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يصدر هذا التقرير الدوري عن برنامج هالل فاطميةيأ تريتيراليةيا اليذي هي  

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

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

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

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

 باإلعالع والتبلةغ لعطاء المنبر ونشاط المبلغةن..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ومعالجته..

  والبا  مفت ح لكل من يرغب باالرهاع.. 
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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 مظوالتظنظا السظيظدة الظبهظراء عظلظيظهظا 23ويأتي هذا اإلصدار الظ) 

 السالم، لما لها 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



 : ي
 لفضيلة الشيخ محمد العبيدان القطيف 

 

 

 

 

عارة الميالد 

 الفاطمي 

 ت قيقان مهمان في تاريخ ميالد موالتنا السيدة البهراء عليها السالم

سوف أتحدث هذا األسبوع حول نقطتين ليـ  يـيـنـاـتـا اغتـبـاه اـيـر أنـاـتـا  ـن وحـ  

 التناسبة.

 

 متى ولدت البهراء:

أ ا النقطة األولى، فا   ا عشناه هذا األسبوع وهو  يالد سيدتنا و والتنا الـزهـرا 

)ع(، وقد وقع الخالف يين التؤغخين ف  تأغيخ  يالدها، إذ اختلفوا فـ  يـوا الـتـيـالد، 

كتا أختلف ف  أي شار كان، فال كان  يالدها ف  شار جتادى اآلخر، أا أنـ  كـان 

ف  شار غجب األصب، أا كان  يالدها ف  شار غ ضان التباغك، وكذلك اختلفوا ف  

سنة الوالدة، فال كانت والدتاا قبل البعثة الشريفة، أا كانـت والدتـاـا يـعـد الـبـعـثـة 

الشريفة، وعلى فرض التسليم يكون والدتاا يعد البعـثـة الشـريـفـة، فـاـل كـانـت يـعـد 

 …البعثة يسنتين، أا كانت يعد البعثة يخت  سنين؟

 

وال يذهب عليك عزيزي القاغئ أن  يترتب على القول يـأن والدتـاـا كـانـت قـبـل الـبـعـثـة 

الشريفة جتلة  ن األ وغ، إذ أن  يلزا أن ال تـكـون نـهـفـتـاـا قـد انـعـقـد   ـن  ـعـاا 

 الجنة، كتا أن  يلزا أن ال تكون قد ولد  على فطرة اإلسالا، كتا أن  يستدع  ذلك 

 املناسبة

 الت قيق األول



 

عدا تواجد يعض نسا  الجنة، أعن   ريم ينت عتران، وكلثم أخت الكـلـيـم  ـوسـى)ع(، 

وآسية ينت  زاحم، وساغة زوج خليل الرحتان)ع( ف  استقبالاا حين الوالدة، كـل ذلـك 

 وآدا)ع( يـيـن 
ً
 لم يـبعث النب   حتد)ص(، فإننا وإن كنا نعتقد أن )ص( كان نبيا

ُ
ألن  يعد

ف    الطين والتا ، إال أن إظااغ هذه األ وغ ف  الواقع الخاغج  ال تستوعب  العقول

ذلك الوقت  ا لم يصاحب  دعوى النبوة، لتكون  ـن الـدالال  الـتـسـاعـدة عـلـى إنـبـا  

 النبوة، وإيراز كرا ة وعهتة التولود.

 

و ن الطبيع  أن نف  هذه األ وغ يوجب سلب جتلة  ن الفضائل التذكوغة لـلـزهـرا 

 )ع(، والتوضحة لشأناا و قا اا، و كانتاا عند الل  سبحان  وتعالى.

 

و ن هنا يبرز أهتية الحديـث والـبـحـث حـول تـحـديـد سـنـة الـوالدة دون تـحـديـد شـاـر 

التيالد، ويوا الوالدة، ألن  ال يترتب علياتا  زيد أهتية، كتا يـتـرتـب ذلـك عـلـى سـنـة 

 الوالدة كتا عرفت.

 

وتبرز األهتية أكثر عند ا يصوغ الحديث عن أن والدتاا يعد البعثة الشريـفـة عـلـى أنـ  

 أحد األحاديث التوضوعة الت  ال يتكن الركون إلياا، والقبول ياا.

 

 معيار قبول القاية التأريخية:

هذا وينبغ  قبل أن نتعرض لبيان  ا هو الصحيح  ن القولـيـن الـتـذكـوغيـن فـ  سـنـة 

الوالدة التيتونة للـسـيـدة الـطـاهـرة الـزهـرا )غوحـ  لـاـا الـفـدا (، أن نشـيـر ويصـوغة 

 وجزة إلى  ا هو التعياغ ف  قبول القضية الـتـاغيـخـيـة، فـاـل يـعـتـبـر فـ  الـقـضـيـة 

 ،
ً
 ف  نصوص وغوايـا  األحـكـاا  ـثـال

ً
التاغيخية والروايا  الواغدة فياا  ا يكون  عتبرا

فاليد أن تخضع تلك الروايا  التتضتنة للنقل التاغيخ  للدغاسة والتـتـحـيـس السـنـدي، 

، أا أن  ال يعتبر ذلك؟
ً
 سنديا

ً
 …فتنقد نقدا

 

إن  ن الطبيع  أن  يصعب الحصول على الحقيقة التطلقة ف  الـقـضـايـا الـتـاغيـخـيـة، 

وذلك لتا هو التعروف  ـن  ـنـاـم الـتـؤغخـيـن  ـن عـدا  ـالحـهـة أسـبـا  الـوقـائـع، 

 لاذا لـن يـكـون الـتـطـلـو  
ً
 عن التحقيق ف  القضايا التنقولة. ووفقا

ً
واألحوال، فضال

ف  القضايا التاغيخية ه  الحقيقة التطلقة، وإنتا يكتفـى فـ  الـقـضـايـا الـتـاغيـخـيـة 

يالحقيقة النسبية، فكلتا زاد  نسبة الصدق فياا كان التاغيخ أقر  للصحة. ويتكننا أن 

 نستفيد هنا  ن  سلك حسا  االحتتال الرياض  التقرغ ف  يحوث األصول.

 

هذا والتوجب لعدا التطالبة يالحقيقة التطلقة ف  القضايا التاغيخية  نشأه ضـيـاع 

 الكثير  ن األدلة، وانطتاس العديد  ن اآلثاغ، فالحظ.



 

 طرق الوصول  لى ال قيقة النسبية:

ثم إن  ويناً  على  ا ذكرناه  ن أننا نكـتـفـ  فـ  الـقـضـايـا الـتـاغيـخـيـة يـالـحـصـول عـلـى 

الحقيقة النسبية، وال نطلب الـحـقـيـقـة الـتـطـلـقـة، فـإن تـحـصـيـل ذلـك يـكـون  ـن خـالل 

  ريقين:

 

االعتتاد على وثائق تعتبر  ن الطراز األول ف  التدوين، توضيح ذلك: إن التؤغخ األول: 

 يعتتد على نوعين  ن الوثائق ف  تدوين  للقضايا التاغيخية:

 

وثائق  ن الدغجة األولى، وه  الوثائق الت  لم يقصد كـاتـبـوهـا شـاـادة الـتـأغيـخ،  .1

وإنتا قصدوا  ن ذلك إثبا  حصول أصل الواقـعـة وهـذا سـبـب جـعـلـاـا  ـن الـدغجـة 

 األولى، ألن عدا قصد كاتبياا التأغيخ يوجب صدقاا، وعدا تأثرها يعوا ل خاغجية.

وثائق  ن الدغجة الثـانـيـة، وهـ  الـتـ  يـقـصـد  ـؤلـفـوهـا وكـاتـبـوهـا  ـنـذ الـبـدايـة  .2

الشاادة التاغيخية، وهذا  ثل  عهم الكتب التؤلفة ف  التاغيخ، وإنتا جـعـل  ـثـل 

هذه الوثائق دغجة ثانية ألناا تتـأثـر يـكـثـيـر  ـن األسـبـا  الـتـ  تـقـلـل  ـن قـيـتـتـاـا 

 التاغيخية.

 

نعم  ا تجدغ اإلشاغة إلي  أن  يصعب اليوا الفرز يين نوع  الوثائـق الـتـعـتـتـد عـلـيـاـا 

ف  كتاية التاغيخ، فلي   ن السال على التحقق، أو القاغئ  عرفة أن هذه القضـيـة 

التاغيخية الت  نقلت هل اعتتد  علـى وثـيـقـة تـاغيـخـيـة  ـن الـدغجـة األولـى، أا أنـاـا 

 لاذا لن تكون هناك  ن وسيلة إال الرجوع 
ً
تعتتد على وثيقة  ن الدغجة الثانية. و بقا

لتقداغ الثقة الثايتة عنـد الـقـاغئ والـتـحـقـق فـ  الـتـؤلـف لـاـذا الـتـصـدغ الـتـاغيـخـ ، 

 واالعتتاد علي .

 

: اإلجتاع على النقل يين التـؤغخـيـن، فـإنـ  يصـلـح لـتـشـكـيـل  ـقـيـاس صـحـيـح لـرد الثاني

الرواية، إذ أن هذا اإلجتاع يينام لم يـأِ   ـن فـراو، وإنـتـا جـا  نـتـيـجـة لـعـدة عـوا ـل، 

كاستقرا  السيرة، واألحاديث، و قاغنتاا  ع النصوص الـقـرآنـيـة، كـتـا أنـ  قـد اسـتـخـدا 

 العقل ف  ترتيب الحوادث.

 

 عند التؤغخين على نقل هذه الحادثـة، 
ً
ويالجتلة، إن جتيع هذه العوا ل شكلت إجتاعا

 (. 1فلو كانت هناك قرينة على كذ  هذا اإلجتاع لنقلت وذكرها يعض التؤغخين )

 

 لقبول الخبر  ـن عـد ـ ، فـيـعـرض 
ً
 و عياغا

ً
جعل التاغيخ  قياسا

ُ
 لاذين األ رين، ي

ً
و بقا

نقد  تن الخبر 
ُ
الخبر الذي يراد قبول  أو يراد غده على التاغيخ كتيزان  ن التواغد الت  ي

  ن خاللاا، فالحظ.



 

 كالم ابن الجوزي:

هذا ويعد الفراو عن  عرفة التـعـيـاغ فـ  الـقـبـول يـالـروايـة الـتـاغيـخـيـة، و ـتـى تـكـون 

 قبولة، أو اير  قبولة، فلنعود لتا كنا في ، وهـو الـحـديـث عـن غوايـة والدة سـيـدتـنـا 

 يـيـن الـتـؤغخـيـن فـ  سـنـة 
ً
الزهرا  )ع(، وقد عرفنا ف   طلع الحديث أن هناك اخـتـالفـا

الوالدة، وهنا كالا الين الجوزي ف  غد غواية التيالد الت  تضتنت أن والدتاا التباغكة 

كانت يعد البعثة الشريفة يخت  سنين، فإن  ذكر فـ  كـتـايـ  الـتـوضـوعـا  أن الـقـول 

يكون والدتاا )ع( يعد البعثة النبوية يخت  سنين  ن الـتـوضـوعـا ، حـيـث عـلـق عـلـى 

َل)تقبيل(فا تة، فقالت عائشـة: 
َ
ب
ُ
الحديث التروي عن اين عباس: كان النب  )ص( يكثر ق

ـَل فـا ـتـة، فـقـال الـنـبـ  )ص( لـيـلـة أسـري يـ  دخـلـت الـجـنـة 
َ
ـب
ُ
يا نب  الل  إنك تكثر ق

فأ عتن   ن جتيع ثتاغها فصاغ  ـا  فـ  صـلـبـ ، فـحـتـلـت خـديـجـة يـفـا ـتـة، فـإذا 

اشتقت إلى تلك الثتاغ قبلت فا تة فأصـيـب  ـن غائـحـتـاـا تـلـك الـثـتـاغ الـتـ  أكـلـتـاـا. 

يقول : هذا حديث  وضوع ال يشك التبتدئ ف  العلم ف  وضع ، فكـيـف يـالـتـتـبـحـر؟ 

ولقد كان الذي وضع  أجال الجاال يالنقل والتاغيخ، فإن فـا ـتـة ولـد  قـبـل الـنـبـوة 

وذكره اإلسـرا  كـان أشـد لـفـضـيـحـتـ  فـإن اإلسـرا  كـان قـبـل -إلى أن قال-يخت  سنين

وقد كان لفا تة  ن العتر ليلة التعراج سـبـع عشـرة …. الاجرة يسنة يعد  و  خديجة

 (. 2سنة )

 

وال يخفى أن اين الجوزي أغاد ف  البين أن يطبق قاعدة كلية، أو قل عتد إلى تطبـيـق 

كبرى، وجعل غواية التيالد صغرى لاا، والكبرى أو القاعدة الكليـة الـتـ   ـبـقـاـا فـ  

البين ه   ا سبق وأشرنا ل  ف  يحوث  اضية  ن أن الـنـصـوص الصـادغة تـحـتـاج إلـى 

، فاليد  ن نقد  تناا قبل الحـكـم 
ً
نقد سندي، ونقد ف  التتن، فكتا تنقد الرواية سندا

يقبولاا  ن عـد ـ ، وقـد ذكـرنـا  ـالحـهـة عـدة جـوانـب فـ  نـقـد  ـتـن أي غوايـة  ـن 

 الروايا ، وتلك الجوانب ه :

 

  ـن الـقـبـول يـاـا، وأن ال 
ً
أن ال تكون الرواية  خالفة للكتا  الكريم، وإال كان ذلك  انعا

تكون الرواية  خالفة للسنة الـتـتـواتـرة، وإال أوجـب ذلـك إسـقـا ـاـا عـن الـحـجـيـة، وأال 

  ن االستناد إلياا واالعـتـتـاد عـلـيـاـا 
ً
تتنافى الرواية وحكم العقل، وإال كان ذلك  انعا

 ف   قاا االحتجاج.

 

هذا و ن ضتن األ وغ الت  يعتبر عدا  خالفة  تن الرواية لاا، أن ال تـكـون  ـخـالـفـة 

 يينام، وهذا يـعـنـ  أنـ  لـو جـا تـنـا 
ً
لتا أجتع علي  التؤغخون، أو كاد أن يكون إجتاعيا

غواية وكانت  تضتنة لتضتون يتخالف و ا أجـتـع الـتـؤغخـون عـلـيـ ، أو كـاد أن يـكـون 

 علي  يينام نتيجة اشتااغه، فإن ذلك  وجب إلسقا اا عن الحـجـيـة واالعـتـبـاغ، 
ً
 جتعا

 ويتكن ذكر يعض النتاذج على ذلك: 



 

 يينام، لتا ذكره 
ً
يخت  سنين تخالف  ا أجتع علي  التؤغخون، أو كاد أن يكون إجتاعيا

ف  كال   الذي نقلناه، وعلي  تكون ساقطة عن الحجية واالعتباغ، فال يستند إلياا، وال 

 يعتتد علياا، فالحظ.

