق علي  ، وأما اآل ر فمأ وه عن  برد ثـالثـة »فقال))علي  السالم(( : 

 . «البيت أيام ـ أي ميت ـ وهها الباقي يسلم ويحسن إسالم  ويتوالنا أهل



 مـو  ابـنـي هـها لـمـا 
َّ
 ولقد سـهـل عـلـي

ّ
 قول  الحق

ّ
فقال أنوش : والل  ياسيدي إن

 اآل ر يسلم ، ويتوالكم أهل البيت .
ّ
فتني إن

ّ
 عر

 

 فقال ل  بر  القسيسين : ما ل  ال تسلم ؟
 

 فقال أنوش : أنا مسلم وموالنا يرلم هل  .
 

صدق ولوال أن يقول الناس : إنا أ ـبـرنـا  بـوفـاة ابـنـ  »فقال موالنا ))علي  السالم(( : 

 .«ولم يكن كما أ برنا  لسألنا الل  ترالى بقاء  علي 
 

 ما تريد .
ّ
 فقال أنوش : ال أريد ياسيدي إال

 

قال أبو عرفر أحمد القاير ـ راوي الحديـث ــ : مـا  والـلـ  هلـ  االبـن بـرـد ثـالثـة أيـام 

د))علي  السـالم(()]
ّ
وأسلم اآل ر برد سنة، ولزم الباب مرنا الى وفاة سيدنا أبي محم

33.)] 

  

 ظ  راهب دير العاقول : 5

ـا سـمـع بـكـرامـا  اإلمـام))عـلـيـ  
ّ
وكان من كبراء رعـال الـنـاـرانـيـة وأعـلـمـهـم بـهـا ، لـم

 بيضاء .
ً
 السالم(( ورأى ما رآ  ، أسلم على يدي  و لع لباس النارانية ولبس ثيابا

ولما سأل  الطبيب بختيشوع عما أزال  عن دين  ، قال : وعد  المسيح وأسـلـمـت عـلـى 

: وعـد  الـمـسـيـح؟   يد  ـ يرني بهل  اإلمام الحسن الرسكري ))علي  السـالم(( ــ قـال

قال: أو نظير ... وهها نظير  في آيات  وبراهين  . ثم انارف إلى اإلمام ولزم  دمـتـ  

 [(34.)] ما  إلى أن

  

د بن طل ة الاافعي : 6
ّ
 ظ  م م

 قال عن اإلمام الحسن الرسكري ))علي  السالم(( :

ـد  فـريـدهـا »
ّ
 وعـّل بـهـا وقـل

ّ
فأعلم المنقبة الرليا والمزية الكبرى التي  ا  الل  عـز

بلي الدهر عديدها وال تنسى األلسن تالوتـهـا 
ُ
ومنح  تقليدها وعرلها صفة دائمة ال ي

د نسل ، المخلوق من  ، وولد  المنتسب إليـ  ، وبضـرـتـ  
ّ
وترديدها : أن المهدي محم

 . )]35[(«المنفالة عن 

  

 ظ  ابن الصباغ المالكي : 7

  
ّ
د أهل عار  وإمام أهل دهر  ، أقوال  سديدة وأفرالـ  حـمـيـدة»قال : إن

ّ
، وإها  سي

  كانت أفاضل زمان  قايدة فهو في بيت القايدة
ً
كـان مـكـانـ    ، وإن انـتـظـمـوا عـقـدا

، فـال يـحـاول وال  ال يجارى ومبيـن غـوامضـهـا  الواسطة الفريدة ، فارس الرلوم الهي

، كاشل الحقائق بنظر  الاائب مظهر الدقائق بفكر  الماقب المحدث في سر   يمارى

مور الخفيا  الكريم األصل والنفس والها  تغمد  الـلـ  بـرحـمـتـ  وأسـكـنـ  فسـيـح 
ُ
باأل

 . )]36[(«عنان  ، بمحمد ))صلى الل  علي  وآل (( آمين



 ظ  العالمة سبط ابن الجوزي : 8 

د بن »قال : 
ّ
 بن موسى الرضا بن عرفر ابن محم

ّ
د بن علي

ّ
 بن محم

ّ
هو الحسن بن علي

 ثـقـة روى 
ً
 بن أبي طالب ))علـيـهـم السـالم((... وكـان عـالـمـا

ّ
 بن الحسين بن علي

ّ
علي

 .)]37[(«الحديث عن أبي  ، عن عد 

  

د أبو الهدى أفندي : 9
ّ
 ظ  العالمة م م

 األئمة))عليهم السالم(( بأنهم قادة الناس الى الحضرة القدسية وأ
ً
هم  قال واصفا

ّ
ن

قد عـلـم الـمـسـلـمـون فـي »أوليا هم برد الرسول األعظم ))صلى الل  علي  وآل (( : 

 ر ساء األولياء وأئمة األصفياء من برـد  ))عـلـيـ  السـالم(( مـن 
ّ
المشرق والمغرب أن

 برد عيل الى زمننا هها
ً
 برد بطن وعيال

ً
، وهم  هريت  وأوالد  الطاهرين يتسللون بطنا

، وقادتهم الى الـحـضـرة الـقـدسـيـة الـمـحـفـوظـة مـن الـدنـس  األولياء األولياء بال ريب

 الـكـريـم  والريب ومن في األولياء
ّ
ل برد الطبقة المشرفة باحـبـة الـنـبـي

ّ
، الادر األو

والسـجـاد والـبـاقـر والـكـاظـم والاـادق  ))صلى الل  علي  وآلـ (( كـالـحـسـن والـحـسـيـن

 . [(38))عليهم السالم(()] الرسكري والجواد والهادي والتقي والنقي

  

مة الابراوي الاافعي : 11
ّ
 ظ  العال

 بالرسكري... ويكـفـيـ  »قال عن  : 
ً
الحادي عشر من األئمة الحسن الخالص ويلقب أيضا

  در هـها الـبـيـت الشـريـل والـنـسـب 
ّ
 اإلمام المهدي المنتظر من أوالد  ، فلل

ّ
 أن

ً
شرفا

الخضم المنيل وناهي  ب  من فخار وحسب  في  من علو مـقـدار... فـيـا لـ  مـن بـيـت 

 ، وسما على  عالي الرتبة سامي المحلة
ً
 ونبال

ً
، فلقد طاول السما  [السماء ـ  ل] عال

 واستغرق صفـا  الـكـمـال
ً
 ،  الفرقدين منزلة ومحال

ّ
، فـال يسـتـمـنـى فـيـ  بـغـيـر وال بـإال

ل  انتظم في المجد ه الء األئمة
ّ
، انتظام الآللي وتناسقوا في الشرف فاستوى األو

 .)]39[( «والتالي ، وكم اعتهد قوم في  ف  منارهم والل  يرفر ...

 

الى أقوال كميرة غيرها في فضل  صرح بها الـفـقـهـاء والـمـ ر ـون والـمـحـدثـون مـن 

الرامة والخاصة ، وال عجب في هل  وال غرابة فهو فـرع الـرسـول ))صـلـى الـلـ  عـلـيـ  

وآل (( وأبو اإلمام المنتظر والحادي عشـر مـن أئـمـة أهـل الـبـيـت))عـلـيـهـم السـالم(( 

 وهـم عـدل الـقـرآن كـمـا ورد عـن 
ً
الهين أههب الل  عنهم الرعس وطهـرهـم تـطـهـيـرا

. وقـد شـهـد لـ  أبـو  اإلمـام  الرسول ))صلى الل  علي  وآل (( وهم سـفـيـنـة الـنـجـاة

 مقام  ورفرة منزلت  بقول  الخالد
ّ
د ابني  »:  الهادي))علي  السالم(( بسمو

ّ
أبو محم

ة وهو األكبر من ولدي وهو الخلل وإلي  تنتهـي 
ّ
د غريزة وأوثقهم حج

ّ
أناح آل محم

رى اإلمامة وأحكامها ، فما كنت سائلي فسل  عن 
ُ
حتاج إلي  ع

ُ
 . )]42[(« ، فرند  ما ي



 مظاهر من شخصية اإلمام ال سن العسكري ))عليه السالم((

 

 
ً
ـدا

ّ
د الحسن الرسـكـري ))عـلـيـ  السـالم(( الـرسـول األعـظـم مـحـم

ّ
ل اإلمام أبو محم

ّ
لقد مم

 األ ـالق 
ّ
))صلى الل  علي  وآل (( في مكارم أ الق  إه كان على عـانـب عـظـيـم مـن سـمـو

ومرالي الافا ، يقابل بها الاديق والـرـدو، وكـانـت هـه  الـظـاهـرة مـن أبـرز مـكـونـاتـ  

النفسية ، ورثها عن آبائ  وعد  رسول الل  ))صلى اللـ  عـلـيـ  وآلـ (( الـهي وسـع الـنـاس 

ر  مكارم أ الق  على أعدائ  والحاقدين عـلـيـ 
ّ
 بمكارم أ الق  ، وقد أث

ً
، فـانـقـلـبـوا  عميرا

  واإل الص ل  كما سيتبين هل  من  الل البحث
ّ
 . من بغض  الى حب

 

ة عدائ  ألهـل الـبـيـت))عـلـيـهـم السـالم((، 
ّ
 المتوكل الهي عرف بشد

ّ
فقد نقل الم ر ون أن

 ))علي  السالم(( ، أمر بسجن اإلمام الرسكري ))عـلـيـ  السـالم(( 
ّ
وحقد  على اإلمام علي

ا حّل في الحبس ورأى صاحب الحبس سمو أ ـالق اإلمـام))عـلـيـ  
ّ
  لم

ّ
 أن
ّ
والتشديد علي  إال

 على عقب ، فكان ال يـرفـع باـر  الـى اإلمـام
ً
السالم(( وعظيم هدي  وصالح  انقلب رأسا

ا  رج اإلمام من عند  كان أحسـن الـنـاس باـيـرة، 
ّ
 ل  ، ولم

ً
 وترظيما

ً
))علي  السالم(( إعالال

 في )]
ً
 [(.41وأحسنهم قوال

  

 سماحته وكرمه

 
ً
نقل الم ر ون نماهج من السيرة الكريمة لإلمام الرسكري ))علي  السـالم(( نـهكـر بـرـضـا

 منها :

 بـن إبـراهـيـم بـن مـوسـى  •
ّ
ـد بـن عـلـي

ّ
روى الشيه الكليني والشيه المفـيـد عـن مـحـم

عرفر))علي  السالم((: قال : ضاق بنا األمر فقال لي أبي : امِ  بنا حتى ناير الى  بن

د
ّ
 ـ فإن  قد وصل عن  سماحة .  هها الرعل ـ يرني أبا محم

 فقلت : تررف  ؟
 

 قال : ما أعرف  ، وال رأيت  قط .
 

