
 للهجرة      3441جمادى األخرى         31 — 33              13العدد 



 

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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الصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، نبينا األعظم محمد )ص( وعلى أهل بيته و

الطيبين الطاهرين، سالم الله عـلـيـأـم أنـمـ ـيـن، ق سـيـمـا بـأـيـ  الـلـه فـ  أ  ـه أ واحـنـا 

 لمطل ه الفداء، والل ن الدائم والمؤبد على أعداءهم أنم ين من اآلن وكل آن إلى قيام

 يوم الدين، وب د:

 

فيتواصل إصدا  )المؤشر الفاطم ( عأيب كل مناسب ، من أنل أن يتوافر كـل مـن )أعءـاء 

الــمــوســم الــفــاطــمــ ( و )الــمــراكــز( و )الــ)ــطــبــاء( و )الــروا يــد( و )الــ ــمــأــو ( عــلــى   يــ  

مو وعي  توصف واقع )المناسب ( وأسباب إخفاقاتأا، لكـ  يـكـون )الـمـؤشـر الـفـاطـمـ ( 

مرآة لمران ات تنأض بواقع اإلحياء الدين  نحو األفءل، ومأما نأدم فإننا بحان  إلى أن 

نأدم األفءل مما قدمناه فإنأم أهل بيت )ق نحص  ثنا هم( و يـن ومـ ـتـأـد )بـه كـانـت 

 ال)اتم (..

 

ولأد كان لل د  األول الـمـ)ـتـ) بــ)أسـبـون الـمـحـسـن الضـأـيـد( بـمـا تءـمـن مـن آ اء حـول 

المناسب  وأسباب إخفاقاتأا أثره على نأو  الـكـوا   فـ  الـتـحـءـيـر والـمـتـابـ ـ  والـرصـد 

واللأاء والتضاو  حول ما يأت  من المناسبات، لذا تأر  أن يسـتـمـر إصـدا  عـد  عـأـيـب كـل 

مناسب  مأما كانت أيامأا قليل  أو كثيرة شاكرين نـأـد عءـو الـبـرنـامـد )السـيـد أبـو عـالء 

 حام  ال ا  ( الذي يبذله ف  إصدا  هذا التأرير..

 

( ليغط  مناسب  ذكرى وفاة سيدتنا وموقتنا فاطم  أم البنيـن 13ويأت  هذا اإلصدا  الـ ) 

 صلوات الله وسالمه عليأا، لما لأا حق علينا..
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 لجنة الموسم الفاطمي الخامس
 برنامج هالل فاطمية أستراليا

 املدخل بسم الله الرحمن الرحيم



 معالي 

 التضحية 

 والوفاء
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الم روف  ف  المغازي فتركوا النـا  يـتـحـدثـون عـن بسـالـتـأـم وسـؤ  هـم، 
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 البنين من النـسـاء الـفـا ـالت، مـ)ـلـصـ 

ّ
كانت أم

ـم 
ُ
تـأـم، ولـأـا عـنـده

ّ
 ف  مـو 

 
الم ممحء 

ّ
ف  وقئأا ألهل البيت عليأم الس

ـالم بـ ـد 
ّ
 الـكـبـرى عـلـيـأـا الس

ْ
ـأـا زيـنـب

ْ
 الونيه، والمحلُّ الرفـيـع، وقـد زا ت

ُ
ال اه

يأا بأوق ها األ ب  
ّ
 ز
ُ
 (. 2) وصولأا المدين  ت

 

 ِمن صفاتأا الظاهرة 
ّ
زت هذه المرأة الطاهرة ب)صائصأا األخالقي ، فإن

ّ
وإذا تمي

ـالم فـ  صـفـاٍء 
ّ
الم روف  فيأا: الوفاء، ف اشت مع أميِر المؤمنين علـيـه الس

م من غـيـره، 
ّ
 لم تتزو

 
ة طويل 

ّ
 ب د شأا ته سالم الله عليه مد

ْ
وإخالص، وعاشت

 
َ
  لم ي)رنن

ّ
يات: أمام  وأسماء بنت عميس وليلى النأضلي

َ
 زوناته اآلخر

ّ
كما أن

 خطبأا أبو الأيام بن 1) إلى أحٍد ب ده
ّ
 نوفل أمام ، ثم

ُ
 بن
ُ
(، وقد خطب المغيرة

 أزوام 
ّ
ـالم أن

ّ
 عـلـيـه الس

ّ
 عن عـلـ 

 
، و وت حديثا

ْ
أب  سفيان بن الحا ث فامتن ت

نن ب ده
ّ
 ق يتزو

ّ
 والوص 

ّ
 (.4) النب 

 

 مـن خـديـ ـ  
ُ
 الـغـيـرة

ّ
ـأـن
ُ
ـد ك
ُ
ى الله عليه وآلـه ت

ّ
 صل
ّ
 أزوام النب 

ُ
وإذا كان ب ض

ـى الـلـه عـلـيـه وآلـه كـان يـذكـرهـا 
ّ
  سول اللـه صـل

ّ
الم ب د وفاتأا ألن

ّ
عليأا الس

 الزهراء سالم الله عليأا 
ُّ
 تحب

ْ
 البنين كانت

ّ
 أم
َّ
حسن الثناء عليأا، فان

ُ
 اشد ...في

 مجمع المكارم 



ـدة نسـاِء الـ ـالـمـيـن فـاطـمـ  
ّ
 على غاي  الوفـاِء واإلخـالص مـع سـي

ْ
 وكانت

ّ
الحب

ه الضـريـف 
َ
 بيت
ْ
الم، و خلت

ّ
 عليه الس

ّ
 بموقها عل 

ْ
الم، فحينما اقترنت

ّ
عليأا الس

ــالطــفــأــمــا 
ُ
 ت
ْ
 والــحــســيــن صــلــوات الــلــه عــلــيــأــمــا مــريءــيــن، فــأخــذت

َ
 أِت الــحــســن

ـأـمـا 
َ
ـم
ْ
ـت
ُ
 ي
َ
ـ ـبـر
َ
 ت
ْ
ـريـد أن

ُ
ـأـا ت

ّ
ـبـه، وكـأن

ّ
ـطـي
ُ
حسن الأول م أمـا وت

ُ
وتءاحكأما وت

ـالم أن 
ّ
 الـمـؤمـنـيـن عـلـيـه الس

َ
ت أمـيـر

ّ
الم،وترن

ّ
أما الزهراء عليأا أفءل الس

ّ
بأم

أما ويحزنا عليأا. 
َّ
را أم
ّ
 البنين كنيتأا، ق فاطم  اسمأا فيتذك

ّ
أا بأم

َ
 ينا ي

 

 الـحـنـون، هـمـا 
ّ
 عـلـيـأـمـا كـاألم

ُّ
ـب
َ
 على تلك السيرة الحسن  م أما تـنـك

ْ
ومءت

 أصحاب السير أن شفأتأا على أوق  
ُ
الم بل ذكر ب ض

ّ
واختأما زينب عليأا الس

 أكثر من شفأتأا وعنايتأا بأوق هـا 
ْ
الم. وعنايتأا بأم كانت

ّ
الزهراء عليأا الس

الم، بل ه  الت   ف تأم لنصرة 
ّ
ا  وإخوته، عليأا وعليأم الس

ّ
األ ب  : ال ب

ــالم، والــتــءــحــيــ   ونــه 
ّ
إمــامــأــم وأخــيــأــم أبــ  عــبــدالــلــه الــحــســيــن عــلــيــه الس

 واقستضأا  بين يديه. 

 

ـد الضـأـداء 
ّ
 سي
 
 حذلم إلى المدين  ناعيا

ُ
ر بن

ْ
ا  خل بض

ّ
أا لم

ّ
وكان من وفائأا أن

 عن أبنائأا 
 
الم مذهول 

ّ
 تسأل عن الحسين عليه الس

ْ
الم خرنت

ّ
الحسين عليه الس

م الـلـه لـِك 
ّ
 البنين، فأال لأا: عظ

ّ
ر قيل له: هذه أم

ْ
ا سأل عنأا بض

ّ
األ ب  ، فلم

ن  عن 
ْ
ر
ّ
األنر بولِدك ن فر.. وعثمان.. وعبدالله، وه  تأول له ف  كّل مرة: خب

 منأا وهو الـذي  خـل الـمـديـنـ  يـنـا ي 
ٌ
ب بضر

ّ
 هو أم ق ؟ فت  

ٌّ
الحسين، أح 

الم ـ :
ّ
 ال ابدين عليه الس

ُ
 بأهلأا ـ كما أمره اإلمام زين

 

 لكم بها
َ
قام

ُ
 ال م

َ
   يا أهَل يثرب

ُ
تل الحسين، فأدمعي ِمدرار

ُ
 ق

 في كربال
ٌ
ج
ّ
 منه مضر

ُ
   الجسم

ُ
دار
ُ
 منه على القناِة ي

ُ
 والرأس

 

 بأب  الفءـل الـ ـبـا ، فسـأـي ِمـن يـدهـا طـفـٌل 
َ
 لِك األنر

ُ
 الله

َ
م
ّ
فأال لأا: عظ

ه هو 
ّ
  «عبيدالله بن ال با   »ل ل

َ
ـ ـت
ّ
 له: قـط

ْ
ه م أا، فأالت

ُ
 تحمل

 
وكان   ي ا

 هـنـا 
ٌ
 بضر

ّ
ر
ُ
رن  عن الحسين، فا ط

ّ
ك عن أحد، خب

ُ
 قلب ، هل سم تن  سألت

َ
نياط

 
 
ـا
ّ
ـسـيـن. فسـأـطـت مـغـضـي

ُ
 لِك األنر بأب  عـبـدالـلـه الـح

ُ
م الله

ّ
 يأول لأا: عظ

ْ
ألن

 عليأا.