 

 مناقاة كالم ابن الجوزي:

هذا وال يخفى أن الكبرى الت  استند إلياا اين الجوزي  سـلـتـة، وال كـالا لـنـا فـيـاـا، 

 عند حديـثـنـا عـن  ـرق إحـراز الـحـقـيـقـة الـنـسـبـيـة فـ  الـقـضـايـا 
ً
وقد أشرنا لذلك إجتاال

التاغيخية، إال أن الكالا كل  ف  التطبيق، أعن  ف  جعل غواية التـيـالد الـتـيـتـون  ـن 

صغريا  هذه الكبرى، إذ أن كال   يعتتد على تتا ية  ا استند إلي  ف   ـقـاا إثـبـا  

 
ً
الوضع والتخالفة للتاغيخ ف  هذا الخبر، وقد عرفنا عند نقل كال    ـا جـعـلـ   سـتـنـدا

 ف  إثبا  الوضع. وعلى أي حال، حتى يتم  ا ذكره، فاليد  ن تحقق أ رين:

 

التسالم والقطع يـيـن الـتـؤغخـيـن عـلـى تـعـيـــيـن حـادثـة اإلسـرا  والـتـعـراج، وأن األول: 

حصول  كان قبل الاجرة النبوية يسنة واحـدة، ويـعـد  ـو  سـيـدتـنـا خـديـجـة )ع(، و ـن 

 لاذا ال يتصـوغ والدة السـيـدة الـزهـرا  )ع(، ألنـ  يسـتـلـزا أن يـكـون 
ً
الطبيع  أن  وفقا

عترها الشريف يوا الاجـرة سـنـة واحـدة، وهـو  ـخـالـف لـتـا هـو الـتـقـطـوع يـ  يـيـن 

 التؤغخين.

 

التسالم والقطع يين التؤغخين على تحديد والدة السيدة الزهرا  )ع(، وأن ذلك الثاني: 

 كان قبل البعثة النبوية الشريفة يخت  سنين عند ا كانت قريش تبن  الـبـيـت الـحـراا.

، وأ ا  ع عدا تتا ـيـتـاـتـا، فـال 
ً
فإذا تم هذان األ ران كان  ا ذكره اين الجوزي صحيحا

 إشكال ف  عدا ثبو  كال  ، فالحظ.

 

والصحيح هو عدا تتا ية كال األ رين اللذيـن اسـتـنـد إلـيـاـتـا ايـن الـجـوزي كـقـريـنـتـيـن 

 تساعدان على وضع غواية الوالدة الشريفة يعد البعثة التباغكة، توضيح ذلك:

 

أ ا يالنسبة لأل ر األول، وهو حادثة اإلسرا  والتعراج، فالتذكوغ ف  كلتا  التؤغخيـن 

[. وهـذا هـو 6أن  قد أسري يرسول الل )ص( ف  السنة الثانيـة  ـن الـبـعـثـة الشـريـفـة 

 
 
التشاوغ يين التؤغخين، والقول يكون  كان قبل الاجرة الـتـبـاغكـة يـتـدة وجـيـزة يـعـد

 ال يعبأ ي ، ويالتالـ  يسـقـح أحـد األ ـريـن الـلـذيـن يـنـى ايـن الـجـوزي دعـواه 
ً
 شاذا

ً
قوال

 على خالف  ا ذكر، فالحظ.
ً
 علياتا، ألن اإلجتاع، أو  ا كاد أن يكون إجتاعا

 

على أن  قد غوي عن اإل اا أي  عبد الل  الصادق )ع( أن  قد أسري يالنب   حتد )ص( 

  ائة وعشرين  رة. وهذا يساعد على أن القائلين يكون اإلسرا  كان قبل الاجرة يتدة 



 

 ا جا   ن حضوغ أستا  ينت عتي  عند سيدتنا خديجة )ع( ف  ساعة االحـتـضـاغ، منها: 

فقد نقل شيخنا التجلس  )قده( عن أستا  ينت عتي  قالت: حضر  وفاة خديـجـة )ع( 

فبكت، فقلت: أتبكين وأنت سيدة نسا  العالتين، وأنت زوجة النبـ  )ص(  ـبـشـرة عـلـى 

لسان  يالجنة؟ فقالت:  ا لاذا يكيت، ولـكـن الـتـرأة لـيـلـة زفـافـاـا اليـد لـاـا  ـن ا ـرأة 

تفض  إلياا يسرها، وتستعين ياا على حوائجاا، وفا تة حديثة عاد يصبى، وأخـاف 

( عاد الل  إن يقـيـت 
ّ
أن ال يكون لاا  ن يتولى أ رها حينئٍذ، فقلت: يا سيدت  لك )عل 

 (. 3إلى ذلك الوقت أن أقوا  قا ك ف  هذا األ ر )

 

 أنـ  حـيـن وفـاة 
ً
وال غيب ف  التنع  ن االستناد لاذه الرواية، وذلك ألن الثايت تـاغيـخـيـا

السيدة خديجة )ع( كانت أستا  ينت عتي   ع زوجاا جعفر ين أي   الب )ع( ف  أغض 

 الحبشة، فكيف تحضر السيدة خديجة حالة االحتضاغ.

 

  ـن أن أسـتـا  يـنـت عـتـيـ  قـد حضـر  زواج السـيـدة ومنها: 
ً
 ا جا  ف  البحاغ أيضـا

الزهرا  )ع(، فقد غوي عناا أناا قالت: لقد جاز  فـا ـتـة يـنـت غسـول الـلـ  )ص( إلـى 

 [.4عل  ين أي   الب )ع(، و ا كان حشو فراشاا إال ليف 

 

 أناا قالت: كنت ف  زفاف فا تة ينت غسول الل )ص( فلتا أصبحنا جـا  
ً
وجا  عناا أيضا

 [.5النب  إلى البا ، فقال: يا أا أيتن ادع  ل  أخ  

 

والكالا ف  هذه الرواية هو عين الكالا ف  سايـقـتـاـا، واإلشـكـال الـتـتـقـدا، يـجـري 

 ينفس  ف  التقاا، فالحظ.

 

 ا جا   ن أن أستا  ينت عتي  قد حضر  والدة اإل ا ين الحسنيـن )ع(، فـقـد ومنها: 

قالت: قبلت جدتك فا تة )ع( يالحسن والحسين )ع( فلتا ولد الحسن )ع( جا  النب  )ص(

 ، فقال: يا أستا  هات  اين ، فدفعت  إلي  ف  خرقة صفرا .

 

وحال هذا الخبر ال يختلف عن حال سايقي  ف  التخالفة لتا تسالم علي  التؤغخون  ن 

أن الاجرة للحبشة كانت ف  السنة الخا سة يعد البعثة النبوية، ولم ترجع أستا  إلى 

التدينة إال ف  السنة السادسة  ن الاجرة، يوا فتح الل  على غسول  عـلـى يـد أ ـيـر 

التؤ نين )ع( خيبر، و ا ذكرناه هو  ا تسالم التؤغخون علي ، فراجع التصادغ التاغيخية، 

 والحظ.

 

وقد أغاد اين الجوزي أن يطبق هذه القاعدة ف  التقاا،  ـن خـالل دعـواه أن الـقـول 

 يأن الوالدة التيتونة للسيدة الطاهرة فا تة الزهرا  )ع( كانت يعد البعثة النبوية 



 

وجيزة لعلام استندوا إلى واحدة  ن هذه التـرا  الـتـ  وقـعـت يـعـد حـادثـة اإلسـرا  

 األصلية، فالحظ.

 

 وهو أن اإلسرا  والـتـعـراج كـان قـبـل الـاـجـرة 
ً
ثم إن  لو سلتنا يأن للقول الثان   جاال

يتدة وجيزة، فإن ذلك يوجب حصول االختالف يين التؤغخـيـن، وهـذا يـتـنـع  ـن انـعـقـاد 

إجتاع، أو تسالم يينام، فال يصلح أن يجعل التعياغ ف  غد خـبـر  ـن األخـبـاغ الـتـاغيـخـيـة 

 عند التؤغخين، وقد عرفنا ف   ا تقدا أن الرجوع 
ً
 يزان  هذا الحدث، ألن  لي  اجتاعيا

، وإال 
ً
للتاغيخ كتعياغ لنقد  تن الخبر يعتبر في  أن يكون التوغد التقاس علـيـ  اجـتـاعـيـا

 فال.

 

 يين علتا  السنة قبل علتا  الشيعة، 
ً
وأ ا يالنسبة لأل ر الثان ، فالتسألة خالفية أيضا

ضروغة أن علتا  السنة  نقستون إلى فريقين، فتنام  ـن يـقـول أن والدتـاـا كـانـت 

قبل البعثة الشريفة، وقريش تبن  البيت الحراا، وهناك فريق آخـر يـقـول أن والدتـاـا 

كانت يعد البعثة النبوية يخت  سنين كتا علي  علتا  الشـيـعـة. وأ ـا عـلـتـا  الشـيـعـة 

فكلام  تفقون على أن والدتاا كانت يعد البعثة الشريفة، عـتـدة  ـا كـان يـخـتـلـفـون 

ف  أناا ف  السنة الثانية، كتا يذهب لذلك الشـيـخ الـتـفـيـد)غه(، أا أنـاـا كـانـت فـ  

 السنة الخا سة يعدها، كتا هو التشاوغ يينام.

 

ويالجتلة، إن هذا يوجب حصول إجتاع  ركب، فتن قال يأن والدتاا كـانـت قـبـل الـبـعـثـة 

 لإلجتاع التركب، كتا ال يخفى.
ً
 التباغكة، يكون  خالفا

 

 لاذا، سوف يكون التقاا على خالف  ا أغاد اين الجوزي، فإن التجتع علي  هو 
ً
و بقا

تحديد الوالدة يبعد البعثة، ال أناا كانت قبل البعثة، والقول يأناا قبلاا هـو الـتـخـالـف 

،  تا يعن  غده وعدا االستناد إلي ، لفقدان  الطريق الـثـانـ   ـن 
ً
للتجتع علي  تاغيخيا

  رق تحصيل الحقيقة النسبية، فتدير.

 

والنتيجة الت  نصل إلياا ف  نااية التطاف، أن  ال  جال للـقـبـول يـكـالا ايـن الـجـوزي 

 ن أن غواية والدة الزهرا )ع( يعد البعثة النبوية يخت  سنين  ن األخباغ الـتـوضـوعـة، 

يل الصحيح أن  ا استند إلا  اين الجوزي ف  إثبا  سنة والدتاا هو التخالف لإلجتاع 

 التاغيخ .



 

 أدلة الوالدة بعد البعثة:

هذا ويتكن أن يستدل لتا علي  الشيعة اإل ا ية  ن أن والدتاا )ع( كانت يـعـد الـبـعـثـة 

 الشريفة يأ وغ:

 

 ا ذكرت  التصادغ التاغيخـيـة  ـن أن فـا ـتـة  ـن أوالد خـديـجـة، قـد ولـد  يـعـد األول: 

 اإلسالا، وقد كانت أصغر أوالد غسول الل  )ص(  ناا.

 

النصوص الكثيرة والت  تضتنت أن نطفتاا تكونت  ن  عاا الجنـة، وهـ   ـن الثاني: 

الكثرة يتكـان، ويـتـضـا ـيـن  ـتـعـددة. فـقـد وغد عـن اإل ـاا الصـادق )ع( أنـ  )ص( قـال 

لعائشة حينتا عاتبت  على كثرة تقبيل  اينت  فا تة )ع(، قال )ص(: نعم، يا عائشـة  لـتـا 

أسري ي  إلى الستا  أدخلن  جبريل الجنة، فناولن   ناـا تـفـاحـة، فـأكـلـتـاـا، فصـاغ  

نطفة ف  صلب ، فلتا نزلت واقعت خديجة، ففا تة  ن تلك النطفة، ففا تة حـوغا  

 أنسية، وكلتا اشتقت إلى الجنة قبلتاا.

 

، وفـ  اـيـر واحـد  ـنـاـا، فـالحـظ.
ً
 وقد نقل هذا التضـتـون فـ   صـادغ الـعـا ـة أيضـا

الثالث: النصوص الشريفة الواغدة عن أئتتنا )ع(، والت  تضـتـنـت أن والدتـاـا كـانـت يـعـد 

 البعثة الشريفة:

 

 ا جا  عن اإل اا زين العايدين )ع( أن  قال ف  حديث  ويل: ولم يـولـد لـرسـول منها: 

 [.7الل )ص(  ن خديجة )ع( على فطرة اإلسالا إال فا تة )ع( 

 

 ا غواه حبيب السجستان  قال: ستعت أيا  جعـفـر )ع( يـقـول: ولـد  فـا ـتـة ومنها: 

ينت  حتد )ص( يعد  بعث غسول الل  )ص( يخت  سنين، وتوفيت ولاا ثـتـانـ  عشـرة 

 
ً
 [.8سنة وختسة وسبعون يو ا

 

 ا غواه أيو يصير عن أي  عبد الل  )ع( قال: ولد  فا تـة فـ  جـتـادى اآلخـرة ومنها: 

اليوا العشرين  ناا، سنة خت  وأغيعين  ن  ولد النب  )ص(، فـأقـتـت يـتـكـة ثـتـان 

 [.9سنين، ويالتدينة عشر سنين 

 

________________________ 
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 من موقع قادتنا:

 تاغيخ والدة
ّ
ثير العجب أن

ُ
ا ي
ّ
الا  ت

ّ
دة نسا  العالتين فا تة الزهرا  علياا الس

ّ
 ـن  سي

حـت  ـائـفـة كـبـيـرة  ـن األحـاديـث ـ 
ّ
التوضوعا  الت  اختلفت اآلغا  ف  شأناا؛ فقد صر

 عن
ّ
  واالباا  روي

ّ
ـاـم  ـن سـواهـم ــ يـأن

ّ
 
ُ
الا، وهم أدغى يأ

ّ
أهل البيت عليام الس

والدتاا التباغكة كانت يعد التبعث الشريـف، يـيـنـتـا تـذكـر  ـائـفـة أخـرى  ـن األحـاديـث 

لـد  قـبـل
ُ
ـالا و

ّ
اا عـلـيـاـا الس

ّ
ة ـ يأن

ّ
يـعـثـة  واألقوال ـ و عهتاا عن  ريق علتا  السن

ى الل  علي  وآل 
ّ
 صل
ّ
يخت  سنين ـ وتحاول هذه التقالة تسلـيـح األضـوا  عـلـى  النب 

تة الت  تكتف .
ّ
 هذا التوضوع، آخذة ينهر االعتباغ الحقائق التاغيخية التسل

 