 قال : فقادنا  .
 

فقال لي أبي وهو في طريق  : ما أحوعنا الى أن يأمر لنا بخمسمائة درهم مـائـتـي 

 درهم للكسوة ومائتي درهم للدقيق ، ومائة درهم للنفقة .

 ومائة للنفقة 
ً
وقلت في نفسي ليت  أمر لي بمالثمائة درهم ، مائة اشتري بها حمارا

 ومائة للكسوة ، فأ رج الى الجبل .
 

 بن إبراهيم 
ّ
 ـ فلما وافينا الباب  رج غالم  ، فقال : يد ل علي

ّ
د بن علي

ّ
قال ـ أي محم

 مـا  ـلـفـ  عـنـا الـى هـها 
ّ
د ابن  ، فلما د لنا علي  وسلمنا ، قال ألبي : يـاعـلـي

ّ
ومحم

 الوقت، قال : ياسيدي : استحييت أن ألقا  على هه  الحال ، فلما  رعنا من عند  



 

، ومائتان  عاءنا غالم  فناول أبي صرة، وقال: هه   مسمائة درهم، مائتان ِللكسوة

للدقيق ، ومائة للنفقة وأعطاني صرة وقال : هه  ثالثمائة درهم فاعرل مائة فـي 

 ، وصر الى سوراء. ثمن حمار ، ومائة للكسوة ، ومائة للنفقة ، وال تخرج الى الجبل
 

قال : فاار الى سوراء وتزوج بإمرأة منها فد ل  اليوم ألفا دينار ومـع هـها يـقـول 

 [(.42)] بالوقل

 

د النخري قال : حدثني أبو هـاشـم الـجـرـفـري قـال •
ّ
: شـكـو   وروى إسحاق بن محم

د ))علي  السالم(( ضيق الـحـبـس وكـلـب الـقـيـد)]
ّ
، فـكـتـب إلـي أنـت  [(43الى أبي محم

 رعت وقت الظهر فاليت في منزلي كما قـال
ُ
،  تالي اليوم الظهر في منزل  ، فا

 فأرد  أن أطلب من  مرونة في الكتاب الهي كتبت  فاستحـيـيـت
ً
، فـلـمـا  وكنت مضيقا

 :
ّ
 بمائة دينار ، وكتب إلي

ّ
  إلي

ّ
، فال تستِح وال  اها كانت ل  حاعة»صر  إلى منزلي وع

 .)]44[(«تحتشم واطلبها تأت  على ما تحب إن شاء الل 

 

 بن عبد الل  بن الرباس قـال :  •
ّ
 بن إسماعيل بن علي

ّ
د بن علي

ّ
وعن إسماعيل بن محم

 بـي شـكـو  إلـيـ  
َّ
د ))علي  السالم(( على ظهر الطريـق ، فـلـمـا مـر

ّ
قرد  ألبي محم

 ليس عندي درهم، فما فوق  ، وال غهاء وال عشاء قـال
ّ
: فـقـال  الحاعة وحلفت ل  أن

 وقد دفنت مائتي دينار ؟
ً
  ))علي  السالم(( تحلل بالل  كاهبا

ً
  وليس قولي هها دفرـا

 
ّ
 ل  عن الرطية ، أعط  ياغالم ما مر  ، فأعطاني غالم  مائة دينار ثم أقبل علي

 

فقال: إن  تحرم الدنانير التي دفنتها أحوج ما تكون إليها ، وصدق ))علي  السالم(( ، 

ي أنفقت ما وصـلـنـي بـ  ، واضـطـرر  ضـرورة شـديـدة الـى شـيء أنـفـقـ  ، 
ّ
وهل  أن

 أبواب الرزق
ّ
، فنبشت عـن الـدنـانـيـر الـتـي كـنـت دفـنـتـهـا فـلـم أعـدهـا  وانغلقت علي

 لي قد عرف موضرها فأ هها وهرب ، فـمـا قـدر  مـنـهـا عـلـى 
ّ
 فإها ابن عم

ُ
فنظر 

 [(.45شيء)]

  

 زهده وعبادته

ـلـ  وانـقـطـاعـ  الـى 
ّ
رف اإلمام الرسكري ))علي  السالم(( في عار  بكمرة عبادتـ  وتـبـت

ُ
ع

ـ  حـيـنـمـا حـبـس اإلمـام))عـلـيـ  
ّ
الل  سبحان  واشتهر هل  بين الخاصة والرامـة ، حـتـى أن

 آلل أبـي طـالـب
ً
 بن نارمش ـ وهو من أشد الناس نابا

ّ
ــ مـا كـان   السالم(( في سجن علي

 فخرج من عـنـد  
ً
 وإعظاما

ً
 أن وضع  دي  ل  وكان ال يرفع بار  إلي  إعالال

ّ
 هها إال

ّ
من علي

 
ً
 [(.46في )] وهو أحسن الناس بايرة وأحسن الناس قوال

 

 بن عرين ـ عن أحوال اإلمام
ّ
ان ـ علي

ّ
))علي  السالم((  ولما حبس  المرتمد كان يسأل السج

 اإلمـام))عـلـيـ  السـالم(( ياـوم الـنـهـار 
ّ
 بـن عـريـن أن

ّ
وأ بار  في كل وقت فيخبر  علـي

 [(.47ويالي الليل)]

 

 

 



 

د عن 
ّ
د بن إسماعيل بن إبراهيم بن موسى بن عرفر بن محم

ّ
د، عن محم

ّ
 بن محم

ّ
عن علي

ار)]
ّ
 بن عبدالغف

ّ
  [(48علي

ّ
ون على صالح بن وصيل ود ل صالح بن علي

ّ
اسي

ّ
قال: د ل الرب

ـد
ّ
وغير  من المنحرفين عن هه  الناحية عـلـى صـالـح بـن وصـيـل عـنـدمـا حـبـس أبـا مـحـم

 )عليهما السالم( .

 

 مـن قـدر  عـلـيـ ، فـقـد صـارا مـن 
ّ
لت ب  رعلين من أشر

ّ
فقال لهم صالح: وما أصنع قد وك

الربادة والاالة والايام الى أمر عظيم، فقلت لهما: ما في ؟ فقاال: ما تقول في رعل 

م وال يـتـشـاغـل وإها نـظـرنـا إلـيـ  ارتـرـد  فـرائاـنـا 
ّ
 ، ال يتكل

ّ
يل كل

ّ
ياوم النهار ويقوم الل

ا سمروا هل  انارفوا  ائبين)]
ّ
 [(.49ويدا لنا ما ال نملك  من أنفسنا، فلم

 

ر علي  الدار عالوزة السلطان في عوف الليل فيجدون  في وسط بيت  يناعي 
ّ
وكان يتسو

  سبحان  .
ّ
 رب

 

 سالمة الالة بالل  سبحان  وما ظهر على يدي اإلمام من مراعز وكراما  تشير الى 
ّ
إن

المنزلة الرالية والشأن الرظيم لإلمام ))علي  السالم(( عند الل  الهي اصطـفـا  لـرـهـد  

ى في إمامت  ))علي  السالم((.
ّ
 والهي تجل

  

 علمه ودالئل  مامته

 وإلي  شهرا  من علوم اإلمام الحسن الرسكري ))علي  السالم(( ودالئل إمامت :

ـم  .1
ّ
ـد ))عـلـيـ  السـالم(( غـيـر مـرة يـكـل

ّ
عن أبي حمزة نار الخادم قال : سمرت أبا مـحـم

بت من هل  وقـلـت
ّ
: هـها ولـد  غلمان  بلغاتهم ، وفيهم تر  ، وروم وصقالبة ، فترج

بالمدينة ولم يظهر ألحد حتى مضى أبو الحسن ـ أي اإلمام الهادي))علي  السالم(( ـ 

 فـقـال:  وال رآ  أحد فكيل هها ؟
َّ
ث نفسي بهل  فأقبل علـي

ّ
حد

ُ
 الـلـ  عـّل هكـر  »  ا

ّ
إن

ت  من ساير  لق  وأعطا  مررفة كل شيء، فـهـو يـرـرف الـلـغـا  واألسـبـاب   أبان
ّ
حج

ة والمحجوج فرق
ّ
 .)]52[(«والحوادث، ولوال هل  لم يكن بين الحج

فـي صـدري مسـألـتـان أرد  الـكـتـاب بـهـمـا الـى أبـي   وقال الحسن بن ظريل : ا تلـج .2

د ))علي  السالم(( ، فكتبت أسأل  عن القائم اها قام بم يقضـي
ّ
؟ وأيـن مـجـلـسـ   محم

ى الربع ، فـأغـفـلـت هكـر 
ّ
م
ُ
الهي يقضي في  بين الناس ؟ وأرد  أن أسأل  عن شيء لح