الله المامأان  
ُ
 أا  » :« حمه الله  »قال الضي  عبد

ّ
 إيمانأا وتضي

ُ
ستفا  قوة

ُ
ي

: أخـبـرنـ  عـن أبـ  عـبـدالـلـه.. 
ْ
 من أوق هـا قـالـت

 
ما ن ى إليأا واحدا

ّ
 كل
 
 بضرا

َّ
أن

ـلـأـتـأـا 
ُ
 ع
ّ
ـأـم فـداٌء ألبـ  عـبـدالـلـه الـحـسـيـن. إن

ّ
ن تحت ال)ءراء كـل

َ
أوق ي وم

 إلمامته، وتأوينأا عـلـى نـفـسـأـا مـوت هـؤقِء 
ّ
الم ليس إق

ّ
بالحسين عليه الس

 سلم الحسين يكضف عـن مـرتـبـ  فـ  الـديـانـ   فـيـ ـ  
ْ
 .)5( «األشبال األ ب   إن

 

الم، وانتمع عـنـدهـا 
ّ
 البنين ال زاَء على الحسين عليه الس

ُّ
 أم
ْ
وب د ذلك.. أقامت

 ت)رم إلى البأيـع كـلَّ يـوم وقـد 6) نساء بن  هاشم يندبنه وأهل بيته
ْ
(. وكانت

 قبـن الـزهـراء الـحـسـيـن عـلـيـه 
 
 ألوقِ ها وواحـدا

 
 ، أ ب  

ّ
 خمس  قبو   مزي

ْ
عملت

الم ترثيه، في تمع لسمان  ثائأا نساُء المديـنـ ، فـيـبـكـ  الـنـا  ــ وفـيـأـم 
ّ
الس

 ندبتأا
ّ
 الحكم ـ لض  

ُ
 بن
ُ
(،  وهذا يدّل على ِعـظـم فـانـ ـتـأـا، وصـدق 7) مروان

 
ْ
ن
َ
 م
ْ
 لأا وقد أبكت

ٌ
 بكاُء مروان فتلك كرام 

ّ
حديثأا، ووفائأا وإخالصأا، فلو صح

 من الح ا ة قسوة. 
ُّ
ه أشد

ُ
 قلب

 

ـالم فـ  مصـيـبـتـأـا، 
ّ
الم تضاطر زينب عليأا الس

ّ
 البنين عليأا الس

ّ
 أم
ْ
ولأد كانت

 مـ ـأـا 
ْ
، ونـلـسـت

 
 مـ ـأـا طـويـال

ْ
أا ف  المدين  واعتنأتأا وبـكـت

ْ
حيث استأبلت

الم ينظرون إليأا ب ين الكرامِ  
ّ
م الس ال زاء. ولذا  أينا أهل البيت عليأم الس

واإلكبا ، وتحظى عندهم بتلك المنـزلـ  الـ ـظـيـمـ  فـ  قـلـوبـأـم ويـذكـرونـأـا 

 بالتب يل واإلكرام.

 

 

 

 

 

ـالم بـيـن عـبـا ٍة لـلـه 
ّ
 البنين عليأا الس

ُّ
ه أم

ْ
 «نـّل وعـال  »وب د عمٍر طاهر قءت

، وف ائع مذهل  بضأا ة أ ب   «سبحانه  »وأحزاٍن طويلٍ  على فأد أولياء الله 

الم، وب د شـأـا ة 
ّ
أوقٍ  لأا ف  ساعٍ  واحدة مع حبيب الله الحسين عليه الس

د 
ّ
ه وخدمتأا لسي

ّ
الم ف  محرابه.. ب د ذلك كل

ّ
 زونأا أمير المؤمنين عليه الس

 منه 
ّ
د
ُ
ا الب

ّ
 مم



 

ـدي 
ّ
ى الـلـه عـلـيـه وآلـه وسـي

ّ
   سول الله صل

َ
األوصياء وولديه اإلمامين سبط

 ، وخدمتأا ل أيل  بن  هاشم زينب الكبرى صلوات الله عليأا، 
ّ
شباب أهل ال ن

 
ْ
 الـِحـمـام الـنـازل عـلـى ابـن آ م. فـكـانـت

ُ
 منه، وحان موعد

َّ
د
ُ
ُل الذي قب

َ
أقبل األن

أا المؤلم  ف  الـثـالـث عضـر ِمـن نـمـا ى اآلخـرة سـنـ  
ُ
مـن الـأـ ـرة  64وفات

ـام (
ّ
 ف  كـتـابـه ) وقـائـع األي

ّ
(، والسـيـد 8) النبوي  الضريف  ـ كما ذكر البيرنندي

محمد باقر الأره باغ  ف  كتابه ) كنز المطـالـب (، وغـيـرهـمـا ــ حـيـث نـاء فـ  

 بـن  ») اقختيا ات ( عن األعمّ قال: 
ّ
 عـلـى اإلمـام زيـن الـ ـابـديـن ) عـلـ 

ُ
 خلت

الم ف  الثالث عضر من نما ى اآلخرة، وكـان يـوم نـمـ ـ ، 
ّ
الحسين ( عليه الس

 البنين 
ُّ
ت  أم

ّ
د
َ
 ن
ْ
ا  وهو باٍك حزين، يأول له: لأد ماتت

ّ
 ال ب

ُ
  «فدخل الفءُل بن

 

  الم)لص ، الت  واست الزهراء 
ّ
 على تلك المرأة الن يب  الطاهرة، الوفي

ٌ
فسالم

 عـنـأـا فـ  إقـامـ  
ْ
ـالم، ونـابـت

ّ
الم ف  فان تأا بالحسين علـيـه الس

ّ
عليأا الس

 لأا ولكّل من اقتدت بأا من المؤمنات الصالحات.
 
 المآتم عليه، فأنيئا

 

 

 

 

 

 ف  ال مدة. 3
ّ
د الداوو ي

ّ
 ـ السي

الم ص  2
ّ
، عن م موع  الضأيد 72ـ ال با  بن اإلمام أمير المؤمنين عليه الس

 األول.

1  
ّ
 ، لـر بـلـ 

ّ
: 12ـ كضف الغم

ّ
ـا: لـلـمـالـكـ 

ّ
. 345. الـفـصـول الـمـأـمـ ، قبـن الصـب

 .61. مطالب السؤول، قبن طلح  الضاف   76:2المناقب، قبن شأرآشوب 

 .76:2ـ المناقب  4

 .1::7ـ تنأيح المأال  5

 . :6ـ  ياض األحزان، لمحمد حسن الأزوين   6

ـالم. 7
ّ
 ـ مأاتل الطالبيين، ألب  الفرم اقصفأان  ـ ف  مأتل ال با  عـلـيـه الس

 .13إبصا  ال ين، للسماوي 
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 الهوامش: 



 غرض االحياء 

من منطـلـق يحـيـاء أمـرهـم والـوفـاء لـهـذا الـعـظـيـمـة الـتـي بـذلـ  

نفسها إلعالء كلمة الله وحفظ الرسالة المقدسة فـي وجـودنـا، وال 

تزال نفحات ألطافها تحفظ هـذا الـوجـود فـي يطـارا الـمـرسـوم لـه، 

 ولذا فإن أقل الوفاء هو يحياء ذكراها الشريف..



 املقرتح 

أيـام  7واقترح  )لجنة الموسم الفاطمي( أن يتم يحياء تلك المناسبة لمـدة 

 تح  مسمى: )أسبوع الوفاء لمن وف  لموالتنا الزهراء: أم البنين(

 التقويم 

 جمادى األخرى(: 11أو  11) 1771األحد أ(.  )
الليل  األولى من أسبون الوفاء لمن وفت لموقتنا الزهراء عليأا السالم  .3

 )السيدة أم البنين(، و: 

 م..3:11احتالل بيت المأد  من الغزاة األو بيين سن   .2

 للأ رة هالك الحاكم ال باس  المستنصر بالله.. :64سن   .1

شفاء أحد المؤمنين من ال)ر  ف  سامراء ببرك  اإلمام  3211سن   .4
 المأدي عليه السالم..