الم:
ّ
 البهراء عليها الس

ّ
 خديجة بنت خويلد: أم

 
ّ
ا
ُ
الا أ

ّ
دة الزهرا  علياا الس

ّ
  ه  السي

ّ
ـى  خديجة ينت خويلد، وقد اشتاـر أن

ّ
 صـل
ّ
الـنـبـ 

جاا وهو اين خت  وعشرين سنة، وه  ينـت أغيـعـيـن سـنـة، وغوى  الل  علي  وآل 
ّ
تزو

اا كانت اينة ثتان وعشرين سنة
ّ
. شظذرات الظذهظب، البظن 1:  89)أنسظاب األشظراف، لظلظبظالذري البعض أن

 (.1.()41ظ حوادث سنة  1: 14العماد ال نبلي 

 

ى الل  علي  وآل  وقد انحصر نسل
ّ
 صل
ّ
لـد  النب 

ُ
ف  خديجة، خـال ايـنـ  إيـراهـيـم الـذي و

ة  ن
ّ
ـدة خـديـجـة   اغية القبطي

ّ
 السـي

ّ
. وأجتع علتا  التسلتين عـلـى أن

ً
وتوف  صغيرا

ـة وأا كـلـثـوا
ّ
يـن( وزيـنـب وغقـي

َ
 القاسم وعبدالل  )و اتا صـغـيـر

ّ
وفـا ـتـة  ولد  للنب 

الا
ّ
، وزاد يـعـضـاـم فـ  أوالد خـديـجـة: الـطـاهـر ( 3.() 2:  171)الظمظسظتظدرك، لظلظ ظاكظم  علياا الس

ى الل  علي  وآل  اين
ّ
 ينا 3) غسول الل  صل

ّ
خين أن

ّ
ى الـلـ   (، وذكر يعض التؤغ

ّ
 صل
ّ
النب 

ان أدغكن اإلسالا علي  وآل 
ّ
لدوا 4) كل

ُ
 جتيع أوالد خديجة و

ّ
 عدد  نام على أن

ّ
س
َ
(، ون

 (.5) البعثة يعد

 ثانيالت قيق ال



ــدة الــجــلــيــلـة، فــقــد ذكــر الــبـعــض
ّ
ـا وفــاة هـذه الســي

ّ
ــيــن  (6) أ 

َ
ض
َ
ــيــت لسـبــٍع  

ّ
ــاــا تـوف

ّ
أن

 الايعة، للايخ المفيد  البعثة، وذكر آخرون  ن
ّ
حظديظ   33:  351. المظعظجظم الظكظبظيظر، لظلظطظبظرانظي 1)مسار

1181 
ّ
يت لسنة عشر  ن (7.()398و 4: 399. االستيعاب، البن عبد البر

ّ
اا توف

ّ
)قبل الاجرة  البعثة يأن

ـالا يثالث سنين(، وغوي عن
ّ
ـيـت قـبـل الـاـجـرة  اإل اا زين العايدين عليـ  الس

ّ
ـاـا تـوف

ّ
أن

 أيا  الب
ّ
 (.8) يعدها يسنة  ا  يسنة واحدة، وأن

 

الم
ّ
 والدة البهراء عليها الس

 
ّ
ـالا غوى  ائفة  ن علتا  الشيعة أن

ّ
لـد  يـعـد الـزهـرا  عـلـيـاـا الس

ُ
يـخـتـ   الـبـعـثـة و

كاظف  .31. تاج المواليد، للطبرسي 97المجلس  1حدي   475 أمالي الصدوق .2:  257)البن شهر شوب سنوا 

ي
ّ
و خظريظن  1حظديظ   42:  3ب ار األنوار، للمجلسي  .142روضة الواعظين، للفتال النيسابوري  .3: 75 الغمة، لألربل

 يعضام على والدتاا يعد( 8غيرهم.()
ّ
) يخت  سنوا  وقريش تبن  البيـت البعثة ، ونس

 والدتـاـا عـلـيـاـا  التفيد ف  (، واختاغ يعضام كالشيخ10
ّ
حدائق الرياض والكفعت  أن

ــالا كــانــت فــ  ســنــة اثــنــتــيــن  ــن الــتــبــعــث
ّ
ظظة )  الس

ّ
د الظظقظظوي

َ
ظظد
ِ
 عظظن الظظمظظفظظيظظد.() 318الظظع

ل
 (.11ظظظ نظظقظظال

 

الا وغوى الشيخ الكلين  عن
ّ
)ف  حـديـث  ـويـل(، قـال:  اإل اا زين العايدين علي  الس

ـى الـلـ  عـلـيـ  وآلـ  لم يولد
ّ
  لرسول اللـ  صـل

ّ
فـا ـتـة عـلـيـاـا  عـلـى ِفـطـرة اإلسـالا إال

الا
ّ
 (.12) الس

 

ـالا ولـد  قـبـل
ّ
ـاـا عـلـيـاـا الس

ّ
ـة أن
ّ
يـخـتـ   الـبـعـثـة يينتا غوى  ائفة  ن علتـا  السـن

  (13) سنوا  وقريش تبن  البيت
ّ
 يعضام على أن

ّ
ـالا ونس

ّ
ولـد   فـا ـتـة عـلـيـاـا الس

ى الل  علي  وآلـ ، أي يـعـد ف  سنة احدى وأغيعين  ن  ولد
ّ
 صل
ّ
يسـنـة  الـبـعـثـة النب 

 .(14.()2: 171المستدرك، لل اكم ) واحدة

 

  الـبـعـثـة و ن الطبيع  أن االختالف الكبير ف  تاغيـخ الـوالدة )قـبـل
ّ
أو يـعـدهـا( سـيـنـجـر

ـالا يـتـا يـقـر   ـن عشـر 
ّ
كذلك إلى االختالف ف  تحديد عتر الزهرا  البتول علياـا الس

الا توفيت وعترهـا ثـتـانـيـة عشـر 
ّ
اا علياا الس

ّ
ح علتا  الشيعة يأن

ّ
سنوا ، فبينتا يصر

 عترها الشريف عند وفاتاا ناهز التـاسـعـة والـعـشـريـن
ّ
ة أن
ّ
، يذكر علتا  السن

ً
 (.15) عا ا

 
ّ
الا وقد أجتع علتا  التسلتين على أن

ّ
ى  كانت أصغر ينا  الزهرا  علياا الس

ّ
 صل
ّ
النب 

 (.16) الل  علي  وآل 

 

ح والدة
ّ
رج
ِ
الم ي

ّ
 بعد البعثة البهراء عليها الس

ـح 
ّ
ـتـة الـتـ  تـرج

ّ
ـة الـتـسـل

ّ
هنـاك  ـائـفـة  ـن الـروايـا  الـتـتـكـاثـرة والـحـقـائـق الـتـاغيـخـي

 
َ
الا كون

ّ
لد  يعد الزهرا  علياا الس

ُ
 ولي  قبلاا،  ناا: البعثة و

 



الروايا  الكثيرة الت  نقلاا علتا  التسلتين على اختالف  ـذاهـبـاـم و شـاغيـاـم، أ ظ 

 
ّ
 على أن

ّ
الا الت  تنس

ّ
ـة  فا تة علياا الس

ّ
لد  يعد اإلسرا ،  ن ثتر  ن ثـتـاغ الـجـن

ُ
و

ى الل  علي  وآل  تناول 
ّ
 صل
ّ
لب ، و ن تلك الروايا : النب 

ُ
طفة ف  ص

ُ
 فاستحال ن

 

الا، قال: قال يإسناده عن الشيخ الصدوق غوى
ّ
ى الل   اإل اا الرضا علي  الس

ّ
 صل
ّ
النب 

ـة فـنـاولـنـ   ـن 
ّ
رج ي  إلى الستا  أخذ ييدي جبرئيل فأدخلـنـ  الـجـن

ُ
ا ع
ّ
علي  وآل : لت

 خـديـجـة 
ُ
 إلى األغض واقـعـت

ُ
ا هبطت

ّ
لب ، فلت

ُ
طفة ف  ص

ُ
ل ذلك ن

ّ
  فتحو

ُ
باا، فأكلت

َ
 
ُ
غ

 غائـحـة 
ُ
ة شتتت

ّ
 إلى غائحة الجن

ُ
تا اشتقت

ّ
ة، فكل

ّ
 يفا تة، ففا تة حوغا  إنسي

ْ
فحتلت

 (.17.()7حدي   372ظ  373أمالي الصدوق) اينت  فا تة

 

ـا  يإسناده عن عائشة، قالت: قال الطبران  وغوى
ّ
ى الل  عليـ  وآلـ : لـت

ّ
غسول الل  صل

 فـ  
َ
ـة لـم أغ

ّ
 على شجرة  ن أشجاغ الجن

ُ
ة، فوقفت

ّ
 الجن

ُ
دخلت

ُ
سري ي  إلى الستا  أ

ُ
أ

ـاـا، 
ُ
  ـن ثـتـاغهـا فـأكـلـت

ً
 ثترة

ُ
 وال أ يب ثترة، فتناولت

ً
قا
َ
غ
َ
ة أحسن  ناا وال أييض و

ّ
الجن

 
ْ
 خـديـجـة فـحـتـلـت

ُ
 إلى األغض واقـعـت

ُ
ا هبطت

ّ
لب ، فلت

ُ
 ف  ص

ً
طفة

ُ
يـفـا ـتـة  فصاغ  ن

 غيح فا تة غض  الل 
ُ
ة شتتت

ّ
 إلى غيح الجن

ُ
 (.19.()5: 319للسيوطي ) عناا، فإذا أنا اشتقت

 

ى الل  علي   سعد ين  الك، قال: قال وغوى الحاكم ف  التستدغك عن
ّ
غسول الل  صل

سـري يـ ،  الصالة وآل : أتان  جبرئيل علي 
ُ
 أ
َ
اا ليلـة

ُ
ة فأكلت

ّ
والسالا يسفرجلة  ن الجن

 غقــبــة 
ُ
ــة شــتــتــت

ّ
 إلــى غائــحــة الــجــن

ُ
 إذا اشــتــقــت

ُ
ــت خــديــجــة يــفــا ــتــة، فــكــنــت

َ
ــِلــق
َ
فــع

 (. 18.()417حدي   211ظ  258 البن المغازلي . المناقب،2: 151)المستدرك، لل اكم  فا تة

 

 إذا  الخطيب البغدادي وغوى
َ
ـك
َ
: يا غسول الـلـ ،  ـال

ُ
ف  تاغيخ  عن عائشة، قالت: قلت

؟  قـال: 
ً
ـال
َ
س
َ
اا ع

َ
لِعق
ُ
ك تريد أن ت

ّ
 ف  فياا، كأن

َ
ى تجعل لسانك

ّ
اا حت

َ
لت
ّ
جا   فا تة قب

ـة فـنـاولـنـ   ـنـاـا 
ّ
سري ي  إلى الستا  أدخلن  جبريُل الـجـن

ُ
  لتا أ

ّ
نعم يا عائشة، إن

 خديجة، ففا تة  ن تـلـك 
ُ
 واقعت

ُ
ا نزلت

ّ
لب ، فلت

ُ
 ف  ص

ً
طفة

ُ
اا فصاغ  ن

ُ
احة، فأكلت

ّ
تف

اا
ُ
لت
ّ
ة قب
ّ
 إلى الجن

ُ
ا اشتقت

ّ
ة، كلت

ّ
)تاريخ بغداد، للخطيب الظبظغظدادي  النطفة، وه  حوغا  إنسي

 الدين الطبري ذخائر العقبى، .5: 97
ّ
 (.31.()21 لم ب

 

 الـطـبـري وغوى
ّ
ـاس، قـال: كـان عـن التحب

ّ
ـى الـلـ  عـلـيـ  وآلـ  ايـن عـب

ّ
 صـل
ّ
ـكـثـر  الـنـبـ 

ُ
ي

ــل
َ
ــب
ُ
ــكــثــر تــقــبــيــل فــا ــتــة   الــق

ُ
ــك ت
ّ
ــالا، فــقــالــت لــ  عــائشــة: إن

ّ
 لــفــا ــتــة عــلــيــاــا الس

ة فأ عتن   ن جتيع ثتـاغهـا، فصـاغ  ـاً  
ّ
سري ي  أدخلن  الجن

ُ
 أ
َ
 جبريل ليلة

ّ
فقال: إن

  ـن 
ُ
 فا تة فأصبت

ُ
لت
ّ
 لتلك الثتاغ قب

ُ
 يفا تة، فإذا اشتقت

ُ
 خديجة

ْ
لب ، فحتلت

ُ
ف  ص

ـاـا
ُ
 الظديظن الظطظبظري )ذخظائظر الظعظقظبظى، غائحتاا جتيع تلك الثتاغ الت  أكلت

ّ
البظن  . الظمظنظاقظب،21 لظمظ ظب

 (.31.()411حدي   259ظ  257 المغازلي



ى الل  عـلـيـ  وآلـ  عن عائشة، قالت: كنت أغى الخواغز   وغوى
ّ
ـل  غسول الل  صل

ّ
ـقـب
ُ
ي

 أغاك تفعل   ن قبل  فقال: 
ُ
  ا كنت

ً
  أغاك تفعل شيئا

ّ
فا تة، فقلت: يا غسول الل ، إن

 عـلـى شـجـرة 
ُ
ة فـوقـفـت

ّ
 الجن

ُ
دخلت

ُ
سري ي  إلى الستا  أ

ُ
ا كان ليلة أ

ّ
  لت

ّ
يرا ، إن

َ
ت
ُ
يا ح

، وال 
ً
  ـنـاـا وغقـة

ّ
، وال أيـض

ً
سـنـا
ُ
ة شـجـرة هـ  أحسـن ح

ّ
 ف  الجن

َ
ة لم أغ

ّ
 ن شجر الجن

 
ُ
ا هـبـطـت

ّ
لب ، فلت

ُ
 ف  ص

ً
طفة

ُ
اا، فصاغ  ن

ُ
  ن ثترتاا فأكلت

ً
 ثترة

ُ
أ يب ثترة، فتناولت

 
ُ
ـة شـتـتـت

ّ
 إلـى غائـحـة الـجـن

ُ
 يفا تة، فـإذا اشـتـقـت

ْ
 خديجة فحتلت

ُ
إلى األغض واقعت

ــّل كــتــا 
َ
ــت
ْ
ــع
َ
 فــا ــتــة لــيــســت كــنــســا  اآلد ــيــيــن، وال ت

ّ
ــتــيــرا ، إن

ُ
غائــحــة فــا ــتــة. يــا ح

ن
ْ
ِلل
َ
عت
َ
الم، مقتل ي

ّ
 (.33."<)14ظ  1: 12 للخوارزمي ال سين عليه الس

 

 
ّ
 علـى أن

ّ
فـا ـتـة عـلـيـاـا    ـ الروايا  الكثيرة الت  نقلاا علتا  التسلتين، الت  تنس

الا
ّ
ة، و ناا: الس

ّ
 حوغا  آد ي

 

ــاس، قــال: قــال عــن الــخــطــيــب الــبــغــدادي غوى
ّ
ــى الــلــ  عــلــيــ   ايــن عــب

ّ
غســول الــلــ  صــل

ـاهـا )الـلـ  تـعـالـى(  وآل 
ّ
ـتـا سـت

ّ
ـطـتـث، وإن

َ
ِحض ولم ت

َ
ة لم ت

ّ
اينت  فا تة حوغا  آد ي

ياا عن الناغ
ّ
تاا و حب

َ
ط
َ
 الل  ف

ّ
.(81الصواعق الم رقة، البن حجر  .13:  221تاريخ بغداد ) فا تة ألن

(32.) 