ى ، فجاء الجواب :
ّ
م
ُ
 الح

 عن القائم،
َ
وإها قام قضى بين الناس برلم  كقضاء داود))عليـ  السـالم(( وال   سألت

ـقـ  
ّ
بع ، فأنسيت فاكتب في ورقـة وعـل

ُّ
ى الر

ّ
يسأل البينة ، وكنت أرد  أن تسأل عن حم

[()
َ
اِهـيـم

َ
ر
ْ
ى ِإب

َ
ل
َ
 ع
ً
ما
َ
ال
َ
س
َ
 و
ً
دا
ْ
ر
َ
وِني ب

ُ
 ك
ُ
ار
َ
ان
َ
ـقـتـ  51على المحموم: )ي

ّ
[(. فـكـتـبـت هلـ  وعـل

 . [(52على المحموم فأفاق وبرىء)]



 

ـد بـن يـرـقـوب عـن  .3
ّ
ـد عـن مـحـم

ّ
وروى الشيه المفيد عن أبي القاسم عرفـر بـن مـحـم

ـد الـحـسـن))عـلـيـ  
ّ
إسماعيل بن إبراهيم بن موسى بـن عـرـفـر ، قـال : كـتـب أبـو مـحـم

السالم(( الى أبي القاسم إسحاق بن عـرـفـر الـزبـيـري قـبـل مـو  الـمـرـتـز بـنـحـو مـن 

ـتـل بـريـحـة كـتـب إلـيـ  قـد حـدث 
ُ
 ، إلزم بيت  حتى يحدث الحادث ، فـلـمـا ق

ً
عشرين يوما

؟ فكتب إلي  : ليس هها الحادث ، الحادث اآل ر . فكان من المرـتـز  الحادث ، فما تأمرني

 [(.53ما كان)]
 

 اإلمام ))علي  السالم(( ، أشار الى مو  المرتز ، فطلب من موالي  أن يلتـزمـوا 
ّ
أي أن

بالبقاء في بيوتهم حتى هلـ  الـوقـت لـظـروف  ـاصـة كـانـت تـحـيـط بـاإلمـام ))عـلـيـ  

 السالم(( وبهم من الشدة وطلب السلطان وعالوزت  لهم .
 

ن مرارضي  مـن 
ّ
 اضطراب في الوضع يمك

ً
 مو  الخليفة يرقب  غالبا

ّ
ومن الطبيري أن

 التحر  والتنقل بسهولة .

 

ب بالري، يقال ل : مرعبدا، وقد أتى علي  مائـة سـنـة ونـيـل،  .4
ّ
ث ب  ناراني متطب

ّ
ما حد

وقال: كنت تلميه بختيشوع طبيب المتوكل، وكان ياطفيني، فبـرـث إلـيـ  الـحـسـن بـن 

 أصحابـ  عـنـد  لـيـفـاـد )]
ّ

د بن الرضا))علي  السالم(( أن يبرث إلي  بأ ص
ّ
 بن محم

ّ
علي

 وهـو أعـلـم فـي  [(54
ّ
 إلي

ّ
ر
ُ
ا
َ
ي ابن الرضا من يفاد  ف

ّ
، فا تارني وقال: قد طلب من

يومنا هها بمن تحت السماء، فاحهر أن ترترض علي  فـيـمـا يـأمـر  بـ ، فـمـضـيـت إلـيـ  

 فأمر بي إلى حجرة، وقال: كن هاهنا الى أن أطلب .
 

 لـلـفـاـد، فـدعـانـي فـي 
ً
 مـحـمـودا

ً
دا
ّ
قال: وكان الوقت الهي د لت إلي  في  عندي عي

 ففاد  األكحل فلم يزل الـدم يـخـرج حـتـى 
ً
 عظيما

ً
وقت غير محمود ل ، وأحضر طشتا

ها، وردني الى الـحـجـرة، 
ّ
امتأل الطشت، ثم قال لي: اقطع، فقطرت، فغسل يد  وشد

م من الطرام الحار والبارد شيء كمير، وبقيت الى الرار، ثم دعـانـي، ... فـقـال: 
ّ
وقد

حت، و رج الدم الى أن امتأل الطشـت ... فـقـال: إقـطـع، 
ّ
ح، ودعا بهل  الطشت فسر

ّ
سر

ـا أصـبـحـت وظـهـر  الشـمـس 
ّ
 فيها، فـلـم

ّ
ني الى الحجرة، فبت

ّ
 يد  ورد

ّ
فقطرت، وشد

حت، فخرج من يد  ممل اللبـن الـحـلـيـب 
ّ
ح، فسر

ّ
دعاني وأحضر هل  الطشت ... وقال: سر

 تـخـت ثـيـاب 
ّ
م إلـي

ّ
 يـد ، وقـد

ّ
الى أن امتأل الطشت، ... ثم قال: إقطع، فقطرت، وشـد

ــد 
ّ
و ــمــســيــن ديــنــار، ... وقــال:  ــههــا واعــهر واناــرف. فــأ ــه  وقــلــت: يــأمــرنــي الســي

بــخــدمــة، ...قــال: نــرــم تــحــســن صــحــبــة مــن ياــحــبــ  مــن ديــر الــرــاقــول، فاــر  الــى 

 أكـمـر مـا يـكـون فـي بـدن 
ّ
بختيشوع  ...وقلت ل  القاة، قال: أعمرت الحكماء علـى أن

 ،
ً
اإلنسان سبرة أمنان من الدم، وهها الهي حكيت لـو  ـرج مـن عـيـن مـاء لـكـان عـجـبـا

ام بلياليها نقرأ الكتب على أن نجد 
ّ
ر ساعة، ثم مكمنا ثالثة أي

ّ
وأعجب ما في  اللبن، ففك

 اليوم في النارانية أعلم 
َ
 في الرالم فلم نجد ....ثم قال: لم يبق

ً
ة هكرا

ّ
 لهه  القا



 

 يهكر في  ما عرى ، فـخـرعـت ونـاديـتـ  
ً
بالطب من راهب بدير الراقول ، فكتب إلي  كتابا

ـرـ  كـتـابـ  ؟ قـلـت : 
َ
ن أنت؟ قلت صاحب بختيشوع . ... قال : أم

َ
 ... فقال م

ّ
فأشرف علي

، فجرلت الكتاب في  فرفر  فقرأ الكتاب ونزل من ساعت  فقـال : 
ً
نرم فأر ى لي زبيال

، وسـرنـا ، 
ً
أنت الهي فاد  الرعل ؟ ... قلت : نـرـم ، قـال : طـوبـى ألمـ  ، وركـب بـغـال

سـتـاهنـا أم دار 
ُ
 ؟ دار ا

ّ
 من رأى( وقد بقي من الليل ثلم  ، قلت : أين تحب

ّ
ر
ُ
فوافينا )س

الرعل ـ أي دار اإلمام الحسن الرسكري ـ ؟ ... قال : دار الـرعـل، فاـرنـا الـى بـابـ  قـبـل 

ل ففتح الباب و رج إلينا  ادم أسود وقـال : أيـكـمـا راهـب ديـر الـرـاقـول ؟ 
ّ
األهان األو

فقال : أنا عرلت فدا ، ... فقال: إنزل ، وقال لي الخادم: احتفظ بالبغلين، وأ ـه بـيـد  

ود ال فأقمت الى أن أصبحنا وارتفع النهار ثم  رج الراهب ، وقد رمى بمياب الرهبانية 

سـتـاه  ، فاـرنـا الـى بـاب 
ُ
 وأسـلـم ... فـقـال :  ـهنـي اآلن الـى دار ا

ً
 بيضا

ً
ولبس ثيابا

بختيشوع ، فلما رآ  بادر يردو إلي  ... ثـم قـال، مـا الـهي أزالـ  عـن ديـنـ  ؟ ... قـال : 

  ... قال : أو نـظـيـر  ، فـإن  وعد  المسيح وأسلمت على يد  ، قال : وعد  المسيح ؟

 المسيح وهها نظير  في آيات  وبراهين 
ّ
، ثم  هه  الفادة لم يفرلها في الرالم إال

 [(.55انارف إلي  ولزم  دمت  إلى أن ما )]

 

  كتب إلـيـ  مـن الـقـادسـيـة يـرـلـمـ  اناـراف الـنـاس عـن  5
ّ
 المطهري: إن

ّ
ـ   وعن أبي علي

  يخاف الرطش إن مضى ، فكتب ))عليـ  السـالم(( : إمضـوا فـال 
ّ
 وإن

ّ
المضي إلى الحج

[(
ً
[(56 وف عـلـيـكـم إن شـاء الـلـ ، فـمـضـى مـن بـقـي سـالـمـيـن ولـم يـجـدوا عـطـشـا

 والحمدلل  رب الرالمين.



 

 الهوامش:                                                                                             
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 [( يف الإرشاد أأس ند الرواية اىل محمّد بن اإسامعيل ومل يذكر عيّل بن عبدالغفار.28)]

عالم الورى: 10112، الإرشاد: 10511[( الاكيف: /2)]  ، واللفظ للأّول.151ـ  /1015، اإ

عالم الورى:   ،111ـ  /1011، الإرشاد: //105[( انظر الاكيف: /5)]  ، واللفظ لالإرشاد.101/8وعن الإرشاد يف كشف الغمة:  10125اإ

 . /6(: 11[( الأنبياء )51)]

عالم الورى: 10111، الإرشاد: //105[( الاكيف: 51)] ّى الّربع: هو أأن يأأخذ يومًا  101/8وعن الإرشاد يف كشف الغمة:  10125، اإ واللفظ لالإرشاد، وُحم

 ./6ويرتك يومني ويعود يف اليوم الرابع، والآية من سورة الأنبياء: 

، واللفظ للأخري، وقد اختلفت 178ـ  50177، وعنه أأيضًا يف حبار الأنوار: 101/5وعنه يف كشف الغمة:  10115، الإرشاد: 105/6[( الاكيف: 51)]

 ; فبعضها ذكر برحية وبعضها ترجنة، والأمر سهل. املصادر يف امس اذلي قمتل

 .10116[( الفصد: شّق العرق، لسان العرب، ابن منظور: 52)]

، وأأصل القصة يف الاكيف: 161ـ  /016 5، وعنه أأيضًا يف حبار الأنوار: /11ـ  117، وعنه يف فرج املهموم: 212ـ  0211  1[( اخلراجئ واجلراحي : 55)]

10511. 