 

 جمادى األخرى(: 11أو  11) 1/71)ب(.  االثنين 
الليل  الثاني  من أسبون الوفاء لمن وفت لموقتنا الزهراء عليأا السالم .3

 )السيدة أم البنين(.. و:

 للأ رة 118وفاة الضاعر اإلمام  بديع الزمان الأمدان  سن  .2

 

 جمادى األخرى(: 11أو  11) 1/71)ج(.  الثالثاء 
الليل  الثالث  من أسبون الوفاء لمن وفت لموقتنا الزهراء عليأا السالم  .3

 )السيدة أم البنين(.. و:

 تحرك النب  )ص( بأ ب مائ  من المسلمين إلى خيبر.. .2



 جمادى األخرى(: 14أو  11) 1171)د(.  األربعاء 
الليل  الراب   من أسبون الوفاء لمن وفت لموقتنا الزهراء عليأا السالم  .3

 )السيدة أم البنين( وهو يوم وفاتأا..
 
 

 جمادى األخرى(:  11أو  14) 1171)هـ(.  الخميس 
الليل  ال)امس  من أسبون الوفاء لمن وفت لموقتنا الزهراء عليأا  .3

 السالم )السيدة أم البنين( وفيأا:
 هدم الك ب  وإعا ة بناءها من قبل ابن الزبير.. .2
 للأ رة.. 3132وفاة الميرزا حبيب الله الرشت  سن   .1
 للأ رة.. 3115وفاة الميرزا أحمد اآلشتيان  سن   .4

 
 

 جمادى األخرى(:  11أو  11) 1171الجمعة  )و(. 
الليل  السا س  من أسبون الوفاء لمن وفت لموقتنا الزهراء عليأا  .3

 السالم )السيدة أم البنين(، وفيأا:
 للأ رة.. 16حرب ال مل بين اإلمام عل  والناكثين سن   .2
 وق ة اإلمام الس ا  عليه السالم على  واي  .1
 للأ رة 71هالك عبدالله بن الزبير سن   .4
 هالك الوليد بن عبدالملك ل نه الله .5
 للأ رة 3151وفاة الميرزا ابو الأاسم  الأم  سن   .6

 
 

 جمادى األخرى(: 17أو  11) 1171)ز(.  السب  
الليل  الساب   واألخيرة من أسبون الوفاء لمن وفت لموقتنا الزهراء  .3

 عليأا السالم )السيدة أم البنين(



 
 موضوعات املناسبة املقرتحة

 ومن المو وعات المأترح :

والمؤمل أن ت م منابر مدين  سيدن  م ال ات ل مل  من الأءايا الت  تثيرها 

 الذكرى من بينأا:

 سيرتأا الذاتي  وما يت لق بض)صيتأا بنحو عام.. .3

الكنى واأللأاب.. المنأد التربوي لرسالم ف  تسمي  النا  )أم البنين  .2

 عليأا السالم نموذنا(..

 عالقتأا بالزهراء )وقف  عند ن تأا بـ"وا ث  الزهراء"(.. .1

الزون  الثاني  )وم ال   فكر الت د ي  ف  منظوم  األسرة الضي ي ، وفأا  .4

 للفأه واإلنتمان واألخالق(..

 نموذم المرأة الصالح  وال ف  وال فاف.. .5

 عنوان للأيم والمبا ئ.. الوفاء نموذنا.. .6

  و ها ب د الطف، وغيابأا ف  الطف. .7

 التزييف التا ي)  )إبراز ال)نساء على حساب أم البنين نموذنا(.. .8

 هل سفرة أم البنين عليأا السالم بدع ؟ )وإطالل  على الض ائر الديني (؟ .1
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 مصادر املوضوعات 

وبالرغم من وجود عدد من المصنفات العامة والخاصة حول هذا الشـخـصـيـة، يال أنـه لـم 

يمكن يال رصد هذا المقدار من الكتب التي لها نسخة بي دي أف، وسيتـم تـحـديـثـهـا فـور 
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 تقييم االحياء

 دور جلنة املوسم

  

 وعلى النهج المعتاد فإن دور لجنة الموسم الفاطمي الخامس كان: 
 

 اققتراح والتنسيق.. .3

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

تونيه اللوحات اليومي  لتو يح وبـيـان مـفـر ات هـذه الـمـنـاسـبـ  واإلنـابـ   .1

 على الضبأات و   التضكيكات والمغالطات..

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

 توثيق تلك الف اليات وتحريرها وبيانأا.. .5

 ومن المالحظات على يحياء تلك المناسبة:
 

 كان هناك تسابق كبير إلحياء مناسب  اإلحتفال بأا.. .3

افتأد الكم المأام من الم الس تغطي  ال وانب المت د ة والمو وعات  .2

 المأترح ، و اوحت أكثر المو وعات عند مساح  م ين ..

أيءا هذا الم الس افتأدت استي اب كاف  الروا يد ف  مدين  سيدن   .1

 والض راء، بالرغم من أن كم الم الس يكف  لمضا ك  ال ميع..



 املشاركون يف االحياء

 وقد شارك في يحياء تلك المناسبة:
 

 من المراكز: –أوال 

 ال م ي  ال  فري .. .3

 حسيني  آل ياسين.. .2

 حسيني  أصحاب الكساء )عليأم السالم(.. .1

 حسيني  اإلمام الس ا  )عليه السالم(.. .4

 حسيني  اإلمام ال سكري )عليه السالم(.. .5

 حسيني  أم البنين )عليأا السالم(.. .6

 حسيني  السيدة فاطم  الزهراء عليأا السالم.. .7

 حسيني  النب  األكرم )ص(.. .8

 مركز اإلمام الحسن )عليه السالم(.. .1

 مركز اإلمام الحسين )عليه السالم(.. .:3

 مركز النب  األكرم )ص(.. .33

 مس د اإلمام الر ا )عليه السالم(.. .32

 مس د الزهراء عليأا السالم.. .31

 مءيف األمير عليه السالم.. .34

 مؤسس  اإلمام الس ا  )عليه السالم(.. .35

 هيئ  شباب عل  األكبر... .36

 الأيئ  المحمدي .. .37

 هيئ  مصباح الأدى.. .38

 

 من المحاضرين والخطباء: –ثانيا

 . الضي  أبو  عاء..3 

 . الضي  أبو زيد الحمدي..2 

 . السيد ن فر الأزوين ..1 

 . الدكتو  حسين ال واهري..4 

 . السيد حسين المد س ..5 

 . الحام حيد  المرنان ..6 



 الضي  الدكتو   حيم لطيف .. .  7

 السيد ش يب النأوي.. .8

 السيد عبدالله النأيب.. .1

 السيد عل  أصغر المد س .. .:3

 األستاذ عل  كريم.. .33

 السيد عما  الأزوين .. .32

 الحام محمد طالب.. .31

 الضي  محمد مأدي ال امل .. .34

 الضي  نام  فرحات ال امل .. .35

 من الرواديد والشعراء: –ثالثا

 الرا و  أبو ن فر الن ف .. .3

 السيد حسن الفحام.. .2

 الرا و  حسين ال مال .. .1

 السيد حسين الحسين .. .4

 الرا و  س يد كل .. .5

 الرا و  عبد الأا   عل  زا ه.. .6

 المال همام.. .7

 

وجملة من الرواديد في حسينيات الجالية الهندية والباكستانية  ممن لم 

 نعرف أسماءهم، ولم نتمكن من الحصول عليها..

 

 علماء وخطباء من الخارج –رابعا

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

 المرنع الدين  الضي  الوحيد ال)راسان .. .3

 السيد أحمد الصاف .. .2

 السيد سام  البد ي.. .1

 السيد عالء الدين الموسوي.. .4

 الضي  عل  آل محسن.. .5

 الضي  عل  ال زيري.. .6

 السيد محمد عل  الحلو.. .7



 وكان  حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوع كما يلي:

 المحاضرات حول السيدة الزهراء عليها السالم: –أوال 
 

من خا م مدين  سيدن  عبر نأاز التلفاز بأدف إثـراء األيـام الـفـاطـمـيـ  بـأكـبـر 

قد  ممكن من المو وعات، وترسي  أسماء األعالم وأعمدة المنبر ف  ذاكـرة 

 النا :

 لماذا ظلم  الزهراء عليها السالم؟ 

 

مــن الــمــوســم  3:3م )الـــ 37/2/2:31فــ  يــوم  األحــد 

الفـاطـمـ  الـ)ـامـس( وفـ  الـيـوم األول مـن أسـبـون 

ــا  الــوفــاء لــمــن وفــت لــمــوقتــن

الزهراء عليأا السالم )السـيـدة 

أم البـنـيـن(،  و ـمـن اقسـتـمـان 

اليومـ  إلـى مـحـا ـرة لـلـتـدبـر 

فــيــأــا حــول الســيــدة الــزهــراء 

عــلــيــأــا الســالم كــان اقســتــمــان 

إلــى مــحــا ــرة إلــى ســمــاحــ  

المـرحـوم السـيـد مـحـمـد عـلـ  

الحلو، تناول فـيـأـا مـظـلـومـيـ  

السيدة الزهراء علـيـأـا السـالم 

وأسباب اإلختالف حولأا، ومظلومي  أهل البيت، وأ نع 

السبب الرئيس ف  زيا ة الظلم عليأا هو  فاعأا عن 

نبينا ووصي  ف   عوتأما، والأـدف إسـكـات صـوتـأـا، 

 وبضتى الوسائل..