 

 الدين الطبري وغوى
ّ
ِحض ولـم   حب

َ
ة لم ت

ّ
: اينت  فا تة حوغا  آد ي

ً
عن جاير  رفوعا

لدها عن الناغ
ُ
 الل  فطتاا وو

ّ
اها الل  فا تة ألن

ّ
تا ست

ّ
طتث، وإن

َ
  ذخائر العقبى،) ت

ّ
لظمظ ظب

 (.34.()31 الدين الطبري

 

ـالا عن الشيخ الصدوق وغوى
ّ
ـى الـلـ   حـديـث إسـرا  اإل اا الرضا عليـ  الس

ّ
 صـل
ّ
الـنـبـ 

 إلى غائحة  علي  وآل 
ُ
تا اشتقت

ّ
ة، فكل

ّ
ة إنسي

ّ
ة، وجا  ف  آخره: ففا تة حوغي

ّ
إلى الجن

 غائحة اينت  فا تة
ُ
ة شتتت

ّ
 (.35()7حدي   272أمالي الصدوق ) الجن

 

 تسـتـيـة
ّ
ت على أن

ّ
فـا ـتـة عـلـيـاـا  ج ـ الروايا  الت  نقلاا علتا  التسلتين الت  نص

الا
ّ
 والدتاـا يـعـد الس

َ
ا يؤيد كون

ّ
ـى  كانت  ن ِقبل الل  تعالى،  ت

ّ
 صـل
ّ
يـعـثـة الـنـبـ 

ـاـبـح 
ُ
 ولـم ي

ُ
ـ  يـعـد

ّ
بعـث نـبـي

َ
اا الل  تعالى وهو لم ي

ّ
ستي

ُ
الل  علي  وآل ، إذ كيف ي

 علي   الئكت ؟  و ن تلك الروايا :

 

 الدين الطبري غوى
ّ
  اين عباس، قال: قال عن  حب

ّ
ى الل  علي  وآلـ : إن

ّ
غسول الل  صل

وجـّل 
ّ
ـاهـا فـا ـتـة ألن الـلـ  عـز

ّ
ـتـا سـت

ّ
ِحض ولم تـطـتـث، وإن

َ
اينت  فا تة حوغا  لم ت

ياا عن الناغ
ّ
 (.31.()31 لم ب الدين الطبري ذخائر العقبى،) فطتاا و حب



 
ّ
ى الل  علي  وآل  وغوى اين حجر أن

ّ
يِت فا تة؟  غسول الل  صل

ّ
ت
ُ
 س
َ
قال: يا فا تة، ِلم

 فا تة يا غسول الل ؟ قال
ْ
يت
ّ
ت
ُ
ى قال عل : لم س

ّ
 الل  فطتاا  صل

ّ
الل  علي  وآل : إن

تاا  ن الناغ
ّ
ي
ّ
 (.37.()1، ف11، ب 111الصواعق الم رقة، البن حجر ) وذغ

 

 الدين الطبري وغوى 
ّ
الا عن  حب

ّ
 علي  الس

ّ
يِت  عل 

ّ
ت
ُ
: يا فا تة، تدغين لم س

ً
 رفوعا

يت فا تة؟ قال
ّ
ت
ُ
 س
َ
: يا غسول الل ، ِلم

ُ
ـى فا تة؟ قلت

ّ
 الـلـ   صل

ّ
الـلـ  عـلـيـ  وآلـ : إن

تـاـا عـن الـنـاغ
ّ
اا وذغي

ُ
وجّل قال: قد فطتت

ّ
 الظديظن  ذخظائظر الظعظقظبظى،) يـوا الـقـيـا ـة عز

ّ
لظمظ ظب

 (.39.()31 الطبري

 

ى الـلـ  عـلـيـ   عن جاير ين عبدالل  األنصاغي، قال: قال اين شارآشو  وغوى
ّ
 صل
ّ
النب 

يت اينت  
ّ
ت
ُ
تا س

ّ
اا عن النـاغ«فا تة»وآل : إن

ّ
 الل  فطتاا وفطم  حبي

ّ
)البظن شظهظر  ، ألن

 (.38.()2: 221 شوب 

 

دة خديجةد ـ  
ّ
ة حتل السي

ّ
 يفا تة الزهرا  عليام الروايا  الت  وغد فياا قص

       
ّ
الا، وجا  فياا أن

ّ
الا الس

ّ
اا وه  جنين ف  الزهرا  علياا الس

ّ
ث أ 

ّ
حد
ُ
 كانت ت

 أ رها،      
َ
ين
ّ
 أغيع نسوة هبطن على خديجة عند والدتاا فتول

ّ
 يطناا وتؤنساا، وأن

دة البشر،      
ّ
ا  سي

ّ
: حو

ّ
 وآسية ينت و ريم اينة عتران، وأن تلكم النسوة كن

   زاحم      
ّ
م أخت النب 

َ
ث
ْ
ل
َ
الا. و ن تلك الروايا : ا رأة ِفرعون، وك

ّ
  وسى علي  الس

 

 الدين الـطـبـري غوى
ّ
  خـديـجـة غضـ  الـلـ  عـن  حب

ّ
ـى الـلـ  عـلـيـ   عـنـاـا، أن

ّ
 صـل
ّ
الـنـبـ 

 يـفـا ـتـة.  وآل 
ْ
 خديجة فحتـلـت

ُ
اا وواقعت

ُ
ة، فأكلت

ّ
احة  ن الجن

ّ
قال: أتان  جبرئيل يتف

ثـنـ  فـ  يـطـنـ ، فـإذا خـرجـت 
ّ
، و )كـانـت( تـحـد

ً
 خـفـيـفـا

ً
 يفا تة حتال

ُ
  حتلت

ّ
قالت: إن

  ـن 
ّ
ا أغاد  أن تضـع... دخـل عـلـيـاـا أغيـع نسـوة عـلـيـاـن

ّ
ثن  الذي ف  يطن ، فلت

ّ
حد

ا ، وقالت األخرى: أنا
ّ
ِك حو

ّ
: أنا أ 

ّ
وصف، فقالت إحداهن

ُ
ا ال ي

َ
آسية ينت  الجتال والنوغ  

   ريم يـنـت عـتـران  زاحم، وقالت األخرى: أنا كلثم أخت  وسى، وقالت األخرى: أنا
ّ
أا

 حين وقعت على 
ْ
عيسى، جئنا لنل   ن أ رِك  ا تل  النسا . فولد  فا تة، فوقعت

د يالتوحيد(
ّ
عاا )يالتشا

َ
 إصب
ً
 غافعة

ً
 (.21.()44ذخائر العقبى ) األغض ساجدة

 

ال النيسايوغي عن
ّ
الا وغوى الفت

ّ
فـا ـتـة  فـ  حـديـث والدة اإل اا الصادق علي  الس

ج ياا
ّ
ا تزو

ّ
 خديجة لت

ّ
الا، قال: إن

ّ
ى الـلـ  عـلـيـ  وآلـ  علياا الس

ّ
هـجـرهـا  غسول الل  صل

 
ُ
 أغاد  أن تـدخـل  نسوة

ً
 ا ـرأة

َ
تـن عـلـيـاـا، ويـتـنـعـن

ّ
سل
ُ
 علياا وال ي

َ
 ال يدخلن

ّ
ة، وكن

ّ
 ك

 يفا تة 
ْ
ا حتلت

ّ
 علياا، فلت

ً
اا حذغا

ّ
 خديجة لذلك، وكان جزعاا وات

ْ
إلياا، فاستوحشت

الا كانت
ّ
رها، وكانت تكـتـم ذلـك عـن  فا تة علياا الس

ّ
صب
ُ
ثاا  ن يطناا وت

ّ
غسـول  تحد

ى الل  علي  وآل ، فدخل
ّ
ى الل  علي  وآل  الل  صل

ّ
 فستع خديجة  غسول الل  صل

ً
 يو ا



ثـيـن؟ قـالـت: الـجـنـيـن الـذي فـ  يـطـنـ  
ّ
ـحـد
ُ
ـن ت
َ
ث فا تة، فقال لاا: يا خـديـجـة،  

ّ
تحد

اا 
ّ
اا اينت ، وأن

ّ
رن  أن

ّ
بش
ُ
الا ي

ّ
ؤنسن . قال: يا خديجة، هذا جبرئيل علي  الس

ُ
ثن  وي

ّ
حد
ُ
ي

 الل  تعالى سيجعل نسل   ناا، وسيجعل  ن نسلـاـا 
ّ
النسلة الطاهرة التيتونة، وأن

 
َ
ة النسا  األغيع الالت  حضـرن

ّ
ة، ويجعلام خلفا  ف  أغض  ـ الحديث. وف  آخره قص

ّ
أئت

ين أ رها
ّ
ال النيسابوري ) والدتاا وتول

ّ
 (.21.()144ظ  1: 142روضة الواعظين، للفت

 

ات 
َّ
ة نبز العاص ين وائل الس

ّ
ى الل  عليـ   هـ ـ الروايا  الت  ذكر  قص

ّ
لرسول الل  صل

  أيتر، وإنزال الل  تعالى
ّ
سوغة  وآل ، وتعييره ل  عند وفاة ولده عبدالل ، وقول  عن  إن

 علي ، و ن تلك الروايا : الكوثر
ً
ا
ّ
 غد

 

سـوغة  غوى الواحدي النـيـسـايـوغي فـ  )أسـبـا  الـنـزول( عـن ايـن الـعـاص، قـال: نـزلـت

ـ  غأى الكوثر
ّ
ـى الـلـ  عـلـيـ   ف  العاص )ين وائل الساتـ (، وذلـك أن

ّ
غسـوَل الـلـ  صـل

نـاس  ـن  التسجد يخرج  ن وآل 
ُ
ثـا ــ وأ

ّ
يا عند يا  يـنـ  سـاـم وتـحـد

َ
ق
َ
ل، فالت

ُ
دخ
َ
وهو ي

ريش ف 
ُ
ث؟  التسجد صناديد ق

ّ
 تـحـد

َ
ن الذي كنـت

َ
ا دخل العاص قالوا ل :  

ّ
جلوس ـ فلت

 
ّ
ـ  قـبـل ذلـك  صلوا  قال: ذاك األيتر  يعن  النب 

ّ
ـوف
ُ
الل  وسال   عـلـيـ  ــ وكـان قـد ت

الل  اين
ُ
ـن  عبد

َ
ـون  

 
سـت
ُ
ى الل  علي  وآل ، وكـان  ـن خـديـجـة ــ وكـانـوا ي

ّ
غسول الل  صل

 أيتر، فأنزل الل  تعالى هذه السوغة
ٌ
 (.23.()11: 921تفسير مجمع البيان، للطبرسي ) لي  ل  اين

 

ـة، وقـد ظـاـر  الـكـثـرة  «الكوثر»غوى الطبرس  ف  تفسير 
ّ
  هو كثرة النسل والـذغي

ّ
أن

ـالا ف  نسل   ن ولد
ّ
صـل إلـى فا تة علياا الس

ّ
ـم، وات

ُ
ده
َ
ـد
َ
ـحـصـى ع

ُ
ـى ال ي

ّ
يـوا  حـت

هم القيا ة
ُ
د
َ
د
َ
 (.22.()11: 921تفسير مجمع البيان، للطبرسي )  

 

لـــفـــا ـــتـــة عـــلـــيـــاـــا  الـــروايـــا  الـــتـــ  نـــقـــلـــت خـــطـــبـــة أيـــ  يـــكـــر وخـــطـــبـــة عـــتـــروــــ 

الا
ّ
ى الل  علي  وآل  واعتذاغ الس

ّ
اا صغيرة، وكانـا قـد خـطـبـاهـا  غسول الل  صل

ّ
لاتا يأن

ى الل  عـلـيـ  وآلـ  ف  التدينة يعد هجرة
ّ
 صل
ّ
الـزهـرا  عـلـيـاـا  إلـيـاـا، ولـو كـانـت النب 

الا
ّ
ى الل  علي  وآل  قد ولد  قبل الس

ّ
 صل
ّ
يخت  سنين، لكان عترهـا يـعـد  يعثة النب 

ى الل  علي  وآل  هجرة
ّ
 صل
ّ
سـنـة ــ حـيـث أجـتـع عـلـتـا   18إلى التدينة أكثـر  ـن  النب 

ـ 
ّ
ـى التسلتين عـلـى أن

ّ
ـة الـلـ  عـلـيـ  وآلـ  يـقـ  فـ  صـل

ّ
ـعـقـل أن  13  ـك

ُ
سـنـة ــ وال ي

ى الل  علي  وآل  يعتذغ
ّ
 صل
ّ
الا يصغر عتر النب 

ّ
إذا كـان عـتـرهـا قـد  الزهرا  علياا الس

  18تجاوز 
ّ
ـالا سنة. أ ا إذا نهرنا إلى الروايا  الت  تـذكـر أن

ّ
ولـد   فـا ـتـة عـلـيـاـا الس

ى الل  علي  وآل  قبل
ّ
 صل
ّ
ـة أشـاـر  بعث النب 

ّ
ـد يـن إسـحـاق.) يسبع سنين وسـت

ّ
 ـحـت

ـعـقـل ــ  ـن  (34
ُ
 عترها الشريف يعد الاجرة سيكون قد تـجـاوز الـعـشـريـن   وهـل ي

ّ
فإن

 فـ  
ً
ى ذلك الحين  تعا

ّ
الا حت

ّ
ا لخطبتاا علياا الس

ّ
جانب آخر ـ أن ال يكون أحد قد تقد

صاهرة
ُ
ة يعد أن  نيل شرف الدنيا واآلخرة يت

ّ
ى الل  علي  وآل ، خاص

ّ
 غسول الل  صل

 



ى ستعوه
ّ
  صل

ٌ
نقطع

ُ
بب ونسب  

َ
: كّل س

ً
 و راغا

ً
يوا القيا ـة،  الل  علي  وآل  يقول كراغا

بب  ونسب  
َ
 س
ّ
 (.25.()1218حدي   3: 391للسيوطي ) إال

 

أخرج النسائ  وأحتد ين حنيل عن اين يريـدة، عـن أيـيـ ، قـال: خـطـب أيـو يـكـر فـا ـتـة،  

  أنتـهـر يـاـا الـقـضـا . فـلـقـيـ   فقال
ّ
اا صغيرة، وإن

ّ
ى الل  علي  وآل : إن

ّ
غسول الل  صل

 خطباا
ّ
ه، ثم

ّ
 خطباا عتر فرد

ّ
ك، ثم

َّ
د
َ
ـالا عتر فأخبره، فقال: غ

ّ
 عـلـيـ  الس

ّ
جـ   علـ 

ّ
فـزو

 فا تة
ً
ا
ّ
ج علي

ّ
 الل  أ رن  أن أزو

ّ
اها، وقال: إن

ّ
الا، ) إي

ّ
للظنظسظائظي أ ير التؤ نين علي  الس
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ـالا، عـن اين شاـرآشـو  وغوى 
ّ
 عـلـيـ  الس

ّ
ـاس، وايـن  أ ـيـر الـتـؤ ـنـيـن عـلـ 

ّ
وايـن عـب

،  سعود،
ّ
تـر  والبرا  ين عاز ، وأن  ين  الك، وجاير األنصاغي

ُ
 أيا يكر وع

ّ
تة، أن

َ
ل
َ
 س
ّ
وأا

ى الل  علي  وآل  خطبا إلى
ّ
 صل
ّ
هتا النب 

ّ
ة يعد أخرى فرد

ّ
: 245البن شهر شوب )  فا تة  ر

2().27.) 