 ، واللفظ للثاين.10511، مناقب أ ل أأيب طالب: /1011، الإرشاد: 5/8ـ  105/7[( الاكيف: 56)]



واقترحت )لجنة الموسم الفاطمي( أن يتم إحياء تل  المناسبة لمدة ثالثـة أيـام وهـي 

)الخامس( و )السادس( و )السابع( بالرغم من أن المشهور في والدت  هو يوم المامن 

من الشهر، إال أن  لورود الرواية والخبر أيضـا بـاحـتـمـال أن يـكـون هـها الـيـوم هـو يـوم 

استشهاد الزهراء )عليها السالم( ولكي ال يترارض الرزاء مع اإلحـتـفـال لـها  اـاـت لـ  

 ثالثة أيام قبل الموعد..

 

كما إن  ونظرا ألن كلتا المناسبتين هما على )رواية( لها وعهت لجنـة اإلحـيـاء إلـى عـدم 

)توظيل( هها اال تالف إلى  الف في الساحة الشيرية، وليـلـجـأ كـل مـركـز مـن الـمـراكـز 

إلى إحياء أمرهم وفقا لما يتبنا  انطالقا من )شيرتنا  لقوا من فاضل طينتنا يـفـرحـون 

لفرحنا ويحزنون لحزننا( ولكل من الفرح أو الحزن في إحياء أمرهم أهداف  في بناء أتباع 

 أهل البيت عليهم السالم..

 املقرتح 

 غرض االحياء 
من منطلق إحياء أمرهم والوفاء لهها الـرـظـيـم الـهي قـاسـى مـا قـاسـا  فـي صـون 

األمانة اإللهية وإبالغها للناس، بالرغم من أنـ  إمـام مـفـتـرض الـطـاعـة عـلـى الـخـالئـق 

 أعمرين..



 تقويم األيام الثالثة 

 ربيع اآخر: 7 لى  5من 

 

 ربيع اآخر: 5[ 1]

 اليوم األول في االحتفال الستقبال هكرى ميالد اإلمام الرسكري علي  السالم.. .1

 للهجرة )وقيل في الحادي من محرم الحرام(.. 65ثورة التوابين في الكوفة سنة  .2

 

 ربيع اآخر: 6[ 2]

 اليوم الماني في االحتفال الستقبال هكرى ميالد اإلمام الرسكري علي  السالم.. .1

 هال  هشام بن عبدالمل .. .2

 أمر المناور الدوانيقي ببناء الجدران على الرلويين السادة من بني هاشم.. .3

 

 ربيع اآخر: 7[ 3]

 اليوم المالث في االحتفال الستقبال هكرى ميالد اإلمام الرسكري علي  السالم.. .1

 رمي الشياطين بالشهب برد والدة النبي )ص(.. .2



 
 موضوعات املناسبة املقرتحة

ونظرا العتماع الحزن والفرح، فقد اقترحت لجنة الموسم باستممار تل  المناسبتين في 

 طرح موضوعا  تقارب المناسبتين كـ :

 دور اإلمام الرسكري علي  السالم في إحياء هكرى استشهاد الزهراء عليها السالم..

منهج اإلمام الرسكري علي  السالم في صنع الشخاية المحانة من الد يل من 

  الل مفردتي التولي والتبري..

استمرار نهج أعداء الزهراء عليها في ميالد اإلمام الرسكري علي  السالم والترتيم 

 على مرجزات  وكراما  والدت ..

ما أشب  الليلة بالبارحة )قراءة في مالمح السلطة المزيفة برد الرسول بين تجربتي 

 السلطة في زمن الزهراء وزمن اإلمام الرسكري(..

قيمة )الحزن( و )الفرح( في حياة اإلنسان، وكيل يمكن التوفيق بين مناسبا  الحزن 

 والفرح..

وهي موضوعا  تجمع بين الحزن والفرح، وتممل فرصة لتطوير االحتفاال  في مدينة 

سيدني من  الل اعطاء قيمة وتوع  لـ)كلمة الحفل( ويتم تههيب بر  األساليب 

للرواديد والمداحين الهين يركزون على المظهر والشكل دون المضمون وهي 

مراني كلما  القايدة التي يلقونها،  اوصا وأن في ممل هه  األيام تجتمع 

مناسبتي الحزن والفرح، وكمراعاة لمن يريشون الحزن على مااب السيدة الزهراء 

عليها السالم تتحول طبيرة االحتفال إلى مناة علمية على صريدي الكلمة 

 والمديح..



 مصادر املوضوعات 

 وقد تقدم في ذكرى استشهاده عرض بعض المؤلفات، ومنها:

 

-http://www.narjesاإلمام الحسن العسعسع عال  العا اإلمعام العشعخعال لعلعوعاعي  علع  الع ع  ا ع    .1

library.com/2016/10/blog-post_10.html.. 

//:httpاإلمام الحسن السس ال  حاة الخاف  تساد األسالاب للاكت   معحعشعا حسعاعن ال ع عاعا   .2

alfeker.net/library.php?id=4317.. 

 ..http://imamhussain-lib.com/arb/640اإلمام الحسن السس ال    اياته الفقخاة   .3

 ..http://ar.islamic-sources.org/?wpfb_dl=3214اإلمام السس ال من الشخا إلى اللحا   .4

 ..http://alfeker.net/library.php?id=2316التفساا الشنس ب لإلمام السس ال  لاه السالم   .5

//:httpالجزء الخاص باإلمام السس ال من م س  ة زيعا ا  العشعسع ع معاعن  علعاعخع  السعالم   .6

alfeker.net/library.php?id=3801.. 

-http://www.narjesالجزء الخاص باإلمعام العسعسع عال معن مع سع  عة ععخعادة العشعسع ع معاعن   .7

library.com/2014/11/blog-post_447.html.. 

//:httpsسععععاععععاة اإلمععععام الععععحععععسععععن الععععسععععسعععع ععععال لععععلععععوععععاععععي  عععع ععععا  الععععاعععع سعععع    .8

moamenquraish.blogspot.com/2015/12/blog-post_65.html.. 

 ..http://shiabooks.net/library.php?id=2977مسنا اإلمام السس ال  لاه السالم   .9

 منخاج التحاك  نا اإلمام السس ال  لاه السالم للواي   اال اي  آل  ج   .10

/http://www.narjes-library.com/2014/02مجلاا    6م س  ة اإلمام السس ال  لاه السالم ف  .11

blog-post_744.html.. 

/http://alfeker.net فاة اإلمام السس ال  لاه السالم لعلعوعاعي حسعاعن آل   عفع   الع عحعاا ع   .12

library.php?id=1221.. 







 تقييم االحياء

 دور جلنة املوسم

  

 وعلى النهل المعتاد فإن دور لجنة الموسم الفاطمي الخامس كان: 
 

 االقتراح والتنسيق.. .1

 اإلعالم والتبليغ للمناسبة ولإلحياء الموحد لها في كافة المراكز.. .2

توعي  اللوحا  اليومية لتوضيح وبيان مفردا  هه  المناسبـة واإلعـابـة عـلـى  .3

 الشبها  ورد التشكيكا  والمغالطا ..

 توزيع الكتب اإللكترونية المساعدة على فهم تل  المناسبة.. .4

 توثيق تل  الفراليا  وتحريرها وبيانها.. .5

 
 ومن المالحظات على  حياء تلك المناسبة:

 

 كان هنا  تسابق كبير إلحياء مناسبة اإلحتفال بها.. .1

افتقد الكم المقام من االحتفاال  تناوال  أبراد أكمر حـول شـخـاـيـتـهـا وتـقـاربـت  .2

 موضوعا  الطرح..

أيضا هها اإلحتفال افتقد استيراب كافة الرواديد في مدينة سيـدنـي والشـرـراء،  .3

 بالرغم من أن كم اإلحتفاال  يكفي لمشاركة الجميع..

إحدى المجالس ولألسل الشديد قدمت مناسبة الشهـيـد عـرـفـر بـن أبـي طـالـب  .4

في أسبوع اإلحتفال بميالد السيدة زينب بينما في ليلة استشـهـاد عـرـفـر أحـيـت 

 الميالد..

إحدى المجالس في الليلة التي كانت قريبة من الميالد أحيـت هكـرى اسـتـشـهـاد  .5

الزهراء عليها السالم، وفي الليلة القريبة مـن إحـيـاء هكـرى اسـتـشـهـاد الـزهـراء 

 عليها السالم أحيت هكرى ميالد السيدة زينب عليها السالم..