اليوم 

 األول:

 

 التقرير 

 رقم  

411 

 الراصد الفاطمي لفعاليات املناسبة



 وكان  حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوع كما يلي:
 معرفة قدر الزهراء عليها السالم 

 

من الموسم الفاطم  ال)امس( وفـ   3:2م )الـ 38/2/2:31ف  يوم  اقثنين 

اليوم الثان  من أسبون الـوفـاء لـمـن وفـت 

لموقتنا الزهراء عليأا السـالم )السـيـدة أم 

الــبــنــيــن( وفــ  الــمــحــا ــرة الــيــومــيــ  بــالــدا  

الصا قيـ   تـنـاول الـ)ـطـيـب فءـيـلـ  الضـيـ  

عل  آل محسن هذا المـو ـون مـركـزا عـلـى 

نـوانــبـه الــمـتــ ــد ة وأهــمـيــتــه بــالــرغـم مــن 

ص وبته ل دم إمكان م رف  قد ها بـالـنـحـو 

 المطلوب وإنما بمأدا  ما..

اليوم 

 :الثاني

 التقرير 

 رقم  

417 

 

من الـمـوسـم  3:1م )الـ 31/2/2:31ف  يوم  الثالثاء 

الفاطم  ال)امس( وف  اليوم الـثـالـث مـن أسـبـون 

الوفاء لمـن وفـت لـمـوقتـنـا الـزهـراء عـلـيـأـا السـالم 

)السيدة أم البنين( وف  المحا رة اليـومـيـ  لـلـتـدبـر 

تم اقستمان إلى مـحـا ـرة لـلـمـرنـع الـديـنـ  الضـيـ  

الوحيد الـ)ـراسـانـ  فـيـه )اـالمـات السـيـدة الـزهـراء 

عليأا السـالم( بـدءا بـأهـمـيـ  مـ ـرفـتـأـا الـذي هـو 

الفأه األكبر والذي قبـد ولـكـل مـؤمـن بـأهـل الـبـيـت 

عليأم السـالم أن يـكـون عـلـى مـ ـرفـ  بـه، مـؤكـدا 

على أن هذا البحث ص ب للغـايـ  ألن الـفـأـه األصـغـر 

نحن مسلطون عليه بينما الفأه األكبر هـو الـمـسـلـي 

 علينا..

اليوم 

 :الثالث

 التقرير 

 رقم  

411 
 الفقه األكبر معرفة الزهراء عليها السالم 



 وكان  حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوع كما يلي:
 اإلنقالب على األعقاب 

 

من الموسم الفاطم  ال)امس( وف  الـيـوم  3:4م )الـ 2/2:31/:2ف  يوم  األ ب اء 

الرابع من أسـبـون الـوفـاء لـمـن وفـت لـمـوقتـنـا 

الزهراء عليأا السالم )السيـدة أم الـبـنـيـن( تـم 

اقستمان ف  أول اليوم بالدا  الصـا قـيـ  إلـى 

محا رة لسماح  السـيـد سـامـ  الـبـد ي حـول 

السيدة الـزهـراء عـلـيـأـا السـالم، تـنـاول فـيـأـا 

اـاهـرة اإلنـأـالب عـلـى األعـأـاب مـنـذ الـ ـصــو  

األولــى، وكــيــف يــكــون الــتــمــســك بــأهــل الــبــيــت 

عليأم السالم عاصـمـا مـن الءـاللـ  واقنـأـالب 

على األعأاب، وحرك  الزهراء ف  اقت اه وكيف 

أقامت الح   على النا  وعلى الـ ـمـيـع، ومـا 

 وانأته من أذى ف  ذلك السبيل.

اليوم 

 :الرابع

 التقرير 

 رقم  

417 

 

مـن الـمـوسـم الـفـاطـمـ  الـ)ـامـس(  3:5م )الـ 23/2/2:31ف  يوم  ال)ميس 

وف  اليوم ال)امس من أسبون الوفاء لـمـن 

وفت لموقتنا الزهراء عليأا السالم )السـيـدة 

أم البنين( تم اقستمان فـ  الـدا  الصـا قـيـ  

إلى محا رة عبر األثير لفءيـلـ  الضـيـ  عـلـ  

ال زيري، بين ف  مأدمتأا: إنـه إذا أ  نـا أن 

ن رف إلى أي حد كانت هذه الفانـ ـ ، فـالبـد 

أن نــرنــع إلــى أهــل الــبــيــت عــلــيــأــم الســالم 

ألنــأــم األعــلــم وهــم الــذيــن يــ ــلــمــونــا، وإن 

م رف  عظم ما نرى عـلـيـأـا وهـو مصـابـأـا 

 فأذا هو مفتاح الم رف ..

اليوم 

 :الخامس

 التقرير 

 رقم  

41/ 

معرفة عظم مظلومية السيدة الزهراء من 

 لسان المعصومين عليهم السالم  



 وكان  حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوع كما يلي:

 معرفة الزهراء من منظور الثقلين 

 

من الموسم الفاطم  ال)امس( وف  الـيـوم  3:6م )الـ 22/2/2:31ف  يوم  ال م   

السا   من أسبون الـوفـاء لـمـن وفـت لـمـوقتـنـا 

الزهراء عليأا السالم )السيـدة أم الـبـنـيـن( وفـ  

اقستمان اليوم  بالدا  الصا قي  لـمـو ـون حـول 

السيدة الزهراء عليأا السـالم تـم اقسـتـمـان فـ  

هذا اليوم إلـى مـحـا ـرة لسـمـاحـ  السـيـد أحـمـد 

الصاف  ذكر فيـأـا إن شـ)ـصـيـ  السـيـدة الـزهـراء 

ــيــأــا الســالم أنــل وأقــد  وأعــظــم مــن أن  عــل

نفـأـمـأـا عـلـى الـنـحـو الـمـتـداول، وأنـه قبـد مـن 

تسليي الءوء على الزهـراء عـلـيـأـا السـالم وفـق 

الم اييـر السـنـنـيـ ، وإنـنـا إذا سـ ـدنـا فـ  الـدنـيـا 

 فذلك من تمسكنا بأا وإذا س دنا ف  اآلخرة فذلك بأن يضملنا عطفأا يوم الأيام . 

اليوم 

 :السادس

 التقرير 

 رقم  

471 

 

مـن الـمـوسـم الـفـاطـمـ  الـ)ـامـس( وفـ   3:7م )الـ 21/2/2:31ف  يوم  السبت 

اليوم السابع واألخير مـن أسـبـون الـوفـاء لـمـن 

وفت لموقتنا الزهـراء عـلـيـأـا السـالم )السـيـدة 

أم الــبــنــيــن( و ــمــن اقســتــمــان الــيــومــ  إلــى 

محـا ـرة لـلـتـدبـر حـول السـيـدة الـزهـراء عـلـيـأـا 

السالم تم اقستمان إلى محا رة إلى سـمـاحـ  

السيد عالء الموسوي بين فيأا الـدو  الـمـأـم 

للسيدة الزهراء عليأا السالم ف  حـيـاة أبـيـأـا 

الــرســول األعــظــم وبــ ــد وفــاتــه، و و هــا فــ  

الوصل بين النبوة واإلمام ، وتصديأا إلى هـذا 

األمر وتءحيتأا الكبيرة من أنـل الـحـفـاى عـلـى 

 اإلسالم المحمدي ال)ال).