 

تر
ُ
ت على ع

ّ
الا ز ـ الروايا  الت  نص

ّ
ف  السـنـة الـثـانـيـة  زواجاا عند الزهرا  علياا الس

 عترها الشريف كان يو داك 
ّ
سنة وختـسـة أشـاـر ونصـف، وهـو  15للاجرة، وذكر  أن

لد  قبل
ُ
 يخت  سنين. البعثة يتعاغض  ع كوناا و

 

 ف  
ّ
ج فـا ـتـة  «التاذيب»، واين حجر ف  «االستيعا »وغوى اين عبد البر

ّ
 تـزو
ً
ـا
ّ
 علي
ّ
أن

 
ّ
ـالا ف  السنة الثانية  ن الاجرة، وأن سن

ّ
 15يـوا تـزويـجـاـا كـان  الزهرا  عـلـيـاـا الس

 
ً
 (.38) سنة وختسة أشار ونصفا

 

 والدة
ّ
 وايــن حــجــر، فــإن

ّ
ــالا وحســب كــالا ايــن عــبــدالــبــر

ّ
ســتــكــون  الــزهــرا  عــلــيــاــا الس

  عاا
ّ
 ـ ولي  قبل  يخت  سنوا . التبعث النبوي

ّ
 الشريف ـ وهو  ا اختاغه اين عبد البر

 

ـ  
ّ
خ يعضـاـا يـنـا  الـبـيـت يـأن

ّ
خت لبنا  البيت الحراا، حيث أغ

ّ
ح ـ  ائفة  ن الروايا  الت  أغ

تر 15سنة 
ُ
ى الل  علي  وآل  يعد عاا الفيل )وع

ّ
 صل
ّ
خ  15يو ذاك  النب 

ّ
سنة فقـح(، وأغ

ج يعد عاا الفيل يخت  وعشرين سنة.
ّ
  تزو

ّ
 يعضاا ل  يأن

 

 
ّ
ت على أن

ّ
الا ويلحاظ الروايا  الت  نص

ّ
لد  قـبـل فا تة علياا الس

ُ
وقـريـش  الـبـعـثـة و

 
ّ
ى الل  علي  وآل  تبن  البيت، فإن

ّ
 صل
ّ
ة  النب 

ّ
لد ل  عد

ُ
ج وو

ّ
ا أن يكون قد تزو

ّ
ينبغ : إ 

الا أوالد ـ آخرهم
ّ
ـا أن  فا تة الزهرا  علياا الس

ّ
ـ قبل أن يبلغ سن الخا سة عشـر، وإ 

الا تكون
ّ
يـخـتـ  عشـرة سـنـة، وأن عـتـرهـا  الـبـعـثـة قد ولـد  قـبـل الزهرا  علياا الس

ى الل  علي  وآل  الشريف عند هجرة
ّ
 صل
ّ
 سنة  28سيتجاوز  النب 



 

 خاتمة الب  
 

 األحاديث الصحيحة الوحيدة الت  تنسجم  ع الوقائع التاغيخية وسيل الروايا  التـ  
ّ
إن

أهـل  نقلاا علتا  التسلتين على اختالف  ذاهبام و شاغيام، ه  الـتـنـقـولـة عـن

ــالا
ّ
ــن تــايــعــاــم  ــن الصــحــايــة الــبــيــت عــلــيــاــم الس

َ
ــت عــلــى أن  و 

ّ
الــكــراا، والــتــ  نص

الا والدة
ّ
ـة كانت يعد الزهرا  علياا الس

ّ
  البعـثـة الـنـبـوي

ّ
فـا ـتـة عـلـيـاـا  الشـريـفـة، وأن

الا
ّ
ة الت  أتـحـف الـلـ  تـبـاغك  الس

ّ
طفتاا التباغكة  ن ثتاغ الجن

ُ
ة انعقد  ن

ّ
ة إنسي

ّ
حوغي

 
ّ
  الكريم وتعالى ياا نبي

ّ
الا ف  إسرائ ، وأن

ّ
ه  النسلة الـتـبـاغكـة  الزهرا  علياا الس

اها 
ّ
 الل  تعالى ست

ّ
اا وتؤنساا وه  ف  يطناا، وأن

ّ
ث أ 

ّ
اا كانت تحد

ّ
التيتونة، وأن

رها  ن الرج ، فـلـم تـكـن 
ّ
   ا

ّ
نياا  ن الناغ، وأن

َ
ياا وي

ّ
فا تة، وفطتاا وفطم  حب

ـ  أخـرج  ـنـاـا نسـَل 
ّ
ـّل يـاقـ  الـنـسـا ، وأن

َ
ـعـت
َ
ّل كتا ت

َ
عت
َ
ـى الـلـ  عـلـيـ   ت

ّ
غسـول الـلـ  صـل

  وآل 
ّ
 الل  تعالى أ ر نبي

ّ
ت  التباغكة، وأن

ّ
ى الكريم وذغي

ّ
الل  علي  وآل  يـتـزويـجـاـا  صل

  ـن   ن
ّ
ـالا، إلـى آخـر الـبـحـر الـخـضـم

ّ
 يـن أيـ   ـالـب عـلـيـ  الس

ّ
أ ير التؤ نيـن عـلـ 

ها. الكريتة  ناقباا
ّ
 الت  يصعب حصرها وعد

 

تاا 
ّ
نياا، وأن يرزقنا  حب

َ
  علياا وعلى أيياا ويعِلاا وي

ّ
صل
ُ
  ن  سؤول أن ي

ّ
نسأل  عز

  أغحم الراحتين.
ّ
 و تايعتاا ف  الدنيا، وشفاعتاا ف  اآلخرة، إن

__________________ 
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 غرض االحياء 

 ن  نطلق إحيا  أ رهم والوفا  لاذه العهيتة الت  يذلت نفساا 

إلعال  كلتة الل  وحـفـظ الـرسـالـة الـتـقـدسـة فـ  وجـودنـا، وال تـزال 

نفحا  ألطافاا تحفظ هذا الوجود ف  إ اغه الترسوا ل ، ولذا فإن 

 أقل الوفا  هو إحيا  ذكرى  ولدها الشريف..

 
After Khadija’s death, the Prophet used to pay special atten-

tion to his daughter Fātima. Whenever he went on a journey, 

the last person to whom he would bade farewell was Fātima; 

and when he returned to Medina, the first person whom he 

would meet would be Fātima. Every day before going to bed, 

the Prophet would kiss the cheeks of his daughter and say a 

prayer for her.  



 املقرتح 

واقترحت )لجنة الموسم الفاطمي( أن يتم  حياء تلك المناسبظة لظمظدة عاظرة 

أيام ليتسنى فيها طرح أكبر قدر ممكن من الموضوعات، ولظكظي يظعظم فظيظهظا 

جمادى األخرى( وحتى يوم الظثظالؤظاء  19)   3443البهجة والسرور من يوم األحد 

 من جمادى األخرى(.. 37) 542

 التقويم 

 جمادى األخرى(:  19أو  17) 3443األحد [1] 

 الليلة األولى  ن عشرة )الباجة والسروغ يتيالد سيدة الوجود(.. و: .1

للاجرة تشرف اين  اووس يزياغة أ ير التؤ نين علي  السالا  641سنة  .2
وحصول  على  كاشفا  عهيتة ولقاؤه يرسول اإل اا التادي علي  

 السالا..

 

 جمادى األخرى(:  18أو  19) 3543االؤنين [3] 

 الليلة الثانية  ن عشرة )الباجة والسروغ يتيالد سيدة الوجود(.. و: .1

 وفاة الشايد الثالث القاض  نوغ الل  الشوشتري .2

 وفاة الشيخ األعهم األنصاغي.. .3

 للاجرة.. 1405وفاة الحاج آقا حسين الخاد   سنة  .4



 جمادى األخرى(:  31أو  18) 3143] الثالؤاء 2[
 الليلة الثالثة  ن عشرة )الباجة والسروغ يتيالد سيدة الوجود(.. و: .1
 )زواج عبدالل  يآ نة ينت وهب( و )ايتدا  حتل آ نة يالنب  )ص(..  .2
 للاجرة 1330وفاة الشيخ عبدالل  التازندغان  سنة  .3
 للاجرة 1395وفاة السيد حسن التوسوي البجنوغدي سنة  .4

 
 جمادى األخرى(:  31أو  31) 3743] األربعاء 4[

الليلة الرايعة  ن عشرة )الباجة والسروغ يتيالد سيدة الوجود(، وه   .1
 يوا التيالد، ويوا الترأة..

 
 جمادى األخرى(:  33أو  31) 3943] الخميس 5[

الليلة الخا سة  ن عشرة )الباجة والسروغ يتيالد سيدة الوجود(،  .1
 وه  يوا التيالد، و:

 غجوع  ولى التتقين  ن حر  الجتل إلى الكوفة.. .2
 ن هذا  29وفاة أا كلثوا على قول وقال النيشايوغي أن  ف   .3

 الشار..
 
 جمادى األخرى(  32أو  33) 142] الجمعة 1[

 الليلة السادسة  ن عشرة )الباجة والسروغ يتيالد سيدة الوجود(، و: .1
 ..13هالك أي  يكر سنة  .2
 للاجرة 1340وفاة التال حبيب الل  الكاشان  سنة  .3

 
 جمادى األخرى(:  34أو  32) 342] السبت 7[

 الليلة السايعة  ن عشرة )الباجة والسروغ يتيالد سيدة الوجود(، و: .1
 والدة نب  الل  يعقو .. .2

 
 جمادى األخرى(:  35أو  34) 242] األحد 9[

 الليلة الثا نة  ن عشرة )الباجة والسروغ يتيالد سيدة الوجود(، و: .1
 771وفاة يعض األعالا: )نجل العال ة الحل  فخر التحققين سنة  .2

للاجرة( و )وفاة  1406للاجرة( و )وفاة الشيخ  رتضى الحائري سنة 
 للاجرة(.. 1414الترجع الدين  السيد الكلبايكان  سنة 

 
 جمادى األخرى(:  31أو  35) 442] االؤنين 8[

 الليلة التاسعة  ن عشرة )الباجة والسروغ يتيالد سيدة الوجود(، و: .1
 للاجرة 1309فتوى تحريم التنباكو يفتوى التيرزا الشيرازي سنة  .2
 للاجرة 1415وفاة الشيخ  حتد عل  األغاك  سنة  .3

 
 جمادى األخرى(:  37أو  31) 542] الثالؤاء 11[

الليلة العاشرة واألخيرة  ن عشرة )الباجة والسروغ يتيالد سيدة  .1
 الوجود( وإحيا  ذكرى شايد أغدهال..

شاادة اإل اا الاادي على غواية وف  غواية ف  الثالث  ن شار  .2
 غجب..

للاجرة( و )فاة  826وفاة يعض العلتا : )التقداد السيوغي سنة  .3
 التحدث الطبرس (..



 
 موضوعات املناسبة املقرتحة

 كيف كانت والدة السيدة الزهرا  علياا السالا أو خصائس الوالدة.. .1

 كيف تكون الزهرا  علياا السالا  ريقا للرضا والغضب اإللا .. .2

  راسيم الوالدة  ن وح  الحادثة.. .3

 تثبيت عقيدة الناس يرواية والدة الزهرا  علياا السالا.. .4

 وقفة  ع تاغيخ الوالدة واالختالف في .. .5

 كيف ينبغ  أن تكون احتفاالتنا يوالدة السيدة الزهرا  علياا السالا.. .6

 هل التحبة كل ش   أو اليد  ن التول  والتبري لتتا اا.. .7

 تخصيس اليوا ييوا الترأة.. .8

  عالم التأس  يالسيدة الزهرا  علياا السالا ف  كل  حطا  حياتاا.. .9

 شرح حديث لو الك ا ا خلقت األفالك.. .10



 

Imam Hassan (as) said, "on the Friday night I saw my, mother (Fatima (sa)) 
standing in her arch of prayer. She was continuously kneeling & performing 
prostration till the dawn broke. I would hear her pray for the faithful men & 
Women, but she did not at all pray for herself. 1 said, “Oh mother why did you 
not pray for yourself like you prayed for others?' so she replied, 'Oh my son, 
first thy neighbor & there after your own house." 