 املشاركون يف االحياء

 وقد شارك في  حياء تلك المناسبة:
 

 من المراكب: –أوال 
 الجمرية الجرفرية.. .1

 حسينية آل ياسين.. .2

 حسينية أصحاب الكساء )عليهم السالم(.. .3

 حسينية اإلمام السجاد )علي  السالم(.. .4

 حسينية اإلمام الرسكري )علي  السالم(.. .5

 حسينية أم البنين )عليها السالم(.. .6

 حسينية دار الحسين )علي  السالم(.. .7

 حسينية السيدة فاطمة الزهراء عليها السالم.. .8

 مركز إرشاد )هيئة كاتب(.. .9

 مركز اإلمام الحسن )علي  السالم(.. .12

 مركز اإلمام الحسين )علي  السالم(.. .11

 م سسة اإلمام السجاد )علي  السالم(.. .12

 

 من الم اضرين والخطباء: –ؤانيا
 الشيه أبو دعاء.. .1

 الشيه أبو زيد الحمدي.. .2

 الشيه علي الزاهدي .3

 الشيه علي فهد الراملي .4

 األستاه علي كريم.. .5

 السيد عمار القزويني.. .6

 الشيه محسن الراملي.. .7

 الشيه محمد الحوراني.. .8

 الحاج ماطفى .9

 الشيه منتظر مال الل .. .12

 الشيه نامي فرحا  الراملي.. .11

 الشيه يونس المظفر )أبو سجاد(.. .12

 

 من الرواديد والاعراء: –ؤالثا
 الرادود أبو عرفر النجفي.. .1

 أبو حيدر الرطار.. .2

 السيد أبو عالء الرهاري.. .3

 أبو علي الحائري )مشاركة في إلقاء مقاطع شررية(.. .4

 

 



 

 الحاج أبو محمد مطر.. .5

 السيد حسن الفحام.. .6

 الرادود السيد حسين الحسيني.. .7

 المال عزيز الهاعوج.. .8

 المال ماطفى الكاظمي.. .9

 المال ماطفى المهحجي.. .12

 المال مهند الوالئي.. .11

 

من الرواديـد فـي حسـيـنـيـا  الـجـالـيـة الـهـنـديـة والـبـاكسـتـانـيـة مـمـن لـم نـرـرف  6و

أسماءهم، ولم نتمكن من الحاول عليها، باإلضافة إلى فرقة اإلمام السجـاد عـلـيـ  

 السالم لألناشيد..

 

 علماء وخطباء من الخارج –رابعا
 تم االستفادة منهم في موضوعا  حول السيدة الزهراء عليها السالم

 سماحة السيد علي الميالني.. .1

 فضيلة الشيه علي الدهنين.. .2

 

 علماء وخطباء من الخارج –رابعا
 تم االستفادة من محاضراتهم حول السيدة زينب عليها السالم:

 فضيلة الشيه محمد سند البحراني.. .1

 سماحة المرحوم السيد محمد علي الحلو.. .2

 فضيلة الشيه أسامة الرطار.. .3



 وكانت حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوم كما يلي:

 الم اضرات حول البهراء عليها السالم  أوال:
 

 من  ارج مدينة سيدني عبر عهاز التلفاز بهدف إثراء األيام الفاطمية بأكبر قدر ممكن 

 من الموضوعا ، وترسيه أسماء األعالم وأعمدة المنبر في هاكرة الناس:

 وكانت حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوع كما يلي:

 الراصد الفاطمي لفعاليات املناسبة

 

 

 

وفي صبيـحـة الـيـوم الـخـامـس 

والــــمــــالثــــيــــن مــــن الــــمــــوســــم 

/ 14/12الــفــاطــمــي )الــجــمــرــة 

م( وضـــمـــن الـــمـــحـــاضـــرة 2218

اليومية للتدبر في مـوضـوعـا  

حــول الســيــدة الــزهــراء عــلــيــهــا 

السالم في الدار الاادقية تـم 

االستماع إلى محاضرة لسماحة 

السيد علي الـمـيـالنـي )أسـتـا ه 

الــبــحــث الــخــارج فــي حــوزة قــم 

الــرــلــمــيــة، والــمــتــخــاــص فــي 

الرقائد والكالم( والتي قرأ فيها الحديث الـتـي قـالـت فـيـ  الـزهـراء 

عليها السالم ألبيها )صلى الل  عـلـيـ  وآلـ (: )أ شـى الضـيـرـة مـن 

برد ..( وبدأ بالحـديـث عـن: لـمـاها تـخـشـى مـوالتـنـا الـزهـراء عـلـيـهـا 

السالم الضيرة برد رسول الل  )صلى الل  عليـ  وآلـ ( ومـا مـرـنـى 

 الضيرة؟..

 011التقرير رقم 

 حول الصديقة الشهيدة )عليها السالم( 



  وكانت حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوم كما يلي:

 

 

نــظــرا ألنــ  فــي هــها الــيــوم تــنــقــســم 

الــمــجــالــس فــي مــديــنــة ســيــدنــي إلــى 

مجالس للحزن بهكرى استشهاد السيدة 

الزهـراء عـلـيـهـا السـالم، وأ ـرى لـلـفـرح 

بميالد اإلمام الرسكـري عـلـيـ  السـالم، 

مما يحدث فوضى بتربير الـبـرـ ، وألن 

هها اليوم لـيـس هـو الـمـامـن مـن ربـيـع 

اآل ــر الــتــي تــقــع فــيــ  روايــة الشــهــادة 

ورواية الوالدة، وإنـمـا هـو يـوم سـابـق 

ل  فقد تم االستماع فـي صـبـيـحـة يـوم 

ــــ 15/12/2218الســــبــــت  مــــن  36م )الـ

الــمــوســم الــفــاطــمــي الــخــامــس( إلــى 

محاضرة لفضيلة الشيـه عـلـي الـدهـنـيـن 

يرالج فيها تل  اإلشـكـالـيـة، وبـيـن إنـهـا 

عدلية تقع فـي كـل عـام وبـالـرغـم مـن 

تنبيهنا السـنـوي حـولـهـا إال أنـ  ال يـزال 

الكالم قائما لـها اتاـلـت بـالـمـراعـع فـي 

مدينة النجل األشرف وأعابوني بأن الحزن مقدم على الفرح، ونحن 

في اليوم المامن نقيم هكرى استشهاد الـزهـراء )عـلـيـهـا السـالم( 

ونرطل، وأما اإلحتفال بمـيـالد اإلمـام الـرـسـكـري فـإنـمـا يـقـدم أو 

ي  ر، ثم تـنـاول الـحـديـث الشـريـل: )وعـدتـنـا فـاطـمـة حـجـة عـلـيـنـا( 

 واألقوال في تفسير هها الحديث الشريل..   

 011التقرير رقم 

 وظيفتنا يف الفرح واحلزن  



 الم اضرات حول اإلمام العسكري عليه السالم:   ؤانيا:
 

 

 

 

ولمناسبة اليـوم األول لـإلحـتـفـال بـمـيـالد اإلمـام الـرـسـكـري عـلـيـ  

م( الرابع والمالثين مـن الـمـوسـم 13/12/2218السالم يوم الخميس )

الــفــاطــمــي الــخــامــس، تــم 

اإلســتــمــاع إلــى مــحــاضــرة 

ــرــطــار  ــلــشــيــه أســامــة ال ل

ــرــ   ــحــدث فــيــهــا عــن ب ت

مــحــطــا  اإلمــام الــحــســن 

الـرــســكــري عـلــيــ  الســالم، 

ودور مواقف  في هدايـة 

الــنــاس، وكــيــل يــمــكــن أن 

ننتهج هها النهج وباأل ـص 

نــحــن فــي بــالد وتــرــدديــا  

هــم أحــوج إلــى مــرــرفــة 

اإلسالم من  الل سلوكنا، وهكر حادثة فاد اإلمام الرسكـري عـلـيـ  

 السالم، وأثرها في إسالم الراهب..

 59التقرير رقم 

 ما نتعلمه من إمامنا العسكري عليه السالم 

 من  ارج مدينة سيدني عبر عهاز التلفاز بهدف إثراء األيام الفاطمية بأكبر قدر ممكن 

 من الموضوعا ، وترسيه أسماء األعالم وأعمدة المنبر في هاكرة الناس:



 

 

 

وفــــــي مســــــاء الــــــيــــــوم 

الــخـــامــس والــمـــالثــيـــن مـــن 

الــــمــــوســــم الــــفــــاطــــمــــي 

م( 2218/  14/12)الــجـــمـــرــة 

وضمن المحاضـرة الـيـومـيـة 

لـــلـــتـــدبـــر فـــي مـــوضـــوعـــا  

المناسـبـة الـخـاصـة بـالـيـوم 

ولتقديـم اإلحـتـفـال بـهكـرى 

اإلمــام الــرــســكــري )عــلــيــ  

الســــالم( لــــكــــي ال يــــتــــم 

ـــــوم  ـــــفـــــال فـــــي ي اإلحـــــت

االستشـهـاد  تـم االسـتـمـاع 

إلـى حــديـث بــهــها الــرــنــوان 

لسـمـاحــة الــمـرحـوم السـيــد 

محمد علي الحلو والهي بين في مستهـل الـحـديـث الـظـروف الـتـي 

عاشها اإلمام وتحديا  عار ، ومـنـهـا بـرـدم الـقـول بـإمـامـتـ  مـن 

بر  المحسوبين على الشيرة، وكيل أمـكـنـ  مـد عسـور الـتـواصـل 

مع الشيرة وإعادة تأهيلهم لإليمان باإلمامة، كما إعادة تأهليـهـم 

لإلمام الهي يلي  وهو الموعود المنتظر، ودور  في إيـجـاد شـبـكـة 

 من الوكالء في مختلل البلدان..