اليوم 

 :السابع

 التقرير 

 رقم  

471 
 الزهراء والرسالة والمرسل 



 وكان  حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوع كما يلي:

 

م )الـ 37/2/2:31ف  يـوم  األحـد 

مـــن الـــمـــوســـم الـــفـــاطـــمـــ   3:3

ال)امس( وف  الـيـوم األول مـن 

أسبون الوفاء لمن وفت لـمـوقتـنـا 

الزهراء عليأا السالم )السيدة أم 

الــبــنــيــن(، وفــ   ابــع األيــام الــتــ  

تحييأـا بـأـا حسـيـنـيـ  آل يـاسـيـن 

م الس أم البنين، تناول ال)ـطـيـب 

الســـيـــد مصـــطـــفـــى الـــمـــد ســـ  

ال وامل األخرى إلى نانب ال امل ال امل الو اث  بالتربي  النبوي  والـ ـلـويـ ، وخـتـم 

 الم لس باللطم للرا و  السيد حسن الفحام 

 
 فعاليات مدينة سيدني العامة والخاصة: –ثانيا 

 

 العوامل التي تجعل اإلنسان مميزا  
اليوم 

 األول:

 التقرير 

 رقم  
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 وكان  حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوع كما يلي:

 

مـن الـمـوسـم الـفـاطـمـ  الـ)ـامـس( وفـ   3:3م )الــ 37/2/2:31ف  يوم  األحد 

اليوم األول من أسبون الوفاء لمن وفت لموقتنا الزهراء عليأا السـالم )السـيـدة 

أم البنين( وف  حسيني  النب  األكرم )ص(  تناول ال)طيب فءيل  الضـيـ  أبـو زيـد 

الحمدي هذا المو ون مبتدءا الأول: ان أمير المؤمنين ا سل ألخيه عأيـل وقـال 

له انظر ل  امرأة ولدتأا الفحول  من ال رب لك .... وقال من الحق السائل يسأل 

ــيــن  لــمــاذا ســأل أمــيــر الــمــؤمــن

؟ فــ ـوابـنـا انــنـا نـرى فــ  
 
عـأـيـال

الـأــرآن الــكــريــم ان الــلــه تــ ــالــى 

ي)اطب نـبـ  الـلـه مـوسـى ومـا 

تلك بيمينـك يـامـوسـى، وهـكـذا 

مع النب  عيسى عـنـدمـا أنـنـتـم 

قلتم اتـ)ـذونـ  وأمـ  الـأـيـن. 

فــأــنــا ان الــلــه ســبــحــانــه يــ ــلــم 

ماف  يـد مـوسـى ولـكـن لـديـه 

غـــايـــ  مـــن ذلـــك كـــذلـــك أمـــيـــر 

المؤمنين عندما أخبـر أخـيـه هـو 

ي لم بأذه ال ائل  لكنه يريد أن 

تذكر هذه الأص  والى يومنا هذا فانأا ليست م ر  خطب . بـ ـد ذلـك شـرن فـ  

الأدف من هذا اقختيا  وبين تفاصيله الى أن وصل ان الغاي  والأـدف الـرئـيـسـ  

من ذلك هو نصرة الـحـسـيـن ألن هـذه الـمـرأة لـديـأـا الـمـ ـرفـ  بـاألئـمـ  األطـأـا  

والتوا ع والتسليم ف  كل ش ء كذلك  بت أبنائأا األ ب   على الطـاعـ  لـةئـمـ  

والتسليم لأم ف  كل ش ء الى أن ختم بالرثاء عليأا وعلى أبنائأا صلوات الله 

 عليأم أنم ين.

تقرير: الحاج قاسم شاني    

 لماذا طلب اإلمام علي من أخيه أن يختار له زوجة؟ 

 التقرير 

 رقم  
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 وكان  حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوع كما يلي:
 

من الموسم الفاطم  ال)امس( وف  اليوم  3:3م )الـ 37/2/2:31ف  يوم  األحد 

األول من أسبون الوفاء لمن وفـت لـمـوقتـنـا الـزهـراء عـلـيـأـا السـالم )السـيـدة أم 

البنين( أحيت هيئ  شباب هل  األكبر ف  حسيني  أم الـبـنـيـن مـ ـلـسـا خـاصـا ابـتـدأ 

بصالت  المغرب وال ضاء نماع  بإمام  السيد أبو عالء، ثم قرأ الحام صـابـري آيـات 

من الذكر الحكيم ثم ا تأى المنبر السيد عبداللـه الـنـأـيـب مـتـحـدثـا عـن الـمـنـاسـبـ  

باللغ  اإلن ليزي  بثالث نأاط  ئيسي : )األولى( كيف يونه اإلنسان قـد تـه لـلـوصـول 

إلى الصواب عندما يكون هـنـاك صـران بـداخـلـه؟، و)الـثـانـيـ ( كـيـف يـفـأـم اإلنسـان 

موق ه من الحياة، و)الثالث (: كيف ن بد الله كما يريـد هـو أن نـ ـبـده ق كـمـا نـريـد 

نحن، ثم  بي هذه التسا قت بالمناسب ، وأعأبه الضاب فرها  بأراءة ن   ولـطـم 

 باللغ  الفا سي  عن أم البنين..

 رسائل من ذكرى أم البنين عليها السالم 

 التقرير 

 رقم  
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 وكان  حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوع كما يلي:
 

من الموسم الفاطم  ال)امس( وفـ  الـيـوم األول  3:3م )الـ 37/2/2:31ف  يوم  األحد 

من أسبون الـوفـاء لـمـن وفـت لـمـوقتـنـا 

الــزهــراء عــلــيــأــا الســالم )الســيــدة أم 

البنين( أحيت )الأيئ  الـمـحـمـديـ ( هـذه 

المناسب  بم لس شـا ك فـيـه سـمـاحـ  

الســيــد شــ ــيــب الــنــأــوي بــالــمــحــا ــرة 

والـنـ ـ  والـرثـاء مـبـيـنــا مـأــامـات هــذه 

 السيدة ال ليل  وب ض محطات كربالء..

 ذكرى أم البنين 

 التقرير 

 رقم  

411 

 

من الـمـوسـم الـفـاطـمـ  الـ)ـامـس( وفـ  الـيـوم  3:2م )الـ 38/2/2:31ف  يوم  اقثنين 

الثان  من أسبون الوفاء لمن وفت لموقتنا الزهراء عـلـيـأـا السـالم )السـيـدة أم الـبـنـيـن( 

وف  الم لس المن أد بـ)ال م ي  ال  فري (  كز فءيل  الضي  محمد مأدي الـ ـامـلـ  

ف  محا ـرتـه بـالـلـغـ  اقنـ ـلـيـزيـ  عـلـى 

األنيال الأا م  بالأول إنه هناك نـمـلـ  

من األمو  ت  ل بينأم وبين المناسبـات 

الديني  ا تباطا )األول( أن ت لبـأـم مـ ـك 

ف  المناسبات، و)الثان ( أن تـونـأـأـم 

لرستمان ولـيـس الـلـ ـب واقنضـغـال عـن 

الم لس، و)الثالث( بالمضا ك  فـ  تـلـك 

الم الس بال)دم  واقنـدمـام، ثـم تـنـاول 

مـــا يـــمـــكـــن أن نســـتـــلـــأـــمـــه مـــن تـــلـــك 

 المناسبات..

 التقرير 

 رقم  

41/ 
 أوالدنا ومناسباتنا الدينية 

اليوم 

 الثاني:



 وكان  حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوع كما يلي:
 

مـن الـمـوسـم الـفـاطـمـ  الـ)ـامـس( وفـ   3:2م )الـ 38/2/2:31ف  يوم  اقثنين 

اليوم الثان  من أسبون الوفاء لمن وفت لموقتنا الزهراء عليأا السـالم )السـيـدة 

أم البنين( وف  الم لس المن أد بـ)الـ ـمـ ـيـ  الـ ـ ـفـريـ ( طـرح الـ)ـطـيـب السـيـد 

ــمــد ســ  فــ   حســيــن ال

بــدايــ  مــ ــلــســه تســا قت 

ما الذي ن ل السيدة أم 

البنـيـن خـالـدة خـالل ثـالثـ  

عضر قرنا بالرغم من أنأا 

ليست م صوم ، وق مـن 

ـــيـــأـــم  ـــيـــت عـــل ـــب أهـــل ال

السالم، وبالرغم مـن أنـه 

لــيــس هــنــاك الــكــثــيــر مــن 

األمو  عن حياتأا إق النـز  

اليسير إق أنه مع ذلك أصبح ذكرها باقيا وأصبحنا بأا مرتـبـطـيـن، وأ نـع ذلـك ألنـأـا 

فدت إمام زمانأا بأوق ها، ون لت أصل كل ش ء ف  حياتأـا هـو إمـام زمـانـأـا، 

 وختم بالرثاء..   

 ثم أعأبه الرا و  المال همام باللطم..