 
قاَل الَحَسُن بُن َعِلي عليه السالم: َرأَيُت أُّمي فاِطَمةَ عليها السالم قاَمت في ِمحراِبها لَيلَةَ ُجمعَِتها فَلَم تََزل  

َء راِکعَةً ساِجدَةً َحتّی اتَّضَح َعُمودُ الصُّبحِ، َوَسِمعتُها تَدُعو ِللُموِمنيَن َوالُمؤِمناِت َوتَُسّميهم َوتُکثُِر الدُّعا
، َني  لَُهم، َوال تَدُعو ِلنَفِسها بَِشيٍء قُلُت لَها : يا أُّماه ِلَم ال تَدعيَن ِلنَفِسَک َکما تَدعيَن ِلَغيِرِک ؟ فَقالَت: يا بُ 

)22ص –الجاُرثُم  الدّاُر. )بيت االحزان    

And (Allah set) the obedience of us (the household of the Prophet (S)) for the 
security of Society’s system & our Imamate as a safety from Segregation & 
disunity. (Ayan ush-Shia Ataba Al Jadeed, Vol. 1, P 316) 

 
)316ص  1ج -الطبع الجديد-َو ]َجعََل هللاُ[ طاَعتَنا ِنظاماً ِللِمل ِة َواِماَمتنا اماناً ِمَن الفرقَِة. )أعيان الشيعة    

'Oh Allah! Content me with the sustenance you have granted me. And till such 
time that you keep me alive, hide me & make me sound & prosperous. And for-
give me & take pity upon me when I die. (During death process). Oh Allah! Do 
not let me go after something that you have not predestined for me. And facili-
tate the achievement of that thing which you have predestined for me.' (Ayan 
ush-Shia Ataba Al Jadeed Vol. 1, P .32.3) 

 

عِنني تَ  اَللُّهم  قَن عني ِبما َرزقتَني َواستُرنی َوَعافِنی أَبداً ما اَبقَيتَني َواغِفرلي َوارَحمنی اِذا تََوف يتَني اللُّهم  ال 
)323ص 1ج -الطبع الجديد-في َطلَِب ما لَم تُقَد ر لي، َوما قَد رتَهُ َعلَي  فَاجعَلهُ ُميَس راً َسهالً. )أعيان الشيعة  

 

Fascinating discourses from Lady Fatima al-Zahra (as) 



 مصادر املوضوعات 

 ..http://alfeker.net/library.php?id=3506: خلق فاطمة الزهراء عليها السالم نصوص واستلهامات .1

 دعوة الحق في والدة الزهراء عليها السالم: .2

 ..http://alfeker.net/library.php?id=1112: فاطمة الزهراء عليها السالم من قبل الميالد إلى بعد االستشهاد .3

 كتاب مولد فاطمة الزهراء عليها السالم للشيخ الصدوق )ميراث حديث الشيعة(: .4

 ..http://alfeker.net/library.php?id=2172مظلومة من الوالدة إلى الشهادة للشيخ واثق الشمري:  .5

 مولد فاطمة الزهراء عليها السالم ألم حسن: .6

 مولد موالتنا فاطمة الزهراء عليها السالم للشيخ الدبوس:  .7

 والدة الزهراء اليوم العالمي للمرأة لمهدي هادي علي .8

 والدة السيدة الزهراء: .9

 والدة الصديقة الزهراء للشيخ الخطي:  .10

 الوالدة المباركة أمل طنانة .11



 تقييم االحياء

 دور جلنة املوسم

  

 وعلى النهل المعتاد فإن دور لجنة الموسم الفاطمي الخامس كان: 
 

 االقتراح والتنسيق.. .1

 اإلعالا والتبليغ للتناسبة ولإلحيا  التوحد لاا ف  كافة التراكز.. .2

توجي  اللوحا  اليو ية لتوضيح ويـيـان  ـفـردا  هـذه الـتـنـاسـبـة واإلجـايـة  .3

 على الشباا  وغد التشكيكا  والتغالطا ..

 توزيع الكتب اإللكترونية التساعدة على فام تلك التناسبة.. .4

 توثيق تلك الفعاليا  وتحريرها ويياناا.. .5

 ومن المالحظات على  حياء تلك المناسبة:
 

 كان هناك تسايق كبير إلحيا   ناسبة اإلحتفال ياا ف  األياا األولى.. .1

يعض التجال  استبقت العشرة وف  أسبوع أا البنين أحيت اإلحتفال يتيالد  .2

 السيدة الزهرا  علياا السالا..

لم يطل نف  التراكز ف  استكتال العشرة أياا، لذا كان على لجنة التوسم  .3

 ان تضع يدائل اإلحيا ..

افتقد الكم التقاا  ن االحتفاال  تناوال  أيعاد أكثر حول شخصيتاا وتقاغيت  .4

  وضوعا  الطرح..

أيضا هذه اإلحتفاال  افتقد  استيعا  كافة الرواديد ف   دينة سيدن   .5

 والشعرا ، يالرام  ن أن كم اإلحتفاال  يكف  لتشاغكة الجتيع..



 املشاركون يف االحياء

 وقد شارك في  حياء تلك المناسبة:
 

 من المراكب: –أوال 

 جا ع اال اا التادي )عم(.. .1

 الجتعية الجعفرية.. .2

 حسينية آل ياسين.. .3

 حسينية أصحا  الكسا  )عليام السالا(.. .4

 حسينية اإل اا السجاد )علي  السالا(.. .5

 حسينية اإل اا العسكري )علي  السالا(.. .6

 حسينية اإل ا ين الجوادين )علياتا السالا(.. .7

 حسينية أا البنين )علياا السالا(.. .8

 حسينية داغ الحسين )علي  السالا(.. .9

 حسينية السيدة فا تة الزهرا  علياا السالا.. .10

 حسينية علتداغ.. .11

 حسينية النب  األكرا )ص(.. .12

 الداغ الصادقية.. .13

  جل  حسين الفضل  أيو  عصو ة.. .14

  جل  التال عزيز الااجوج ف  التناسبا  الدينية.. .15

  جل  السيد أيو عال  حا   الجادغ.. .16

  جل   حتد الوزن  السنوي.. .17

  جل  نسائ  ف  حسينية اإل اا السجاد علي  السالا.. .18

  ركز اإل اا الحسن )علي  السالا  .19

  ركز اإل اا الحسين )علي  السالا(.. .20

  ركز اإل اا عل  علي  السالا.. .21

  ركز أهل البيت )عليام السالا(.. .22

  ركز شبا  الغدير.. .23

  ركز النب  األكرا )ص(.. .24

  سجد اإل اا الرضا )علي  السالا(.. .25

  سجد اإل اا الرضا )علي  السالا(  ولنقوق[.. .26

  سجد الزهرا  علياا السالا.. .27

  ؤسسة اإل اا السجاد )علي  السالا(.. .28

 هيئة شبا  عل  األكبر....29

 الايئة التحتدية...30



 من الم اضرين والخطباء: –ؤانيا

 الشيخ أيو دعا .. .1

 الشيخ أيو زيد الحتدي.. .2

 األستاذ أيو ايث الحتدي.. .3

 األستاذة يتول جتال .. .4

 األخ حا   الجادغ )أيو عال (.. .5

 الدكتوغ حسين الجواهري.. .6

 الشيخ حيدغ الصتيان .. .7

 الشيخ الدكتوغ غحيم لطيف .. .8

 السيد الزيدي.. .9

 السيد شعيب النقوي.. .10

 السيد عبدالل  النقيب.. .11

 الشيخ عل  أيو غيحانة.. .12

 األستاذ عل  خلفان.. .13

 الشيخ عل  فاد العا ل .. .14

 األستاذ عل  كريم.. .15

 السيد عتاغ القزوين .. .16

 الشيخ كا ل وهب .. .17

 التال كراغ الكوف .. .18

 الشيخ  حسن العا ل .. .19

 الدكتوغ  حتد حتادة...20

 الشيخ  حتد الحوغان .. .21

 الشيخ  حتد غوح الل  يختياغي.. .22

 السيد  حتد النقيب.. .23

 الشيخ  حتد  ادي العا ل .. .24

 أحد التحاضرين ف   سجد الزهرا  علياا السالا.. .25

 السيد  صطفى التدغس ...26

 الشيخ  نتهر  ال الل .. .27

 الشيخ نا   فرحا  العا ل .. .28

 

كتا كانت هناك  شاغكة  ن ثالث أخوا  ف  يوا الترأة وهو يوا  يالد 

 السيدة الزهرا  علياا السالا..



 ومن الخارج:

 . الشيخ إدغي  الحسن..29

 . الشيخ ادير  يرزا عل  غستم ) ن اإل اغا (..30

  ن البحرين(..0. الشيخ  حتد حسن ىل إيراهيم 31

 من الرواديد والاعراء: –ؤالثا

 الرادود أيو جعفر النجف .. .1

 الشاعر أيو خلدون السلت .. .2

 التال أيو صادق السلتان.. .3

 السيد أيو عال  العذاغي.. .4

 الحاج أيو  حتد  طر.. .5

 الرادود أيو وساا الر احيزز .6

 الشاعر السيد أحتد الحسين .. .7

 الشاعر أحتد السلت .. .8

 السيد حسن الفحاا.. .9

 الرادود حسين جتال .. .10

 الرادود السيد حسين الحسين .. .11

 التال حيدغ البغدادي.. .12

 الرادود غييع أيو الفضل.. .13

 التال زيد الكريالئ .. .14

 الرادود سعيد كل .. .15

 الرادود عبدالقادغ عل  زاده.. .16

 التال عزيز الااجوج.. .17

 الشاعر عل  السلت .. .18

 التشاغك يإلقا  الشعر: الحاج قاسم شان .. .19

 التال كراغ الكوف .. .20

 التال  حتد الكوف  .21

 السيد  خلد الكريالئ .. .22

 التال  صطفى التذحج .. .23

 التال  اند الوالئ .. .24

 التال هتاا الكريالئ .. .25

 التال يحيى الناصري.. .26

 

غادود شاغكوا ف  إحتفاال  حسـيـنـيـا  الـجـالـيـة الـاـنـديـة  22ياإلضافة إلى 

والباكستانـيـة واألفـغـانـيـة  ـتـن لـم نـعـرف أسـتـا هـم، ولـم نـتـتـكـن  ـن 

 الحصول علياا..
 

 



 وكانت حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوم كما يلي:

 

 عليها السالم اإلحتفال بميالد البهراء 

 الراصد الفاطمي لفعاليات املناسبة 

 

 ن التوسم الفا ت  الخا  ( وف  اليوا  107ا )الـ 23/2/2019ف  يوا  السبت 

السايع واألخير  ن أسبوع الوفا  لتن وفت لتوالتنا الزهرا  علياا السـالا )السـيـدة 

أا البنين( يادغ  )حسينية داغ الحسين علي  السـالا( يـإحـيـا   ـيـالد السـيـدة الـزهـرا  

علياا السالا، وقد أداغ فقرا  اإلحتفال السيد  حتد النقيـب، وكـانـت كـلـتـة لـلـسـيـد 

 صطفى التدغس ، و شاغكة شعرية إلي  خلـدون السـلـتـ ،  و ـدائـح لـلـتـال كـراغ 

 الكوف ..

 وقد سبقت العشرة جملة من اإلحتفاالت، ومنها:
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 رقم  
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 وكانت حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوم كما يلي:

 

ـــــت  فـــــ  يـــــوا  الســـــب

 ــن  107ا )الــ 23/2/2019

الـــتـــوســـم الـــفـــا ـــتــــ  

ــيــوا  الــخــا ــ ( وفــ  ال

السايع واألخير  ن أسبـوع 

الوفا  لتن وفت لتوالتـنـا 

ــيــاــا الســالا  ــزهــرا  عــل ال

)السيدة أا البنيـن( وفـ  

الـــبـــرنـــا ـــم األســـبـــوعـــ  لـ

) ركز اإل اا الحسن علي  

الســـالا( أقـــيـــم إحـــتـــفـــاال 

لتناسبة قر  ذكرى  يالد 

الســيــدة الــزهــرا  عــلــيــاــا 

الســالا ايــتــدأ يــآيــا   ــن 

الــذكــر الــحــكــيــم لــلــشــا  

 حتد شكيل غاشد، وأييا  

 ديح لـلـرادود عـبـدالـقـادغ 

عــلــ  زاده، وكــانــت هــنــاك 

كــلــتــة قــيــتــة لــفــضــيــلــة 

الشـــيـــخ نـــا ـــ  فـــرحـــا  

 العا ل . 

 عليها السالم  حتفال والدة البهراء 

 التقرير 

 رقم  

491 



 وكانت حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوم كما يلي:

 

فــ  يــوا  الســبــت 

ا )الـ 23/2/2019

 ــن الــتــوســم  107

الفا ت  الخـا ـ ( 

وف  اليوا السـايـع 

واألخــيــر  ــن أســبــوع 

ــتــن وفــت  الــوفــا  ل

لـــتـــوالتـــنـــا الـــزهـــرا  

عــــلــــيــــاــــا الســــالا 

)السيدة أا الـبـنـيـن( 

ــــا ــــم  ــــرن ــــب وفــــ  ال

األسبوع  لـ) سـجـد 

اإل ــاا الــرضــا عــلــيــ  

الســالا( كــان هــنــاك 

كلتة لفضيلة الشيخ 

الــــدكــــتــــوغ حســــيــــن 

الــــجــــواهــــري حــــول 

ــــزهــــرا   الســــيــــدة ال

عــــلــــيــــاــــا الســــالا 

ـــة ذكـــرى  ـــاســـب ـــتـــن ي

 والدتاا..

 عليها السالم ذكرى ميالد السيدة البهراء 
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 وكانت حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوم كما يلي:

 

 ن الـتـوسـم الـفـا ـتـ  الـخـا ـ ( وفـ   107ا )الـ 23/2/2019ف  يوا  السبت 

اليوا السايع واألخير  ن أسبوع الوفا  لتن وفت لتوالتنا الزهرا  عـلـيـاـا السـالا 

)السيدة أا الـبـنـيـن( وضـتـن اإلحـيـا  السـنـوي لــ) ـؤسـسـة اإل ـاا السـجـاد عـلـيـ  

السالا( يذكرى  يالد السيدة الزهرا  علياا السالا ويوا الترأة والخاص يالنـسـا  

 عقد هذا العاا أيضا إحتفاال خاصا ف  هذا اليوا..

  حياء يوم المرأة 
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 وكانت حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوم كما يلي:

 جمالس عشرة امليالد يف مدينة سيدني

 

ــــــــوا األحــــــــد  فــــــــ  ي

 ـن  108ا )الـ 24/2/2019

ـــفـــا ـــتـــ   الـــتـــوســـم ال

الخا  ( وف  األول  ن 

عشــرة اإلحــتــفــال يــتــيــالد 

الــزهــرا  عــلــيــاــا الســالا 

اسـتــضـاف عضـو الـبــرنـا ــم 

السيد حا   الـجـادغ فـ  

 نزل   ن أ كن  الـحـضـوغ 

 ـــن خـــطـــبـــا  الـــتـــوســـم 

الفا ت ، ف  اسـتـقـبـال 

عشــرة اإلحــتــفــال يــتــيــالد 

الســيــدة الــزهــرا  عــلــيــاــا 

الســـــالا، وقـــــد تـــــذاكـــــر 

الخطبا  ف  اللقا  يـعـض 

آفاق الساحة وتطلعاتـاـا 

ودوغ الــتــنــبــر فــ  إحــيــا  

 أ رهم عليام السالا..
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اليوم 

 االول:

 فعاليات مدينة سيدني العامة والخاصة:

 للعلماء والخطباء 



 وكانت حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوم كما يلي:



 عليها السالم اإلحتفال بميالد السيدة البهراء  وكانت حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوم كما يلي:

 

 

 ن التوسم الفا ت  الخا  ( وف  األول  ن عشرة  108ا )الـ 24/2/2019ف  يوا  األحد 

اإلحتفال يتيالد الزهرا  علياا السالا، أحيت )حسينيـة الـنـبـ  أألكـرا صـلـى الـلـ  عـلـيـ  وآلـ ( 

إحتفاال يالتناسبة، شاغك في  فضيلة الشيخ كا ل وهب  يـ)كلتة( تحدث فياا حول  فردة أا 

ن أناا كيف كانت أا للرسالة يتعنى الكـلـتـة وتـطـرق الـى جـانـب  ـن سـيـرتـاـا  ـع 
ّ
أيياا ويي

 أيياا. كتا أشاغ الى أن خاد ة الزهرا  فضة كان كل كال اا  ن القرآن فكيف كانت الزهرا  

الت  ه  علتتاا فكانت تقول فضة ان 

الزهرا  ه  القرآن. يجب أن نعتل عـلـى 

 ريقاا كتا أكد أن ف  هذا الز ن يجـب 

أن تنطلق الـتـؤسـسـا  الـعـلـتـيـة الـتـ  

تؤسـ  يـاسـم الـزهـرا  وآل الـبـيـت لـتـا 

يحتلون  ن علم كيف ال وهو علم الـلـ  

لو جتعت العالتين يأسرها ودققنا فـ  

 وحـكـتـة و ـوضـوعـيـة لـتـا 
ً
ديننا  نطقـا

سبقنا أحد  ن العالتين اال أنام تجـبـروا 

على هذه األ ة وزغعوا الفتـن و ـنـعـوا 

يسد  نيع أن تصل علوا آل الـبـيـت الـى 

 الوضع العتل  ف  األ م.