 010التقرير رقم 

 اإلمام العسكري واملهام الصعبة 



 

 

 

وفـــــي مســـــاء يـــــوم 

ـــت  م 15/12/2218الســـب

ــ  ــمــوســم  36)الـ مــن ال

الــفــاطــمــي الــخــامــس( 

وضــــمــــن الــــمــــحــــاضــــرة 

الــيــومــيــة لــلــتــدبــر فــي 

مــوضــوعــا  الــمــنــاســبــة 

الــخــاصــة بــالــيــوم، تــم 

االستماع إلى مـحـاضـرة 

ـــهـــت  ـــقـــة  58مـــت دقـــي

وناــل بــهــها الــرــنــوان 

لفضيلـة الشـيـه مـحـمـد 

السند، أستـرـرض فـيـهـا 

مجموعة مـن الـروايـا  

التي أشتهر بها اإلمام الرسكري أكمـر مـن غـيـر  وأكـد عـلـيـهـا، 

وهي مرتبطة بالبحث عن الطاغو  والهي مرـرفـتـ  والـكـفـر بـ  

مقدمة على اإليمان كما في اآليا  القرآنية، والتشهد، ثم بيان 

بيان عملة من تل  الروايا  ودالالتها، حهر فضيلتـ  فـي نـهـايـة 

الدرس على أن ال نجني على البشرية، وهل  من  الل التسويـق 

للطاغو  ومدح  ولو كان من القرون الغـابـرة، ومـرـنـى الـكـفـر: 

عدم المدح، وعدم التمـجـيـد، وعـدم الـمـيـل، وعـدم وعـدم، ألن 

 في هل  ترطيل المشروع اإللهي. 

 011التقرير رقم 

 اإلمام العسكري عليه السالم والتويل والتربي 



 فعاليات مدينة سيدني العامة والخاصة :   ؤالثا:
 

 

 

 

وفــي  ــتــام الــلــيــالــي الــمــالث الــمــخــاــاــة لــهكــرى مــيــالد الســيــد 

م( الــرابــع 13/12/2218عــبــدالــرــظــيــم الــحــســنــي  يــوم الــخــمــيــس )

والمالثيـن مـن الـمـوسـم 

الـــفـــاطـــمـــي الـــخـــامـــس، 

وفــي أولــى مــجــالســ  

على منبر الجرفريـة بـدأ 

الشيه محسن الرـامـلـي 

مــجــلــســ  بــأبــيــا  الــرثــاء 

لــفــاعــرــة ظــلــم الســيــدة 

الزهـراء عـلـيـهـا السـالم، 

وفـــي أقـــل مـــن ناـــل 

ساعة قـدم حـديـمـا فـي 

ثــالث مــحــطــا  )األولــى( 

بدأ بحديث لـإلمـام عـلـي 

)ع( حـول الـمـزواعـة بـيـن 

الدنيا واآل رة والموازنـة 

بينها، نظرا ألن هه  مشكلة كبرى في واقرنا المجتمري،  وقـدم 

عملـة مـن األمـور الـتـي أفـادتـهـا الـروايـا  لـكـي يـمـارس اإلنسـان 

التوازن، والتي منها الرلم والتفق  فـي الـديـن، و )الـمـانـيـة( حـول 

السيد عبدالرظيم الـهي هـو ماـداق مـن ماـاديـق أهـل الـرـلـم 

واألبواب التي تساعد على التـوازن والـتـهـيـأ لـرـالـم اآل ـرة، وهلـ  

لهكرى مولد  و )المالمة( فاعرة هه   األيام الفاطمية وبـمـمـل مـا 

 بدأ  تم كهل  مجلس  بفاعرتها الرظمى ..

 51التقرير رقم   اليوم األول:

 الشهادة وامليالد 



 

 
 

م( 13/12/2218وفــي مســاء يــوم الــخــمــيــس )

الــرابــع والــمــالثــيــن مــن الــمــوســم الــفــاطــمــي 

ــخــامــس، وضــمــن الــمــجــلــس األســبــوعــي لـ ال

)حســيــنــيــة الســيــدة فــاطــمــة الــزهــراء عــلــيــهــا 

السالم( وبرد قراءة دعاء كـمـيـل قـرأ الـخـطـيـب 

الشيه أبو سجاد المظفـر أبـيـا  قاـيـدة ) قـل 

على قـبـر فـاطـم بـالـبـقـيـع**بـرـد مـزق الـحـشـا 

وسكب الـدمـوع ( ثـم تـنـاول اآليـا  مـن سـورة 

الشمس }كهبت ثمـود بـطـغـواهـا.. الـى نـهـايـة 

السورة (، مبينـا الشـرح الـرـام والشـرح الـخـاص 

ومنهم قوم ثمود وأين عاشوا وانبراث النبي 

صالح لهم وكل ما يـدور حـول هـها الـمـوضـوع، 

ثم هكر الناقـة وكـيـفـيـة الـتـجـري عـلـى عـقـرهـا 

وتكهيب الـنـبـي صـالـح ومـا عـرى عـلـيـهـم بـرـد 

التكهيب وكيل صب الل  غضب  على قوم ثمود 

وكل هها كان مد ل لحياة سيدتنا فاطمة )ع( وما أوصى ب  رسـول 

الل  األمة بحديث المقلين ومـا قـال لـألمـة عـن حـق سـيـدة الـنـسـاء 

والتأكيد على قول  )ص(: )فاطمة بضرة مني يرضا الل  لـرضـاهـا..(، 

ثم تحدث عما عمال  األول والماني مـن أهى عـلـى سـيـدة الـنـسـاء 

الـرـمـد بـحـمـل الـخـطـب لـحـرق بـيـت بـنـت  وكيل تجرأ الـمـانـي عـلـى 

الرسول وعارها وكسر ضلرها، والمايبة حال أمير الم منين برـد 

ام حزينا كئـيـبـا ِلـمـا حـل 
ّ
فقد فاطمة ع وانقطاع  في بيت  عشرة اي

على بنت النبي وإ فائها ضلرها المـكـسـور وكـيـل زار  الاـحـابـي 

الجليل عمار بن ياسر ووعد  بتل  الحـال وسـألـ  عـن حـالـ  وأ ـبـر  

ثم الگوريـز والـنـرـي لـمـاـيـبـة  -٧ع بضلع فاطمة المكسور  االمام 

 الزهراء ع و تم المجلس بالدعاء والالوا .

 51التقرير رقم 

 جملس استشهاد الزهراء عليها السالم 



 

 
 

م( الـرابـع والـمـالثـيـن مـن 13/12/2218وفي مساء يـوم الـخـمـيـس )

الموسم الفاطمي 

الــخــامــس، شــرعــت 

حسينية آل يـاسـيـن 

الـلـيـلــة األولـى مــن 

ليالي  مس إلحيـاء 

رواية األربرين يوما 

)هكــرى اســتــشــهــاد 

الـــزهــــراء عـــلــــيــــهــــا 

السالم( وقـد ابـتـدأ 

محاضرت  بـمـقـدمـة 

عـــن عـــدم إمـــكـــان 

مـــرـــرفـــة الســـيـــدة 

الزهراء عليها السالم، واستند إلى األ بار في إثبا  هل ، ثم انتقل 

إلى بيان )الكوثر( المقاود في سورة الـكـوثـر وعـالقـتـ  بـالسـيـدة 

 الزهراء عليها السالم.. 

 59التقرير رقم 

 الليلة األوىل من ليال مخس 



 

 
 

 

وفـــــي الـــــمـــــجـــــلـــــس 

األســـبـــوعـــي لـــقـــراءة 

دعاء كميل بـحـسـيـنـيـة 

اإلمــام الســجــاد عــلــيــ  

السالم  اص مجلـس 

يــــوم الــــخــــمــــيــــس )

ــرابــع 13/12/2218 م( ال

والمالثين من الموسم 

الــفــاطــمــي الــخــامــس، 

الســـتــــهكــــار فــــاعــــرــــة 

اســـتـــشـــهـــاد الـــزهـــراء 

عــلــيــهــا الســالم عــلــى 

رواية األربرين، وترظيما لهه  األيام التي يـطـلـق عـلـيـهـا الـبـرـ  

)األيام الفاطمية( والبر  اآل ر يطلق عليها )الموسم الفاطمي( 

بهدف الوفاء إلى هه  السيدة الـرـظـيـمـة الـتـي هـي بـركـة هـها 

 الوعود وبركة علي .. 

 55التقرير رقم 

 ذكرى استشهاد الزهراء عليها السالم 
 يف جملس دعاء كميل 



 

 

 

 

 51التقرير رقم   اليوم الثاني:

 ذكرى اإلمام العسكري عليه السالم 
 اص فضيلة الشيـه نـامـي فـرحـا  الـرـامـلـي  ـطـبـتـ  فـي يـوم 

مـن الـمـوسـم الـفـاطـمـي(  35م )الموافق الـ 2218/ 14/12الجمرة 

فــي مــركــز اإلمــام الــحــســن عــلــيــ  الســالم لــلــحــديــث عــن اإلمــام 

الرسكري علي  لمناسبة قرب والدتـ  فـي الـمـامـن مـن ربـيـع اآل ـر 

)على رواية مشهورة( وهو الـيـوم هاتـ  الـهي ورد  فـيـ  روايـة 

مشهورة بــ)اسـتـشـهـاد 

الزهراء عـلـيـهـا السـالم( 

وعر  سيرة أهل الرـلـم 

ــر  ــأ ــي إمــا تــقــديــم أو ت

إحـــيـــاء هكـــرى الـــمـــيـــالد 

على هكرى االستشـهـاد 

وا تااص اليوم المامن 

بــــاالســــتــــشــــهــــاد، وقــــد 

اســـتــــرـــرض فضـــيــــلـــتــــ  

مـــحـــطـــا  مـــن حـــركـــة 

اإلمـــــــام الـــــــحـــــــســـــــن 

الرسكري ورسائلها من 

 ــالل ســيـــرة ومســـيـــرة 

 هها اإلمام..