 سر خلود السيدة أم البنين 

 التقرير 

 رقم  

41/ 



 وكان  حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوع كما يلي:

 

من الموسم الفاطم  الـ)ـامـس(  3:2م )الـ 38/2/2:31ف  يوم  اقثنين 

وف  اليوم الثان  من أسبون الوفاء لمن وفت لموقتنا الـزهـراء عـلـيـأـا 

الســـالم )الســـيـــدة أم 

البنين( وف  المـ ـلـس 

المن أد بـحـسـيـنـيـ  آل 

يــاســيــن فــ  خــامــس 

أيـــــام إحـــــيـــــاء تـــــلـــــك 

المناسب  بأذا المـكـان  

تناول الـ)ـطـيـب السـيـد 

مصــطــفــى الــمــد ســ  

بــ ــد أبــيــات الــرثــاء  و  

األم ف  صياغ  ش)صي  األبناء أو أم البنيـن وأسـس الـتـربـيـ  الصـحـيـحـ . 

بحيث ان األم بمأدو ها تربي  أوق ها على المحب  والطاع  فلت  ـل كـل 

أم من أم البنين قدوة لأا فأد  بت ابنائأا األ ب   على أن يـكـونـوا فـ  

طاع  امامأم فكل أم ي ب ان ترب  أوق ها وت رفأم امامأم صـاحـب 

األمر لك  يكونـوا مـطـيـ ـيـن مـنـأـا يـن لـه فـ  أي وقـت. وذكـر أمـثـلـ  

وشواهد مع ب ض النصائح واق شا ات لةمأات وختم كذلك بالرثاء عـلـى 

 هذه الض)صي  ال ظيم  باب الحوائد.

 أم البنين ودور األم 

 التقرير 

 رقم  
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تقرير: الحاج قاسم شاني    



 وكان  حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوع كما يلي:

 

من الموسم الفاطم  الـ)ـامـس( وفـ   3:1م )الـ 31/2/2:31ف  يوم  الثالثاء 

اليوم الثالث مـن أسـبـون الـوفـاء لـمـن وفـت لـمـوقتـنـا الـزهـراء عـلـيـأـا السـالم 

)السيدة أم الـبـنـيـن( 

تناول األسـتـاذ عـلـ  

كريم أبو زهـراء هـذا 

الـــــمـــــو ـــــون فـــــ  

محا رته األسبوعي  

فـــ  حســـيـــنـــيـــ  آل 

يـــاســـيـــن قـــائـــال: إن 

هناك ش)صيات لـأـا 

مواقف عظيم  تدل 

على اإليمان الثـابـت، 

أم البنين سالم اللـه 

عـلـيـأـا هـ  واحــدة 

من هذه الض)صيات وقد تبين أنأا قد اصطفيت من قبل أمير الـمـؤمـنـيـن وهـو 

من اختا ها لما لأا من مأام عال  وشريف. وقد قال الضأيد األول فيأا أنأـا 

كانت من النساء ال ا فات بحق أهل البيت عليأم السالم. وقد طلبـت مـن أمـيـر 

المؤمنين أن ق ينا يأا باسمأا فيستنتد من ذلك انأا ق تريد ان تأـا ن بـاقسـم 

مع الزهراء عليأا السالم وهذا من كبير ت ظيمأا فـأـد قءـت عـمـرهـا بـ)ـدمـ  

أمير الـمـؤمـنـيـن وأوق ه وهـ  فـ)ـو ة و بـت أوق هـا عـلـى ذلـك وقـد ا  ـت 

الزهراء عليأا السالم بمواقفأا ومن   يت الزهراء عـنـه فـأـد   ـ  الـلـه عـنـه 

ومن مأاماتأا ال ليا أنأا حصلت على مأام الضفاع  فان من يو  أهل الـبـيـت 

حق المو ة تكون له الضفاع  فأ  أكيد لأا الضفاع  وه  باب الحوائد ومن 

مأاماتأا كذلك الوفاء فان الوفاء مـن الـكـتـمـان فـمـن أوفـى لـأـم اصـطـفـوه 

وقـد عـرفـت الـكـثـيـر مـن مـأـامـات أهـل الـبـيـت فـ    فأ  م)لص  ف  وفائأا

 حياتأا واألمثل  كثيرة فيأا وبحق ولدها أب  الفءل ال با .

 يصطفاء السيدة أم البنين عليها السالم 

 التقرير 

 رقم  

411 

اليوم 

 الثالث:



 وكان  حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوع كما يلي:

 

من الموسم الفاطم  الـ)ـامـس( وفـ   3:1م )الـ 31/2/2:31ف  يوم  الثالثاء 

اليوم الثالث مـن أسـبـون الـوفـاء لـمـن وفـت لـمـوقتـنـا الـزهـراء عـلـيـأـا السـالم 

)السيدة أم البنين( وف  الم لـس 

المن أد بـ)حسيني  اإلمام السـ ـا  

عــلــيــه الســالم(  تــنــاول الــ)ــطــيــب 

السـيـد مصـطـفـى الـمـد سـ  هــذا 

المو ون مبينا إن صناع  البـطـولـ  

ف  أوق ها لفداء اإلمام الحسيـن 

عليه السـالم إنـمـا هـو مسـتـلـأـم 

 من بطولتأا وش اعتأا..

ثــم كــان هــنــاك عــد  مــن الــروا يــد 

 المضا كين ف  اللطم..

 بطوالت أم البنين 

 التقرير 

 رقم  

411 



 وكان  حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوع كما يلي:

 

من الموسم الفاطم  الـ)ـامـس( وفـ   3:1م )الـ 31/2/2:31ف  يوم  الثالثاء 

اليوم الثالث مـن أسـبـون الـوفـاء لـمـن وفـت لـمـوقتـنـا الـزهـراء عـلـيـأـا السـالم 

)السيدة أم البنين( وف  الم لس األسبوع  بـ)حسيني  اإلمام ال سكري علـيـه 

السالم( الم)صـ) لـأـذه الـمـنـاسـبـ   تـنـاول الـ)ـطـيـب فءـيـلـ  الضـيـ  أبـو زيـد 

الـــــــحـــــــمـــــــدي هـــــــذا 

الـــمـــو ـــون مـــبـــتـــدءا 

بأبيات الرثاء ثم افتـتـح 

المحا رة بكالم ألمير 

ـــيـــن ألخـــيـــه  الـــمـــؤمـــن

عــأــيــل بــأن يــ)ــتــا  لــه 

امــرأة وقــد ولــدتــأــا 

الفـحـول مـن الـ ـرب... 

بــ ــد ذلــك بــدأ بضــرح 

ــلــحــديــث  ــلــ  ل ــفــصــي ت

وبـــيـــن عـــلـــم اقمـــام 

وشــأنــه وهــو أعــلــم 

بالمصلح  فكان سؤاله ألخيه له هدف وغاي  وكذلك أ ا  ان يـلـفـت الـنـظـر الـى 

عأيل وش)صيته واألمر اآلخر يمكن أن يكون أنـه ا ا  أن يـ ـلـمـنـا بـأن نـلـ ـأ الـى 

أصحاب اقختصاص و رب أمثل  ف  ذلك. ومـنـأـا أن قءـيـ  الـزوام لـيـسـت الـى 

حانات طبي ي  وانما حد  بأنأا لتلد له ولد... ولـه هـدف مـن هـذا الـزوام. وأمـا 

الضي  المأم هو الفات النظر والتأيئ  الى قءي  الـحـسـيـن وهـو مـن األمـو  

المأم  الت  مأد لأا النب  وأمـيـر الـمـؤمـنـيـن عـلـيـأـمـا السـالم وهـو نصـرة 

الحسين عليه السالم يوم عاشو اء. وقد خلدت هذه المرأة ال ظيم  ل القـتـأـا 

بالحسين وم رفتأا بأهل البيت عليأم السـالم وخـتـم بـ ـد ذلـك بـالـرثـاء عـلـى 

 كف  أب  الفءل ال با  عليه السالم.

 السر في طلب اإلمام علي من 

 أخيه البحث له عن زوجة؟ 

 التقرير 

 رقم  

414 

تقرير: الحاج قاسم شاني    



 وكان  حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوع كما يلي:
 

مـن الـمـوسـم الـفـاطـمـ  الـ)ـامـس( وفـ   3:1م )الـ 31/2/2:31ف  يوم  الثالثاء 

اليوم الـثـالـث مـن أسـبـون الـوفـاء 

لمن وفت لموقتنا الزهراء عـلـيـأـا 

السالم )السيدة أم البنيـن( وفـ  

الم لس المن ـأـد بــ)مـركـز شـبـاب 

الغديـر(  تـنـاول الـ)ـطـيـب فءـيـلـ  

الضــيــ  أبــو  عــاء الــمــنــأــد الــذي 

ترسمته أم البنين ف  الـتـزام خـي 

أهل البيت عليأم السالم، و و نـا 

 ف  ذلك..