تقرير: الحاج قاسم شاني    
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 وكانت حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوم كما يلي:
 علي األكبر  حتفال شباب 

 

 ن التوسم الـفـا ـتـ  الـخـا ـ ( وفـ  األول  ـن  108ا )الـ 24/2/2019ف  يوا  األحد 

عشرة اإلحتفال يتيالد الزهرا  علياا السالا، أقا ت )هيئة شبا  عل  األكبر(  ـحـفـال خـاصـا 

 يالتيالد شاغك في  الحاج عل  خلفان يكلتة، وعدد  ن الرواديد يالتدائح والقصائد..

 التقرير 
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 وكانت حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوم كما يلي:

 

 ن التوسم الـفـا ـتـ  الـخـا ـ ( وفـ  األول  ـن  108ا )الـ 24/2/2019ف  يوا  األحد 

عشرة اإلحتفال يتيالد الزهرا  علياا السالا، أقا ت )الايئة التحتدية(  ـاـرجـانـا فـا ـتـيـا 

ضختا، كانت في  فقرا  خاصة يالنسا ، وأخرى ياأل فال، وثالثة للرجال والشبا . كـتـا كـانـت 

 هناك  سايقة لتنهيم الزهوغ..
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 عليها السالم اإلحتفال بميالد البهراء 



 وكانت حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوم كما يلي:



 وكانت حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوم كما يلي:



 وكانت حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوم كما يلي:



 وكانت حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوم كما يلي:

 

 ـن الـتـوسـم الـفـا ـتـ  الـخـا ـ (  109ا )الـ 25/2/2019ف  يوا  االثنين 

وف  الثان   ن عشرة اإلحتفال يتيالد الزهرا  علياا السالا، أقاا التسـجـد 

التركزي ف  سـيـدنـ  وأقـدا الـتـسـاجـد ) سـجـد الـزهـرا  عـلـيـاـا السـالا( 

ويرعاية كريتة  ن ستاحة السيد هاشم نصر الل  إ اا التسجد، ايتدأ يتالوة 

آيا   ن القرآن الكريم تالها الحاج أيـو  صـطـفـى الـحـتـدي، ثـم قـدا الـحـاج 

حسن البزي لإلحتفال، وكانت هناك كلتـة غكـز  عـلـى  ـحـوغيـن )األول( عـدا 

حصر إحيا  التناسبة ف  يوا واحد وهـو  ـقـتـضـى الـتـنـاسـبـة، و )الـتـحـوغ 

اآلخر( أهتية استلااا التعاغف الفا تية لك  يكون انتتا نا للتناسبة فـ  

 حل ، ثم قرأ الشـاعـر السـيـد أحـتـد الـحـسـيـنـ  قصـيـدة يـالـتـنـاسـبـة، وخـتـم 

 اإلحتفال الشيخ أيو زيد الحتدي يقرا ة حديث الكسا ..

  حتفال مسجد البهراء عليها السالم 
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اليوم 

 الثاني:



 وكانت حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوم كما يلي:

 

 ن التوسم الفا ت   109ا )الـ 25/2/2019ف  يوا االثنين 

الخا  ( وف  الثـانـ   ـن عشـرة اإلحـتـفـال يـتـيـالد الـزهـرا  

علياا السالا، كان هناك احتفال يالتناسبة أقا ت  )الجتعـيـة 

الــجــعــفــريــة( ألــقــى فــيــ  

الســــــيــــــد  صــــــطــــــفــــــى 

التدغسـ  كـلـتـة يـالـلـغـة 

اإلنــجــلــيــزيــة تــنــاول فــيــاــا 

عــهــتــة الــزهــرا  عــلــيــاــا 

السالا  ن أحاديث غسول 

الــلــ  و ــقــاغنــتــاــا يــتــريــم 

يــنــت عــتــران وأفضــلــيــتــاــا 

علياا وكـانـت خـاتـتـتـ  ان 

النب  أقـاا الـحـجـة عـلـى 

األ ـة ولــكـنـاــا لـم تـراعـ  ذلـك وظــلـتـتــاـا. كــتـا كــان هـنــاك 

 شاغكة إلى كل  ن التال كراغ الكوف  والتال عزيز الـاـاجـوج 

 والشيخ  حسن العا ل  يقصائد و دائح..
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تقرير: الدكتور محمد حمادة     

  حتفال الجمعية الجعفرية 



 وكانت حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوم كما يلي:



 وكانت حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوم كما يلي:

 

 ن التوسم الفـا ـتـ  الـخـا ـ ( وفـ  الـثـالـث  ـن  110ا )الـ26/2/2019ف  يوا  الثالثا  

عشرة اإلحتفال يتيالد الزهرا  علياا السالا، أقا ت حسينية آل ياسين إحتفالاا يالتـنـاسـبـة، 

يدأ يكلتة ياللغة العريية عن غؤى فا تية ف  الحفاظ على الاوية، ذكـر الـتـتـحـدث خـتـ  

نقاه  ناا، ثم كلتة ياللغة اإلنجليزية للشيخ  حتد الحوغانـ  تـحـدث عـن شـخـصـيـة السـيـدة 

الزهرا  علياا السالا و كانتاا، ثم شاغك كل  ن الرادود السيد  خلد والـتـال عـزيـز يـتـدائـح، 

 وكانت للشاعر أحتد السلت  قصيدة يالتناسبة..

  حتفال حسينية  ل ياسين 

 التقرير 

 رقم  

481 

اليوم 

 الثال :



 وكانت حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوم كما يلي:



 وكانت حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوم كما يلي:



 وكانت حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوم كما يلي:
 

 ن التوسم الفا ت  الخـا ـ ( وفـ   110ا )الـ26/2/2019ف  يوا  الثالثا  

الـثـالـث  ـن عشـرة اإلحـتـفــال يـتـيــالد الـزهــرا  عـلـيــاـا الســالا وفـ  الــتـجـلــ  

األسبوع  لحسينية اإل اا العسكري علي  السالا ف   نزل الدكتوغ أيو عل  

السال   أقيم اإلحتفال يتيالد  والتنا الزهرا  عليـاـا السـالا ويـتـشـاغكـة كـل 

 ن الحاج أيو  حتد  طر والسيد عال  العذاغي يتدائح ثم كانت كـلـتـة  الشـيـخ 

أيو زيد الحتدي  الت  فـ  الـبـدايـة هـنـم اال ـاا الـحـجـة والـحـاضـريـن يـوالدة 

الزهرا  علياا السالا وقرأ يعض األييا  فـ   ـدحـاـا ثـم ذكـر حـديـث عـن ايـن 

عباس عن غسول الل  ف  تفسير و رج البحرين يلتـقـيـان فـقـال يـحـر عـلـ  يـحـر 

العلم ويحر فا تة يحر النبوة. وقال عندنا ف  الروايا  ان   ـا اكـتـتـلـت نـبـوة 

نب  حتى أقر يالفضل لفا تة أي شره كتال األنبيا  أن يقر يالفضـل لـفـا ـتـة 

الزهرا  فا  أا أيياا. وذكر ان جبرائيل جـا  الـى الـزهـرا  يـعـد انـتـقـال الـنـبـ  

للرفيق األعلى يحدثاا وكـذلـك اسـرافـيـل و ـيـكـائـيـل فـلـم تـخـف ولـم تـوجـ  

 نام خيفة كتا كان نب  الل  ايراهيم عند ا دخل علي  التالئكـة. ويـيـن يـعـض 

  ن فضائلاا و قا اتاا.
تقرير: الحاج قاسم شاني    

 التقرير 

 رقم  

481 
 أبو علي السالمي  حتفال منبل الدكتور 





 وكانت حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوم كما يلي:

 

فــــــ  يــــــوا  الــــــثــــــالثـــــــا  

 ـــــن  110ا )الــــــ26/2/2019

التوسم الفا تـ  الـخـا ـ ( 

وفــــ  الــــثــــالــــث  ــــن عشــــرة 

اإلحتفال يتيالد الزهرا  عـلـيـاـا 

الســــالا وفــــ  الــــتــــجــــلــــ  

األسبـوعـ  يـحـسـيـنـيـة اإل ـاا 

السجـاد عـلـيـ  السـالا لـقـرا ة 

دعــا  الــتــوســل شــاغك الــرادود 

سعيد كل  يقصائد  ديـح فـ  

 السيدة الزهرا  علياا السالا تتايدا إلحتفال الحسينية الكبير ف  يوا السبت..

 التقرير 

 رقم  

483 

 

ــــــا   ــــــالث ــــــث ــــــوا  ال فــــــ  ي

ـــــ26/2/2019  ـــــن  110ا )الـ

التوسم الفا ت  الخـا ـ ( 

ـــالـــث  ـــن عشـــرة  وفـــ  الـــث

اإلحتفال يتيالد الزهرا  علياـا 

الســـالا، أقـــا ـــت حســـيـــنـــيـــة 

عـلــتـداغ إحــتـفــالـاــا يـتــنـاســبــة 

التيالد شاغك فيـاـا عـدد  ـن 

الرواديد وكانت للشيخ إدغيـ  

 الحسن كلتت  يالتناسبة..

 التقرير 

 رقم  

482 

 لإلحتفال الكبير  حتفال تمهيدي 

  حتفال حسينية علمدار 



 وكانت حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوم كما يلي:



 وكانت حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوم كما يلي:





 وكانت حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوم كما يلي:
 

 ــن الــتــوســم الــفــا ــتــ   110ا )الـــ26/2/2019فــ  يــوا  الــثــالثــا  

الخا  ( وف  الـثـالـث  ـن عشـرة اإلحـتـفـال يـتـيـالد الـزهـرا  عـلـيـاـا 

السالا، أقاا التركز إحتفال يالتناسبة، شاغك في  عدد  ن الـرواديـد 

 والتداحين، وكانت للسيد كلتة في ..

  حتفال مركب اإلمام علي عليه السالم 

 التقرير 

 رقم  

484 









 

 ن التوسم الفا ـتـ  الـخـا ـ ( وفـ  الـثـالـث  ـن  110ا )الـ26/2/2019ف  يوا  الثالثا  

عشرة اإلحتفال يتيالد الزهرا  علياا السالا، أقاا هذا التركز إحتفاال يالتناسبة شاغك فـيـ  

 فضيلة الشيخ الدكتوغ غحيم لطيف  يكلتة، والرادود يقصيدة..

  حتفال مركب النبي األكرم )ل( 

 التقرير 

 رقم  

485 



 وكانت حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوم كما يلي:

 

 ن التوسـم الـفـا ـتـ  الـخـا ـ ( وفـ  الـرايـع  ـن عشـرة  111ا )الـ27/2/2019ف  يوا  األغيعا  

اإلحتفال يتيالد الزهرا  علياا السالا، أقاا هذا التركز إحتفال  يالتناسبة ايـتـدأ يـقـرا ة  آيـا   ـن 

الذكر الحكيم الثنين  ن الفتيان ثم حديث الكسا   ن قبل الـحـاج أيـو  صـطـفـى الـحـتـدي، ثـم أداغ 

الحاج أيو وساا الر اح  فقرا  اإلحتفال الت  كانت عباغة عن كلتة ياإلنجليزية  ـع أسـئـلـة لـلـسـيـد 

 حتد النقيب، وقصيدة للشاعر عل  السلت ، و دائح لكل  ن الرادود التال كراغ الـكـوفـ   والـتـال 

 هتاا الكريالئ ، ثم تقديم هدايا لأل فال..

  حتفال مركب شباب الغدير 

 التقرير 

 رقم  

481 

اليوم 

 :الرابع





 وكانت حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوم كما يلي:

 

 ــن الــتــوســم الــفــا ــتــ   112ا )الـــ28/2/2019فــ  يــوا  الــخــتــيــ  

الخا  ( وف  الـخـا ـ   ـن عشـرة اإلحـتـفـال يـتـيـالد الـزهـرا  عـلـيـاـا 

السالا، أقا ت هذه الحسينية إحتفالاا يالتناسبة قدا لفقراتـ  الـحـاج 

غيـيــع أيــو الــفـضــل، 

وشــاغك فــيــ  كــل 

 ـــن الـــحـــاج أيـــو 

خـلــدون السـلــتــ  

ــــــــو صــــــــادق  وأي

الســلــتــان والــتــال 

عـــزيـــز الـــاـــاجـــوج، 

والتـال  صـطـفـى 

الـــــــتـــــــذحـــــــجـــــــ ، 

وفــــرقــــة أشــــبــــال 

الحسينية، وكـانـت 

ــــتــــة  ــــل ــــاك ك هــــن

للسيد  صطفى التدغس  غكز فياا على أهتية ترسم خطى السـيـدة 

 الزهرا  علياا السالا ف   ختلف جوانب الحياة..

تقرير: الحاج قاسم شاني    

 م() حتفال حسينية فاطمة البهراء 

 التقرير 

 رقم  

487 

اليوم 

 الخامس:







 وكانت حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوم كما يلي:
 

ــ28/2/2019فــ  يــوا  الــخــتــيــ    ــن الــتــوســم  112ا )الـ

الــفــا ــتــ  الــخــا ــ ( وفــ  الــخــا ــ   ــن عشــرة اإلحــتــفــال 

يـــتـــيـــالد الـــزهـــرا  عـــلـــيـــاـــا 

الســـــالا، اقـــــا ـــــت هـــــذه 

ـــاـــا  ـــفـــال ـــة إحـــت ـــي ـــن ـــحـــســـي ال

يالتناسبة، يتشاغكة كل  ـن 

السيد  ـ  الـعـلـوي يـقـرا ة 

آيــا   ــن الــذكــر الــحــكــيــم، 

والحاج أيـو جـعـفـر الـنـجـفـ  

ف  إداغة اإلحـتـفـال، والـحـاج 

أيو  حتد  طر والسـيـد أيـو 

صادق العذاغي فـ  الشـعـر 

والــتــديــح، ثــك كــانــت كــلــتــة 

لـلـشـيــخ أيـو تـقـى الـرفـاعــ  

حــول الــتــقــوي واالســتــعــداد 

لــرخــرة فــ  غؤى الســيــدة 

 الزهرا  علياا السالا..