 

 

 

 

 011التقرير رقم  

 ذكرى ميالد اإلمام العسكري )عليه السالم( 

مـن الـمـوسـم  35م )الـمـوافـق الــ 2218/  14/12في يوم الجـمـرـة 

الفاطمي( وقبل صالتي المغرب والرشاء بساعة أقام مركز اإلمام 

الحسين علي  السالم فرالية مـتـمـيـزة إلحـيـاء هكـرى مـيـالد اإلمـام 

الحسن الرـسـكـري )عـلـيـ  السـالم( 

ابــتــدأ  بــنيــا  مــن الــهكــر الــحــكــيــم 

للفتى السيد مـحـمـد، تـال  الـفـتـى  

كــريــم عــابــر بــقــراءة أبــيــا  حــزيــنــة 

يــنــاعــي فــيــهــا اإلمــام الــمــهــدي 

لــلــظــهــور، ويــكــشــل فــيــهــا عــن 

عواطل الشيرة فـي الشـوق، ثـم 

أوصى المقدم الحضور باالهتمـام 

بتل  اللقاءا  والمـنـاسـبـا  وقـال: 

أسبوعا من السـنـة  52لو أنا في الـ 

نســتــفــيــد فــي كــل واحــدة مــنــهــا 

 مرلومة فإننا سنكسب ثروة..

بردها كانت كـلـمـة الـحـفـل لـلـشـيـه 

علي فهـد الـرـامـلـي، والـهي ركـز 

فيها على استلهام الفرح واألمـل 

ـــرة اإلمـــام  والســـرـــادة مـــن ســـي

الــرــســكــري عــلــيــ  الســالم الــهي 

عاش حياة صربة لو مر بها شخـص 

منا في وقتنا من الارب أن يابر، 

ولكن كان ينظر إلى الرالم األكمـل 

ويرتبر هه  الدنيا ممر ويتحمل ما 

 فيها من مشقا  وعناء..



 

 011التقرير رقم  

 ذكرى الشهادة وامليالد 

في المـجـلـس األسـبـوعـي لــ)حسـيـنـيـة أصـحـاب الـكـسـاء عـلـيـهـم 

م )الموافـق 2218/  14/12السالم( كان الحديث في  يوم الجمرة 

مــن الــمــوســم الــفــاطــمــي( لــمــنــاســبــتــيــن: )األولــى( هكــرى  35الـــ 

اســـتـــشـــهـــاد الـــزهـــراء 

عـــــلـــــيـــــهـــــا الســـــالم، 

ورواياتها المـتـرـددة، 

وبـــاأل ـــص الـــروايـــا  

المالثة المشـهـورة، و

)األ رى( هكرى مـيـالد 

ـــرـــســـكـــري  اإلمـــام ال

عـــــــلـــــــيـــــــ  الســـــــالم 

ومــظـــلــومـــيــتـــ  فـــي 

اإلحـــيـــاء، إه ال فـــي 

هكــرى وفــاتـــ  يـــأ ـــه 

نايب  من اإلحيـاء وال 

فــي هكــرى مــيــالد ، 

و تم مجلس  بـالـرثـاء 

لمااب الزهراء عليهـا 

 السالم..



 

 019التقرير رقم  

 جملس استشهاد الزهراء عليها السالم 
مـن الـمـوسـم  35م )الـمـوافـق الــ 2218/ 14/12وفي يوم الجمرة 

الفاطمي(  ولليلـة الـمـانـيـة مـن لـيـالـي  ـمـس تـحـيـي فـيـهـا هـه  

الحسينية مجلس استشهاد الزهراء عـلـيـهـا السـالم واصـل فضـيـلـة 

الشيه مـنـتـظـر مـال 

الـــلـــ  حـــديـــمـــ  عـــن 

اسورة القرآنية )إنـا 

أعــطــيــنــا  الــكــوثــر( 

ــــــان  ــــــي وأكــــــمــــــل ب

الــــمــــقــــاــــود مــــن 

)الكـوثـر( فـي اآليـة 

وعــالقــتــ  بــالــزهــراء 

عليـهـا السـالم، ثـم 

فاــل الــكــالم فــي 

)فال لـربـ  وانـحـر( 

ومرنى النحـر هـنـا، 

وعــــالقــــة الــــزهــــراء 

بــالاــالة، وبــتــكــبــيــرة 

اإلحـرام الــتــي هــي 

مرنى )فاـل لـربـ  

وانحر( أي ارفع يدي  إلـى الـنـحـر شـكـرا لـلـ  عـلـى نـرـمـة )الـكـوثـر( 

الزهراء،  ولها فإننا في كل يوم نلتزم بالتوع  إلى موالتنـا الـزهـراء 

 عليها السالم..



 

 019التقرير رقم   اليوم الثالث:  

 شهادة الزهراء عليها السالم 
ــ 15/12/2218وفــي مســاء يــوم الســبــت  مــن الــمــوســم  36م )الـ

الفاطمي الخامس( أحيت م سـسـة اإلمـام السـجـاد عـلـيـ  السـالم 

في مالى اإلمام السجاد علي  السالم، هكرى رواية األربرين يوما 

عـــــلــــــى شــــــهــــــادة 

الــــزهــــراء عــــلــــيــــهــــا 

السالم، وقد ارتقـى 

المنبر فضيلة الشيه 

أبـــو دعـــاء وتـــنـــاول 

بـــرـــد أبـــيـــا  الـــرثـــاء 

ســردا لــروايــا  أهــل 

الــخــالف فــي إثــبــا  

فــــاعــــرــــة مــــقــــتــــل 

الــــزهــــراء عــــلــــيــــهــــا 

الســالم بــالــجــنــايــا  

ـــتـــي  ـــرـــظـــمـــى ال ال

يتحدث بها الشيـرـة،  

فــــي مــــقــــام الــــرد 

على مرمم شيري 

قـــــام فــــــي أحــــــد 

المراكز الدينية بمدينة سيدني منكرا ما عرى علـى الـزهـراء عـلـيـهـا 

السالم، ومرتبرا إياها كهبـة، ثـم  ـتـم الـمـجـلـس كـمـا بـدأ  بـأبـيـا  

 الرثاء..



 

 015التقرير رقم  

 جملس استشهاد الزهراء عليها السالم 
ــ 15/12/2218وفــي مســاء يــوم الســبــت  مــن الــمــوســم  36م )الـ

الفاطمي الخامس( وقبل مجلس الليلة المالمة من الليالي الخمـس 

التي تقيمها حسينـيـة آل يـاسـيـن ألعـل هكـرى اسـتـشـهـاد الـزهـراء 

عــلــيــهــا الســالم عــلــى 

رواية األربـرـيـن يـومـا، 

تــحــدث الشــاب الشــيــه 

محـمـد الـحـورانـي عـن 

تل  المناسبة بـالـلـغـة 

اإلنجليزية، مبينا برـ  

الحقائق الـتـي يـغـفـل 

عــنــهــا بــرــ  الشــبــاب، 

وأشـار إلـى مـجـسـمــة 

حرق الدار الـمـوعـودة 

في الحسينـيـة شـارحـا 

برـ  الـتـفـاصـيـل فـي 

 هل ..



 

 2/ 015التقرير رقم  

 جملس استشهاد الزهراء عليها السالم 

ــ 15/12/2218وفــي مســاء يــوم الســبــت  مــن الــمــوســم  36م )الـ

الفاطمي الخامس(  تناول الخطيـب الشـيـه مـنـتـظـر مـال الـلـ  فـي 

مجلس الليـلـة الـمـالـمـة 

من الـلـيـالـي الـخـمـس 

التي تقيمها حسينيـة 

آل ياسين ألعـل هكـرى 

اســـتـــشـــهـــاد الـــزهـــراء 

عــلــيــهــا الســالم عــلــى 

رواية األربـرـيـن يـومـا، 

استهل مجلس  باآليـة 

الـقـرآنـيــة: }ومـا أمــروا 

إال لــــيــــرــــبــــدوا الــــلــــ  

مــخــلــاــيــن لــ  الــديــن 

حنفاء ويقيموا الاالة 

ويــأتــوا الــزكــاة وهلــ  

ديــن الــقــيــمــة   وبــيــن 

مــــــرــــــنــــــى الــــــديــــــن، 

والماطلح )الدين والتدين( وبرد أن بين الـمـاـطـلـح قـدم الـروايـا  

التي تفسر هه  اآلية وما هكرت  عن أهل الـبـيـت )عـلـيـهـم السـالم( 

وشيرتهم، وإن اإل الص هو اإليمان واإللتزام بالل  ورسول  وأهـل 

البيت عليهم، وأشار مجددا إلى السيد عبدالرظيم الحسني وأدبـ  

مع أهل البيت، وتوصية األئمة ببر فـاطـمـة وأهـل بـيـتـهـا، ثـم  ـتـم 

بفاعرة إنكار قدر الزهراء عليها السالم، وقـرأ أبـيـا  الـمـرم الشـيـه 

 محمد حسين الكمباني.. 



 

 1/ 015التقرير رقم  

 اللطم يف جملس استشهاد الزهراء عليها السالم 
وفــــــي مســــــاء يــــــوم الســــــبــــــت 

مــن الــمــوســم  36م )الـــ 15/12/2218

الــفــاطــمــي الــخــامــس(  ا ــتــتــم تــلــ  

الليلة الرادود الـمـال مـهـنـد الـوالئـي 

مجلس اللـيـلـة الـمـالـمـة مـن الـلـيـالـي 

الخمس التي تـقـيـمـهـا حسـيـنـيـة آل 

ياسين ألعل هكرى استشهاد الزهراء 

عليها السالم عـلـى روايـة األربـرـيـن 

يــومــا، بــقــراءة أبــيــا  لــلــشــاعــر حــيــدر 

 الباري ومنها:

 

 يوم اللي حست حلت منيتها هاي الوصية فاطمة الوصتها

 شاهد على مسمارها وعارتها  ماتت وضلت كل أبد صر تها

 وهالسبب في كل وقت تندبها الجموع

 ويلي عليج يا زهرا  آ  عليج يا زهرا

 

 ثم قرأ قايدة التي مستهلها:

 والدالل عمرة عين الكون حمرة

 لبنت المختار  وبكل عين عبرة

 

 و تم بأبيا  أيضا للشاعر حيدر الباري يقول في مستهلها:

 باسم اإلنسانية صو  تطلق  أرض وسماء

 رمز للحق وللتقوى طهارة تدعى الزهراء

 يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء



 

 001التقرير رقم  

 ميالد اإلمام العسكري عليه السالم 
فــي مســاء يــوم الســبــت 

مــن  36م )الـــ 15/12/2218

الــــمــــوســــم الــــفــــاطــــمــــي 

الخامس(  أحـيـت حسـيـنـيـة 

اإلمـــام الســـجـــاد )عـــلـــيـــ  

الســــالم( حــــفــــال بــــهــــه  

المـنـاسـبـة قـدم لـفـقـراتـ  

ــحــاج عــقــيــل الــحــلــفــي،  ال

وشـــار  فـــيـــ  كـــل مـــن: 

ماـــطـــفـــى )كـــلـــمـــة 

بــالــلــغــة اإلنــجــلــيــزيــة( 

وفـــــــرقـــــــة اإلمـــــــام 

السجاد علي  السـالم 

بـــأنشـــودة، وكـــلـــمـــة 

لألسـتـاه عـلـي كـريـم 

)أبــو زهــراء( ومــدائــح 

حـــــــــــول اإلمـــــــــــام 

الـــرـــســـكـــري عـــلـــيـــ  

الســالم لــلــمــال عــزيــز 

 الهاعوج..