 أم البنين وطاعة أهل البي  عليهم السالم 

 التقرير 

 رقم  

411 

 

مـن الـمـوسـم الـفـاطـمـ  الـ)ـامـس( وفـ   3:1م )الـ 31/2/2:31ف  يوم  الثالثاء 

اليـوم الـثـالـث مـن أسـبـون الـوفـاء 

لمن وفت لموقتنا الـزهـراء عـلـيـأـا 

السالم )السيدة أم الـبـنـيـن( وفـ  

مركز النب  األكرم )ص(  الذي أحيـا 

هذه المـنـاسـبـ  بـمـضـا كـ  الضـيـ  

 الدكتو   حيم لطيف ..

 التقرير 

 رقم  

411 
 ذكرى أم البنين 



 وكان  حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوع كما يلي:
 

م 2/2:31/:2ف  يـوم  األ بـ ـاء 

مـن الـمـوسـم الـفـاطـمـ   3:4)الـ 

ال)امس( وف  الـيـوم الـرابـع مـن 

أسبون الوفاء لمن وفت لـمـوقتـنـا 

الزهراء عليأا السالم )السيدة أم 

البنين(، استـءـاف سـمـاحـ  السـيـد 

علـ  أصـغـر الـمـد سـ  فـ   ا ه 

عــد  مــن أعءــاء لــ ــنــ  الــمــوســم 

الفاطم  على سفرة أم البنين عـلـيـأـا السـالم اسـتـأـلـأـا بـالـكـالم حـول الـواقـع 

التضكيك  قمثال السيدة أم البنين و و نا ف  المء  قـدمـا فـ  الـتـزام هـؤقء 

األطأا  وعدم اقعتناء بتلك اقثا ات الت  هدفأا إشغال الـنـا  عـن طـريـق الـحـق 

 وثوابته..

 مواجهة منهج التشكيك 

 التقرير 

 رقم  

41/ 

 

 3:5م )الــ 23/2/2:31ف  يوم  ال)ميـس 

من الموسم الفاطـمـ  الـ)ـامـس( وفـ  

اليوم ال)امـس مـن أسـبـون الـوفـاء لـمـن 

وفــت لــمــوقتــنــا الــزهــراء عــلــيــأــا الســالم 

ــيــن( وفــ  الــمــ ــلــس  ــن ــب )الســيــدة أم ال

األسبوع  بال ـمـ ـيـ  الـ ـ ـفـريـ   تـنـاول 

الــ)ــطــيــب الســيــد نــ ــفــر الــأــزويــنــ  هــذا 

الــمــو ــون مــن خــالل ســيــرة الســيــدة أم 

 البنين عليأا السالم الت  كانت ن م األم ون م المربي ..

 التقرير 

 رقم  

471 
 األسرة الفاطمية من مدرسة أم البنين 

اليوم 

 :رابعال

اليوم 

 الخامس:



 وكان  حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوع كما يلي:
 

من الموسم الفـاطـمـ  الـ)ـامـس( وفـ   3:5م )الـ 23/2/2:31ف  يوم  ال)ميس 

اليوم ال)امس من أسبون الوفاء لمن وفت 

لموقتنا الزهراء عليأا السـالم )السـيـدة أم 

الــبــنــيــن( وفــ   حســيــنــيــ  الســيــدة فــاطــمــ  

الزهراء عليأا السالم  تناول ال)طيب السـيـد 

مصطفى المـد سـ  هـذا الـمـو ـون مـبـيـنـا 

من أين استلأم ال با  ش اعته، و و  أم 

البنين ف  صأل تلك الض اع ، وكذلـك فـ  

ابناءها البأي  لفداء الحسين، وأثر األم فـ  

 صناع  أبناءها

 األم ودورها في حياة أوالدها 

 التقرير 

 رقم  

471 

 

من الموسم الـفـاطـمـ  الـ)ـامـس( وفـ   3:6م )الـ 22/2/2:31ف  يوم  ال م   

اليوم السا   من أسـبـون الـوفـاء لـمـن وفـت 

لمـوقتـنـا الـزهـراء عـلـيـأـا السـالم )السـيـدة أم 

البنين(، أقامت مؤسس  اإلمام الس ا  عـلـيـأـا 

ــيــن واخــتــ)  الســالم الــفــاتــحــ  ألحــد الــمــؤمــن

الــمــ ــلــس الــ)ــطــيــب فءــيــلــ  الضــيــ  أبــو  عــاء 

بذكرى أم البنين عليأا السالم، وتناول مسألـ  

الموت واقست دا  له، والأيم الت  ف  سيـرة 

أم البنين تمثل مسا ا لنا نن ح ونفلح بـالـمـءـ  

 فيه..

 التقرير 

 رقم  

471 
 التقوى وأم البنين 

اليوم 

 :سادسال



 وكان  حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوع كما يلي:
 

من الموسم الـفـاطـمـ  الـ)ـامـس( وفـ   3:6م )الـ 22/2/2:31ف  يوم  ال م   

اليوم السا   مـن أسـبـون الـوفـاء لـمـن وفـت لـمـوقتـنـا الـزهـراء عـلـيـأـا السـالم 

)السيدة أم البنين( أقام مركز اإلمام الحسين علـيـه السـالم مـ ـلـسـا خـاصـا بـأـذه 

 الذكرى شا ك ف  اإللأاء به أحد الحءو  وهو األخ حيد   انان  

 ذكرى استشهاد السيدة أم البنين 

 التقرير 

 رقم  

474 



 وكان  حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوع كما يلي:
 

من الموسم الفاطمـ  الـ)ـامـس(  3:6م )الـ 22/2/2:31ف  يوم  ال م   

وف  اليوم السا   من أسبون الوفاء لمن وفت لموقتنا الزهـراء عـلـيـأـا 

السالم )السيدة أم البنين( وف  الم لس أألسـبـوعـ  لــ)حسـيـنـيـ  أصـحـاب 

الكساء( وب د أبيات الرثاء حول السيدة أم البنين قـال الـ)ـطـيـب الضـيـ  أبـو 

ــــــحــــــمــــــدي ان  ــــــد ال زي

اقهـتـمــام الــكـبــيـر بـأــذه 

الســيــدة نــاء مــن أيــام 

اقمـــام زيـــن الـــ ـــابـــديـــن 

وكــذلــك الســيــدة زيــنــب. 

فنالحظ عـلـمـائـنـا األعـالم 

يــتــوســلــون ويــتــضــفــ ــون 

بأا وهكذا نـرت الـ ـا ة. 

فـــــان الضـــــ ء الـــــذي 

شابـأـت بـه الـزهـراء هـو 

 فـ  الـبـأـيـع كـمـا 
 
 يومـيـا

 
البكاء فأد كانت تبك  على الحسين ما امت حي 

كانت السيدة الزهراء عندما بكت أبيأا  سول الله ف ابأت الأوم بـبـكـاءهـا 

 
 
 كـبـيـرا

 
 ألوق هـا وقـبـرا

 
حتى ف لوا ما ف لوا بأا. فصن ت أم البـنـيـن قـبـو ا

للحسين وه  تبك  الحسين لضدتأا م رفتأا بأئمتـأـا وقـد  بـت أبـنـائـأـا 

على التسليم الكامـل لـلـحـسـيـن عـلـيـه السـالم الـى أن خـتـم بـالـرثـاء عـلـى 

 أوق ها وذكر الحسين عليه السالم.

 شعائر ذكرى أم البنين عليها السالم 

 التقرير 

 رقم  

471 



 وكان  حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوع كما يلي:
 

مـن الــمــوســم الــفــاطــمــ   3:7م )الـــ 21/2/2:31فـ  يــوم  الســبــت 

ال)امس( وف  اليوم السابع واألخير من أسبـون الـوفـاء لـمـن وفـت 

لموقتنا الزهراء عليأا السالم )السيدة أم البنـيـن( و ـمـن الـمـ ـلـس 

األســبــوعــ  لـــ)حســيــنــيــ  آل يــاســيــن( تــنــاول الــ)ــطــيــب الســيــد عــمــا  

الــأــزويــنــ  بــ ــد أبــيــات الــرثــاء 

حــول الســيــدة الــزهــراء عــلــيــأــا 

السالم  تنـاول اآليـ  الـكـريـمـ : 

) قـــل ان الـــ)ـــاســـريـــن الـــذيـــن 

خســروا انــفــســأــم واهــلــيــأــم 

ــأــيــامــ  اق ذلــك هــو  يــوم ال

ال)سران المبيـن( . وتـكـلـم عـن 

الن اح التـ  هـ  ثـالثـ    عائم

 هـدف  لـنـفـسـه يحد أمو : ان 

 الـــأـــدف يســـ ـــى لـــذلـــك وان

وأشا  ف  م رض  .يريد ينال اقنسان ما هو الصبر حتى األخير واقمر 

أ اف أمو  أخرى كاإليمان بالله ت الى فأو  افـع  حديثه ان اإلسالم

  وأشا  انه لو كانت الدنيا ه  مس ى تفكيـر  ي طيك اقمل أساس 

واق  الـى اخـرتـه للن ـاة الض)) في ب ان تكون نظرته حأيأي  توصله

 ما ي . نظره اذا نظر للحياة عاقبته ال)سران فسيكون

 سيدة نساء ال المين علىثم ختم بالرثاء 

 التطلع األخروي في الحياة الدنيوية 

 التقرير 

 رقم  

477 

اليوم 

 :سابعال



 وكان  حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوع كما يلي:
 