  حتفال حسينية اإلمامين الجوادين )عليهما السالم( 

 التقرير 

 رقم  

489 





 وكانت حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوم كما يلي:

 

 ن التوسم الفا تـ  الـخـا ـ ( وفـ  الـخـا ـ   112ا )الـ28/2/2019ف  يوا  الختي  

 ن عشرة اإلحتفال يتيالد الزهرا  عـلـيـاـا السـالا، تـنـاول الـخـطـيـب سـتـاحـة السـيـد حسـيـن 

التدغس  ف  التجل  األسبوع  لـ)الجتعية الجعفريـة(  ـوضـوع شـره االهـتـدا  يـاـدايـة 

القرآن وأهل البيت عليام السالا، ألن القرآن كتا  هداية وهدايت   شرو ة، وهدايت  ذا  

 راتب، وكل  رتبة  شرو ة يشره،  ثال: أهل اليقين، وأهل اإليتان وأهل التـقـوى وهـكـذا، 

 أ ا فيتا يتعلق يأهل البيت فإن واليت  تحتاج إلى  عية التقوى..

 المجلس األسبوعي 

 التقرير 

 رقم  

488 



 وكانت حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوم كما يلي:

 

 ن التوسم الفا ت  الخا ـ ( وفـ  السـادس  ـن عشـرة  113ا )الـ1/3/2019ف  يوا  الجتعة 

اإلحتفال يتيالد الزهرا  علياا السالا، أقاا هذا التركز احتفال  يالتناسبة يـتـشـاغكـة الشـيـخ عـلـ  

 فاد العا ل  يكلتة ياإلنجليزية، وأنشطة أخرى..

  حتفال جامع اإلمام المهدي )عل( 

 التقرير 

 رقم  

511 

اليوم 

 :السادس



 وكانت حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوم كما يلي:

 

 ن الـتـوسـم الـفـا ـتـ  الـخـا ـ (  113ا )الـ1/3/2019ف  يوا  الجتعة 

وف  السادس  ن عشرة اإلحتفال يتيالد الزهرا  علياا السالا، أحيـا هـذا 

التركز إحتفال  التفصل ياذه التناسبة، وقد يـدأ يـفـقـرا  عـديـدة  ـنـاـا: 

تالوة آيا   ن الذكر الحكيم ألحد الفتية، ثـم قصـيـدة فـ  حـق األا ألحـد 

الفتية أيضا، وقصيدة عن السيدة الزهرا  علياا السـالا إلحـدى الـفـتـيـا ، 

ثم كلتة  فصـلـة لـلـشـيـخ  ـحـتـد  ـاـدي الـعـا ـلـ  تـنـاول فـيـاـا يـعـض 

التفردا   ن سيرة السيدة الزهرا  علياا السـالا، كـتـا تـم تـتـويـم يـعـض 

الفتيا  الالت  تكلفن وتقديـم هـدايـا لـاـم، وكـانـت هـنـاك فـقـرة لـقـرا ة 

قصاصا  كتباا يعض الحضوغ ف  حق األا وحق السـيـدة الـزهـرا  عـلـيـاـا 

 السالا..

  حتفال مركب اإلمام ال سين عليه السالم 

 التقرير 

 رقم  

511 



 وكانت حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوم كما يلي:

 

 ن التـوسـم الـفـا ـتـ  الـخـا ـ ( وفـ   113ا )الـ1/3/2019ف  يوا  الجتعة 

السادس  ن عشرة اإلحتفال يتيالد الزهرا  علياا السالا، أقيم إحـتـفـاال يـاـيـجـا 

ف  هذا التكان شاغك في  الرادود التال عزيز الااجوج يقصيـدة نـقـلـت الـحـضـوغ 

إلى التدينة التنوغة وأنزلت د وع الشوق للسيدة الزهرا  علياا السـالا، حـيـث 

تناولت القصيدة حياة الزهرا  و ناقبـاـا الـتـأثـوغة، كـتـا كـانـت هـنـاك   شـاغكـة 

للسيد عال  العذاغي يبعض التدائح فـ  حـيـاة السـيـدة الـزهـرا ، يـاإلضـافـة إلـى 

 كلتا  و قا ع و شاغكة لتدير الحفل الدكتوغ أيو ايث الحتدي..

 تقرير الحاج أبو دريد 

  حتفال حسينية أص اب الكساء )م(

 التقرير 

 رقم  

513 





 وكانت حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوم كما يلي:

 

 ـن الـتـوسـم الـفـا ـتـ  الـخـا ـ (  114ا )الــ2/3/2019ف  يوا  السبت 

وف  السايع  ن عشرة اإلحتفال يتيالد الزهرا  علياا السالا، أقيم الحفل 

ف  هذا التكان يعرافة الحاج أيو جعفر النجف ، و شاغكة الرواديد: الحاج 

أيو  حتد  طر، وأيو صادق العذاغي، والتال عزيز الااجوج والسيد حسـيـن 

الحسين ، وكانت الكلتة لألستاذ عل  كريم أيو زهرا  علياـا السـالا حـول 

  كانة السيدة الزهرا  ف  سر والدتاا و عاجز تلك الوالدة..

 

  حتفال حسينية أم البنين عليها السالم 

 التقرير 

 رقم  

512 

اليوم 

 :السابع





 وكانت حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوم كما يلي:

 

 ـن الـتـوسـم الـفـا ـتـ  الـخـا ـ (  114ا )الــ2/3/2019ف  يوا  السبت 

وف  السايع  ن عشرة اإلحـتـفـال يـتـيـالد الـزهـرا  عـلـيـاـا السـالا، أقـا ـت 

الحسينية حفلاا التركزي 

الـذي  ايـتـدأ يـقـرا ة آيــا  

 ن القرآن الكريـم يـعـدهـا 

كانت الفقرة األولى كلتـة 

يالتناسبة للشيخ غوح الل  

ـــخـــتـــيـــاغي كـــانـــت حـــول  ي

ــيــاــا الســالا  الــزهــرا  عــل

 حـــول  ـــفـــردة 
ً
وتـــحـــديـــدا

الــتــودة وتــقــســيــتــاتــاــا، 

الــــــتــــــودة يــــــالــــــلــــــســــــان 

وياألخالق ويالعطا  وعدة 

 ن التـقـسـيـتـا  ثـم تـاله 

فرقة اال اا السجاد لألشبال يقرا ة  دائح ياللغة اإلنجليزية وختـم يـتـدائـح 

ياللغة الفاغسية  ع الرادود سـعـيـد  ـلـ  وتـخـلـل الـفـقـرا  جـوائـز وهـدايـا 

 والحلوى.

تقرير: الحاج قاسم شاني    

  حتفال حسينية اإلمام السجاد )م(

 التقرير 

 رقم  
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 وكانت حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوم كما يلي:

 

 ن التوسم الفا ت  الخا  ( وفـ   115ا )الـ3/3/2019ف  يوا  األحد 

الثا ن  ن عشرة اإلحتفـال يـتـيـالد الـزهـرا  عـلـيـاـا السـالا، اسـتـضـاف أيـو 

عباس  حتد الوزن  ف  داغه عددا  ن الرواديد  تن تقبل الدعوة، وف  

غوح  يـبـة عـبـر  عـن السـلـوك الـراقـ  لـاـذه الشـريـحـة تـوالـى عـدد  ـن 

الرواديد يتقديم  شاغكاتام ف  الوقت الـتـتـاح  ـن السـادسـة والـنـصـف 

إلى األذان، ثم أقيـتـت صـالة الـجـتـاعـة، وسـفـرة السـيـدة الـزهـرا  عـلـيـاـا 

 السالا..

  حتفال خال بالرواديد 

 التقرير 

 رقم  
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اليوم 

 :الثامن









 وكانت حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوم كما يلي:

 

ـــ3/3/2019فـــ  يـــوا  األحـــد   ـــن  115ا )الـ

التوسم الفا ت  الخا  ( وف  الثا ن  ن 

عشرة اإلحتفال يتيالد الزهرا  عـلـيـاـا السـالا، 

أقــا ــت هــذه الــحــســيــنــيــة دعــوة عــلــى  ــائــدة 

الزهرا  علياا السالا التعرفـيـة ألـقـى فـيـاـا 

الشــيــخ أيــو تــقــى الــرفــاعــ  كــلــتــة  ــن وحــ  

 القرآن..

  حتفال حسينية النبي األكرم )ل( 

 

 ـن الـتـوسـم  115ا )الــ3/3/2019ف  يوا  األحد 

الــفــا ــتــ  الــخــا ــ ( وفــ  الــثــا ــن  ــن عشــرة 

اإلحـتـفـال يـتـيـالد الـزهـرا  عـلـيـاـا السـالا، وعـلـى 

عادت  ف  عدد  ن التـنـاسـبـا  اسـتـضـاف الـرادود 

التال عزيز الااجوج جتع  ن التؤ نين على حـفـل 

 ياذه التناسبة..

  حتفال خال 

 التقرير 

 رقم  

511 

 التقرير 

 رقم  
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 وكانت حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوم كما يلي:

 

 ن التوسم الفا ت  الخا  ( وفـ   115ا )الـ3/3/2019ف  يوا  األحد 

الثا ن  ن عشرة اإلحتفال يتيالد الزهرا  علياـا السـالا، أقـا ـت حسـيـنـيـة 

 اإل اا السجاد علي  السالا إحتفاال خاصا يالنسا ..

  حتفال نسائي.. 

 التقرير 

 رقم  
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 وكانت حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوم كما يلي:

 

 ـن الـتـوسـم الـفـا ـتـ  الـخـا ـ (  116ا )الــ4/3/2019ف  يوا  االثنين 

وف  التاسع  ن عشرة اإلحتفـال يـتـيـالد الـزهـرا  عـلـيـاـا السـالا، الـتـقـى 

فريق تحرير وترجتة وتصتيم نشـرة  ـنـتـهـرون فـ  داغ أحـد الـتـجـتـوعـة 

)حسين الفضل : أيو  عصو ة( وايتدأ الحفل يكلتة للدكتوغ  حتد حـتـادة 

عن عالقة تحديد  يالد السيدة الزهرا  علياا السالا ياالعـتـقـاد يـتـكـانـتـاـا 

وظال تاا، تاله الحاج قاسم شان  يقرا ة قصيـدة الـكـتـبـانـ  فـ   ـيـالد 

السيدة الزهرا  علياا السالا كتـا شـاغك  صـتـم الـنـشـرة الشـيـخ  ـحـتـد 

حسن آل إيراهيم عبر االتصـال يـكـلـتـة يـيـن فـيـاـا أهـتـيـة هـذا الـنـوع  ـن 

أألنشطة، ثم قدا كل واحد  ن الحضوغ يتا فـيـاـم السـيـد حـا ـ  الـجـاذغ 

والسيد و ن تقدا ذكرهم عن  الحها  تلك التجرية والتطلـعـا  لـلـتـجـريـة 

 القاد ة..

 لقاء منتظرون 

 التقرير 

 رقم  

518 

اليوم 

 :التاسع



 وكانت حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوم كما يلي:

 

 ـن الـتـوسـم الـفـا ـتـ  الـخـا ـ (  117ا )الــ5/3/2019ف  يوا  الثالثا  

وف  العاشر واألخير  ن عشرة اإلحتفال يتيالد الزهرا  علياا السـالا، تـم 

االستتاع ف  الداغ الصادقية إلى  حاضرة لفضيلة الشيـخ اـديـر آل غسـتـم 

تنـاول فـيـاـا هـذا الـتـوضـوع  ـن  ـحـاوغ ثـالث، ذكـر فـ  )الـتـحـوغ األول(  

خصائس وآثاغ هذا التسبيح، وف  )التحوغ الثان (: قرا ة ف  نس التسبيح 

وتصويره كتشاد للتكريم وفلسفت ، ثم ف  )الـتـحـوغ الـثـالـث( غكـز عـلـى 

الحقائق التعرفية لاـذا الـذكـر الـعـهـيـم، ووصـفـ  يـأنـ  الـتـريـع الـذهـبـ  

 كبرنا م عتل لترويض الروح والقلب..

 تسبيح فاطمة البهراء عليها السالم 

اليوم 

 :العاشر

 التقرير 

 رقم  
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 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 الثال 

 وهي من تصميم ال اج قاسم شاني:







 يوميات حول البهراء عليها السالم: -القسم الرابع







 يوميات المناسبة الخاصة:  -القسم الخامس







  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

13 11 21  21 22 2 49 14 

 انفو جرافيك



"Lady Fatima (S) is the dearest person to the prophet (P)" [2] and "if someone 

utters Salawāt upon her, God will forgive him and lead him to my position in 

paradise." [3] About the merits of her it is really important that all the eleven 

imams (A) are the descendants of the lady Zahra (S) and the prophet Moham-

mad (P). Due to this fact Lady Zahra (S) says:  

"We - Ahl al-Bayt- are God’s agents amongst people, we have been chosen 

by God, and we have been endowed with His holiness." [4]  

07( بشارة المصطفى ص 2(  

55ص 43( بحار االنوار ج3(  

266، ص 61الحديد، ج  ابی البالغه، ابن نهج ( شرح 4(   

 )2قال رسول هللا )ص(: فَاِطَمةُ أَعزُّ الن اِس َعلَی  )
 )3َغفََر هللاُ لَهُ وأْلَحقَهُ بِی َحْيُث ُکْنُت ِمَن اْلَجن ِة ) كقال رسول هللا )ص(: يا فاِطَمةُ! َمْن َصل ى َعلَيْ 

تُهُ َوَمَحلُّ قُدِسِه )  )4قالت فاطمه )س(: نَْحُن َوسيلَتُهُ فی َخْلِقِه َونَْحُن خاص 



 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 Sayyeda Fatima al-Zahra (s.a)”, for which 10 continuous days (18 to 27 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 = 12 

2. No. of banners relating to the occasion = 60 

3. No. of Centres = 30 

4. No. of Majalis = 30 

5. No. of speakers and lecturers from Australia = 33 

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

7. No. of rawaded (reciters) and poets.= 48 

8. No. of topics relating to the event = 14 

 المؤشر الفاطمي

The Fatimiyiah Summary Review 
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