 

 000التقرير رقم  

 ميالد اإلمام العسكري عليه السالم 

مـن الـمـوسـم  36م )الــ 15/12/2218في مساء يوم السـبـت 

الفاطمي الخامس(  أحيت الجمرـيـة الـجـرـفـريـة حـفـال بـهـه  

المناسبة تميز بأن  اقتار على الكلما  احتراما إلحيـاء بـرـ  

المراكز هكرى استـشـهـاد 

الــزهــراء عــلــيــهــا الســالم، 

وقـــد شـــار  فـــي هـــها 

اإلحتفـال كـل مـن الشـيـه 

عــلــي فــهــد الــرــامــلــي، 

بكلمة باللغة اإلنـجـلـيـزيـة 

حــول اإلمــام الــرــســكــري 

ــيــ  الســالم، وكــلــمــة  عــل

باللغة الرربية للشيه أبـو 

 زيد الحمدي..



 

 002التقرير رقم  

 ميالد اإلمام العسكري عليه السالم 

فــــي مســــاء يــــوم الســــبــــت 

ــــ 15/12/2218 مــــن  36م )الـ

الموسم الفاطمي الـخـامـس(  

أحيت حسينية أم البنين عليها 

السالم حفال بهه  المـنـاسـبـة، 

قــدم لــفــقــراتــ  الــرادود أبــو 

عرفر الـنـجـفـي، وشـار  فـيـ  

كــــل مــــن: الســــيــــد حســــيــــن 

الـــحـــســـيـــنـــي، والســـيـــد عـــالء 

الــرــهاري، وأبــو مــحــمــد الــحــاج 

 مطر، والسيد حسن الفحام..



 وكانت حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوم كما يلي:
 

 001التقرير رقم  

 ميالد اإلمام العسكري عليه السالم 
 36م )الــ 15/12/2218في مساء يوم السبت 

مـن الــمـوســم الــفـاطــمـي الــخـامــس(  أحـيــت 

حسينية دار مـحـبـي الـحـسـيـن عـلـيـ  السـالم 

حفال بهه  المناسبة قدم لفقرات  الحـاج أبـو 

علي الحائري،  وافتتح بتالوة آيا  مـن الـهكـر 

الحكيم باو  السيد حيدر الكربالئي، وشار  

في : أبو حيدر الرطار بقاائد، والسـيـد عـمـار 

القزويني بكلمة، والمال ماطفى الكاظـمـي 

 بمدائح، وكهل  المال ماطفى المهاحجي..



 وكانت حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوم كما يلي:
 

 001التقرير رقم  

 إحتفال اإلمام العسكري عليه السالم

ـــت  فـــي مســـاء يـــوم الســـب

مــــن  36م )الـــــ 15/12/2218

الموسم الفاطمي الخامس(  

أحــيــت عــمــرــيــة كــاتــب هــزارة 

حفال  ـاصـا بـاألطـفـال، شـار  

فــيــ : الشــيــه عــلــي الــزاهــدة 

بــكــلــمــة هــادفــة ومــوعــهــة، 

وكانت هنا  مـدائـح، وهـدايـا 

 قدمت لألطفال ..



 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

4 22 12  23 12 5 17 11 

 انفو جرافيك



 زيارة اإلمام العسكري عليه السالم 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم
  

ٍ اْلهاِدَي اْلُمْهتَِدَي َوَرْحمَممةُ  ِ َوبَمَركماتُم ُ  ٍد اْلَحَسَن ْبَن َعِلي  ، السَّالُم َعلَْيَك يا َمْوالَي يا أَبا ُمَحمَّ

ةَ  ِ َواْبَن ُحَجِجِ ، اَلسَّالُم  ْيَك يا َعلَ اَلسَّالُم َعلَْيَك يا َوِليَّ  ِ َواْبَن أَْوِليائِِ ، اَلسَّالُم َعلَْيَك يا ُحجَّ

َك يَا لَيْ َصِفيَّ  ِ َواْبَن أَْصِفيائِِ ، اَلسَّالُم َعلَْيَك يا َخليفَةَ  ِ َواْبَن ُخلَفائِِ  َوأَبا َخليفَتِِ ، اَلسَّالُم عَ 

، يمنَ ْبَن خاتَِم النَّبِي ِيَن، اَلسَّالُم َعلَْيَك يَا ْبَن َسي ِِد اْلَوِصي ِيَن، اَلسَّالُم َعلَْيَك يَما ْبمَن أَمميمِر اْلمُممْؤِممنِم

ِة اْلَهاِديَن، اَلسَّالمُ  لَْيَك يَما عَ  اَلسَّالُم َعلَْيَك يَا ْبَن َسي َِدِة نِساِء اْلعالَِميَن، اَلسَّالُم َعلَْيَك يَا اْبَن األَئِمَّ

اِشِديَن، اَلسَّالُم َعلَْيَك يا ِعْصَمةَ اْلُمتَِّقيَن، اَلسَّالُم َعلَمْيمَك يما ََِمماَم اْلمفمائِمِ يمَن،  ْبَن األَْوِصياِء الر 

اَلسَّالُم َعلَْيَك يا ُرْكَن اْلُمْؤِمنِيَن، اَلسَّالُم َعلَْيَك يا فََرَج اْلمَممْلمُهموفِميمَن، اَلسَّمالُم َعملَمْيمَك يما واِرَ  

ِ َرُسوِل  ِ، اَلسَّالُم َعلَْيَك أَيُّمَهما المد   ي اِعماأْلَْنبِياِء اْلُمْنتََجبِيَن، اَلسَّالُم َعلَْيَك يا خاِزَن ِعْلِم َوِصي 

ةَ اْلُحَججِ، اَلسَّالُم عَ  ْيَك يما لَ بُِحْكِم  ِ، اَلسَّالُم َعلَْيَك أَيَُّها الن اِطُق بِِكتاِب  ِ، اَلسَّالُم َعلَْيَك يا ُحجَّ

يمنَمةَ َسمفمهاِدَي األَُمِم، اَلسَّالُم َعلَْيَك يا َوِليَّ الن ِعَِم، اَلسَّالُم َعلَْيَك يا َعْيبَةَ اْلِعْلِم، اَلسَّالُم َعلَْيَك يما 

تُ ُ، َوالث ابِتَِة فِي اْليَقينِ  ْعِرفَتُ ُ، مَ  اْلِحْلِم، اَلسَّالُم َعلَْيَك يا أَبَا اإِلماِم اْلُمْنتََظِر، الظ اِهَرِة ِلْلعاقِِل ُحجَّ

مديم ََ  دا  اْلُمْحتََجِب َعْن أَْعيُِن الظ اِلميَن، َواْلُمغَيَِّب َعْن َدْولَِة اْلفاِسِقيَن، َواْلُمِعيِد َربُّنا بِِ  اإِلْسمالَم 

مالةَ َوآتَمْيمَت  ا  بَْعَد ااْلْنِدراِس، أَْشمَهمُد يما َممْوالَي أَنَّمَك أَقَمْممَت الص  بَْعَد ااْلْنِطماِس، َواْلقُْرآَن َغض 

كاةَ، َوأََمْرَت بِاْلَمْعُروِف َونََهْيَت َعِن اْلُمْنَكِر، َوَدَعْوَت َِلى َسبيِل َرب َِك بِاْلِحْكَمِة َواْلمَممْوِعمَظمةِ   ال َّ

َل بَّماْلَحَسنَِة، َوَعبَْدَت  َ ُمْخِلصا  َحت ى أَتَاَك اْليَقيُن، أَْسأَُل  َ بِالشَّأِن الَّذي لَمُكمْم ِعمْنمَدهُ أَْن يَمتَمقَم

ِ َوأَتْبا  ِعم ِ ِزياَرتِي لَُكْم، َويَْشُكَر َسْعيِي َِلَْيُكْم، َويَْستَجيَب ُدَعائِي بُِكْم، َويَْجعَلَنِي ِمْن أَْنَصاِر اْلَحق 

 َوأَْشياِعِ  َوَمواليِ  َوُمِحب يِ ، َوالسَّالُم َعلَْيَك َوَرْحَمةُ  ِ َوبََركاتُ ُ..

 











 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 Imam al-Hassan al-Askari”, for which 3 continuous days, has assigned for this 
event and was extended to the fourth day. 
 
 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 = 4 

2. No. of banners relating to the occasion = 22 

3. No. of Centres = 12 

4. No. of Majalis = 23 

5. No. of speakers and lecturers from Australia = 12 

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

7. No. of rawaded (reciters) and poets.= 17 

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

The Fatimiyiah Summary Review 
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