مــن الــمــوســم  3:7م )الـــ 21/2/2:31فــ  يــوم  الســبــت 

الـفـاطــمـ  الـ)ــامـس( وفــ  الــيـوم السـابـع واألخـيــر مــن 

أسبون الوفاء لمن وفت لموقتنـا الـزهـراء عـلـيـأـا السـالم 

)السيدة أم البنين( وف  الم لس المن أد بحـسـيـنـيـ  أم 

البنين  تنـاول الـ)ـطـيـب فءـيـلـ  الضـيـ  أبـو زيـد الـحـمـدي 

مسأل  )يا ونيأا أو ونيأ  عنـد الـلـه..( الـتـ  ذكـرت فـ  

الروايـات والـزيـا ات وأن الـونـاهـ  تـنـأـسـم إلـى  نـيـويـ  

وأخروي ، واألخروي  الت  ينبغ  أن يس ى لـأـا اإلنسـان، 

ومن ذلك الوناه  الت  نالتأا السيدة أم البنين بـأـربـأـا 

 وطاعتأا إلمام زمانأا،وختم بالرثاء على مصابأا..  

 أم البنين وجيهة عند الله 

 التقرير 

 رقم  

47/ 



 وكان  حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوع كما يلي:

 

من الموسم الفاطم  ال)امس(  3:7م )الـ 21/2/2:31ف  يوم  السبت 

وف  اليوم السـابـع واألخـيـر مـن أسـبـون الـوفـاء لـمـن وفـت لـمـوقتـنـا 

الزهراء عليأا السالم )السيدة أم البنين( با  ت )حسـيـنـيـ   ا  الـحـسـيـن 

عــــلــــيــــه الســــالم( 

بــــإحــــيــــاء مــــيــــال  

الســيــدة الــزهــراء 

عـــلـــيـــأـــا الســـالم، 

وقــد أ ا  فــأــرات 

اإلحــتــفــال الســيــد 

مــحــمــد الــنــأــيــب، 

وكــــانــــت كــــلــــمــــ  

للسيـد مصـطـفـى 

ـــــــــمـــــــــد ســـــــــ ،  ال

ومضا ك  ش ريـ  

إلبــــــ  خــــــلــــــدون 

 السلم ،  ومدائح للمال كرا  الكوف ..

 اإلحتفال بميالد الزهراء عليها السالم 

 التقرير 

 رقم  

47/ 



 وكان  حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوع كما يلي:

 

ـــــت  فـــــ  يـــــوم  الســـــب

مــن  3:7م )الــ 21/2/2:31

الـــمـــوســـم الـــفـــاطـــمــــ  

ــيــوم  الــ)ــامــس( وفــ  ال

السابع واألخير من أسبـون 

الوفاء لمن وفت لموقتـنـا 

ــيــأــا الســالم  ــزهــراء عــل ال

)السيدة أم البنيـن( وفـ  

الـــبـــرنـــامـــد األســـبـــوعـــ  لـ

)مركز اإلمام الحسن عليه 

الســـالم( أقـــيـــم إحـــتـــفـــاق 

لمناسب  قرب ذكرى ميال  

الســيــدة الــزهــراء عــلــيــأــا 

الســالم ابــتــدأ بــآيــات مــن 

الــذكــر الــحــكــيــم لــلــضــاب 

محمد شكيل  اشد، وأبيات 

مديح لـلـرا و  عـبـدالـأـا   

عــلــ  زا ه، وكــانــت هــنــاك 

كــلــمــ  قــيــمــ  لــفــءــيــلــ  

الضـــيـــ  نـــامـــ  فـــرحـــات 

 ال امل . 

 يحتفال والدة الزهراء عليها السالم 

 التقرير 

 رقم  

4/1 



 وكان  حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوع كما يلي:

 

فــ  يــوم  الســبــت 

م )الـ 21/2/2:31

مــن الــمــوســم  3:7

الفاطم  ال)ـامـس( 

وف  اليوم السـابـع 

واألخــيــر مــن أســبــون 

ــمــن وفــت  الــوفــاء ل

لـــمـــوقتـــنـــا الـــزهـــراء 

عــــلــــيــــأــــا الســــالم 

)السيدة أم الـبـنـيـن( 

ــــامــــد  ــــرن ــــب وفــــ  ال

األسبوع  لـ)مسـ ـد 

اإلمــام الــر ــا عــلــيــه 

الســالم( كــان هــنــاك 

كلم  لفءيل  الضي  

الــــدكــــتــــو  حســــيــــن 

الــــ ــــواهــــري حــــول 

ــــزهــــراء  الســــيــــدة ال

عــــلــــيــــأــــا الســــالم 

ـــ  ذكـــرى  ـــاســـب ـــمـــن ب

 وق تأا..

 ذكرى ميالد السيدة الزهراء عليها السالم 

 التقرير 

 رقم  
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 وكان  حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوع كما يلي:

 

فــــ  يــــوم  الســــبــــت 

 3:7م )الــــ 21/2/2:31

من الموسم الفاطمـ  

ال)امس( وفـ  الـيـوم 

الســـابـــع واألخـــيـــر مـــن 

أســـبـــون الـــوفـــاء لـــمـــن 

وفـت لـمـوقتـنـا الـزهـراء 

عليأا السالم )السـيـدة 

ــــن( وفــــ   ــــي ــــن ــــب أم ال

م لس خـاص لــ)مءـيـف 

األمــيــر عــلــيــه الســالم( 

الضباب ، كان إحياء تلك 

المناسب  بمضـا كـ  كـل 

مــن: الســيــد عــبــدالــلــه 

النأـيـب )كـلـمـ  بـالـلـغـ  

اإلنـــ ـــلـــيـــزيـــ ( والـــحـــام 

مــحــمــد طــالــب )الــنــ ــ  

والرثاء باللغتين ال ربيـ  

ــيــزيــ ( والضــاب  واإلنــ ــل

حســــــيــــــن نــــــمــــــالــــــ  

 )لطمي (..

 ذكرى استشهاد أم البنين عليها السالم 

 التقرير 

 رقم  
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 وكان  حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوع كما يلي:

 

من الـمـوسـم الـفـاطـمـ  الـ)ـامـس( وفـ   3:7م )الـ 21/2/2:31ف  يوم  السبت 

اليوم السابع واألخير من أسبون الوفاء لمن وفت لموقتنا الزهراء عـلـيـأـا السـالم 

)السيدة أم الـبـنـيـن( و ـمـن اإلحـيـاء السـنـوي لــ)مـؤسـسـ  اإلمـام السـ ـا  عـلـيـه 

السالم( بذكرى ميال  السيدة الزهراء عليأا السالم ويوم المرأة وال)اص بالنـسـاء 

 عأد هذا ال ام أيءا إحتفاق خاصا ف  هذا اليوم..

 يحياء يوم المرأة 

 التقرير 

 رقم  
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 وهنا رصد بما نشرا البرنامج من لوحات من تصميمه 
 خالل هذا األسبوع، وهي على ثمان 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 الحاج قاسم شاني:





 يوميات حول الزهراء عليها السالم: -القسم الرابع





 يوميات المناسبة الخاصة:  -القسم الخامس





 يوميات لبراعم الفاطمية:  -القسم السادس





 يعالنات:  -القسم السابع

 وهي لإلعالن الموحد، وبعض الفعاليات الخاصة:







  
 عدد ايام
 االحياء

  

عدد 
اللوحات 
 التبليغية

عدد 
 المراكز

عدد 
 المجالس

  
عدد الخطباء 
والمحاضرين 
 من الداخل

  

عدد الخطباء 
والمحاضرين 
 من الخارج

عدد الرواديد 
 والشعراء

عدد 
الموضوعات 
 المطروحة

7  41 1/  11 11 7 11  1  

 انفو جرافيك





 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 “Week of honour-
ing and commemorating the loyalty and sacrifice of our beloved Ummal Baneen who of-
fered her devotion to the lady of paradise Moulatana al-Zahra (pbuh)”, for which seven 
continuous days (11 to 17 Jamadi 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 = 7 

2. No. of banners relating to the occasion = 42 

3. No. of Centres = 18 

4. No. of Majalis = 25 

5. No. of speakers and lecturers from Australia = 15 

6. No. of speakers and lecturers from outside Australia = 7 

7. No. of rawaded (reciters) and poets.= 15 

8. No. of topics relating to the event = 6 

 المؤشر الفاطمي

The Fatimiyiah Summary Review 
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