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توديع الموسم 

  الفاطمي

واستقبال أشهر 

 العبادة الثالثة  



 

يصدر هذا التقرير الدوري عن برنامج هالل فاطميةيأ تريتيراليةيا اليذي هي  

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

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

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

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

 باإلعالع والتبلةغ لعطاء المنبر ونشاط المبلغةن..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ومعالجته..

  والبا  مفت ح لكل من يرغب باالرهاع.. 

 

 

 

 املؤشر الفاطمي
هالل فاطمية 

 استراليا

مطبوعة دورية تصدر 

عقيب كل مناسبة 

في فترة الموسم 

 الفاطمي 

تعدها لجنة الموسم 

 الفاطمي الخامس

ربيع األول الى  1من 

اخر جمادي االخرى 

 للهجرة 1441

وتستقبل مالحظاتكم 

 على البريد االلكتروني:

klbfdk@gmail.com 

 او عبر األرقام التالية:

0413969236  

0401337410  

0421738864 

 
 

 
 

 ويمكن مطالعة 

 اإلصدار في واحة 

 الموسم الفاطمي 

 بالموقع االلكتروني 

 )يا فاطمة(

 
http://helalfatimaitaustralia.com 



الصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، نبينا 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 ثظنظا هظم( وديظن ومظعظتظقظد )بظه 

 كانت الخاتمة(..

 

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

المناسبة وأسباب  خفاقاتها أثره 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..

 

( واألخير لكي يغطي فعالية ختام الموسم الفاطمي الخامظس 53ويأتي هذا اإلصدار الظ) 

 واستقبال موسم أشهر العبادة والطاعة الثالثة )رجب( و )شعبان( و )شهر رماان(..

 

ِم 
َ
د
ل
ظو
َ
ظت
ل
ظس
ِ
 الظم
ِّ
ظر
ِّ
ظِنظيظهظا والس

َ
ظِلظهظا وب

ل
ظع
َ
 وأبيها وب

َ
 فاطمة

ِّ
ق
َ
سائلين المولى العلي القدير )ِب 

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



 

 

 

 ثقافة األشهر الثالثة ) رجب، شعبان وشهر رماان (

 

تلتقي برامج التثقيف االسالمي عند محور مركزي يمثل الدورة الثقافية السنوية األم الـتـي 

تتفرع عنها وتتماهى معها كل برامج السنة والعمر. إنها دورة األشهر الثالثة رجب وشعـاـان 

 وشهر رمضان.

 

ويكشف التأمل في منظومة برامج أعمال كل من شـهـري رجـب وشـعـاـان عـن تـمـهـيـد رجـب 

لشعاان وتمهيد الشهرين لشهر رمضان لتظهر الشخصية الواحدة لـهـ ا األشـهـر مـن  ـالل 

 صائص الدورة الثقافية الواحدة التي تمتد من بداية أول ليلة من رجب إلـى مـا بـعـد تـو يـ  

 الجوائز في يوم العيد.

 

وقد ورد التعاير بالجوائز في الحديث الشريف عن اإلمام الااقر عليه السالم عن رسـول الـلـه 

 .«إذا طل  هالل شوال نـودي الـمـومـنـون: أن اإـدوا إلـى جـوائـزكـ »)صلى الله عليه وآله(: 

  

 األشهر الثالثة والاخصية الواحدة:

ورد الحديث عن الشخصية الواحدة لألشهر الثالثة عن رسول الله )صلى الله علـيـه وآلـه( كـمـا 

إن مـن عـرح حـرمـة رجـب »في الحديث الشريف اآلتي: قال رسول الله )صلى الله عليه وآله(: 

وشعاان، ووصلهما بشهر رمضان شهر الله األعظ  شهدت له ه ا الشهور يوم الـقـيـامـة، 

وكان رجب وشعاان وشهر رمضان شهودا بتعظيمه لها، وينادي مناد: يا رجب يا شعاان ويـا 

 فيقوم رجب  شهر رمضان كيف عمل ه ا العاد فيك  وكيف كانت طاعته لله عز وجل؟

 

 املناسبة

 االستعداد ألشهر العبادة 

 ختام الموسم الفاطمي



 

 وشعاان وشهر رمضان: يا ربنا ما تزود منا إال استعانة على طاعتك واستمدادا لمواد فضلك،

ولقد تعرض بجهدا لرضاك، وطلب بطاقته محاتك. فقال للمالئكة الموكليـن بـهـ ا الشـهـور: 

فيقولون يا ربنـا صـدر رجـب وشـعـاـان وشـهـر   ماذا تقولون في ه ا الشهادة له ا العاد؟

رمضان، ما عرفناا إال متقلاا فـي طـاعـتـك، مـجـتـهـدا فـي طـلـب رضـاك، صـائـرا فـيـه إلـى الـاـر 

واالحسان، ولقد كان يوصله إلى ه ا الشهور فرحا ماتهجا. أمل فيها رحـمـتـك، ورجـا فـيـهـا 

عفوك، ومغفرتك وكان مما منعته فيها ممتنعا وإلى ما ندبته إليه فيها مسرعا لـقـد صـام 

باطنه وفرجه و سمعه وبصرا، وساير جوارحه ولـقـد أـمـأ فـي نـهـارهـا ونصـب فـي لـيـلـهـا، 

وكثرت نفقاته فيها على الفقراء والمساكين، وعظمت أياديه وإحسانه إلى عاـادك، صـحـاـهـا 

أكرم صحاة، وودعها أحسن تودي  أقام بعد انسال ها عنـه عـلـى طـاعـتـك، ولـ  يـهـتـك عـنـد 

إدبارها ستور حرماتك، فنع  العاد ه ا. فعند ذلك يأمر الله تعالى بـهـ ا الـعـاـد إلـى الـجـنـة 

فتلقاا مالئكة الله بالحااء و الكرامات، ويحملونه على نجب النور، و يول النوار، ويصير إلى 

نعي  ال ينفد، ودار ال تايد، ال يخرج سكانها، وال يهرم شاانـهـا، وال يشـيـب ولـدانـهـا، وال يـنـفـد 

سرورها وحاورها، وال يالى جديدها، وال يتحول إلى الغموم سرورها ال يمسه  فيـهـا نصـب 

وال يمسه  فيها لغوب، قد أمنوا الع اب، وكفوا سوء الحساب وكرم منقلاه  ومثواه  )

1) 

 

 م ور العمر كله:

 يوكد ه ا الحديث الشريف ست حقائق:

 شهادة ه ا األشهر لمن عمل فيها بطاعة الله تعالى. .1

 شهادة  اصة من المالئكة لمن انتظر ه ا الشهور وأحسن صحاتها. .2

 المسابقة. –الخطوط العامة للعمل في ه ا الدورة  .3

المحافظة على روح ه ا الدورة ومواد العمل فيـهـا، بـعـد انـقـضـاء أشـهـرهـا )ولـ  عـنـد  .4

 إدبارها ستور حرماتك(.

النعي  الخاص وكفاية سوء الحساب، ويعني األ ير عدم المداقة في الحساب وهو فـي  .5

 بابه فو  عظي .

والحديث حول دوام روح ه ا األشهر وعدم هتك سترها عند إدبارها، حديث عن مـحـوريـة  .6

ه ا الدورة الثقافية العاادية في الاناء الثقافي العقيدي والعاادي للسـنـة كـلـهـا. ثـ  

 إن تكرارها السنوي يجعلها محور العمر كله.

 

ومن األهمية بمكان أن يلحظ في ه ا السيار بالتحديد العالقة بين لـيـلـة قـدر هـ ا الـدورة 

التربوية اإللهية وبين ليلة الجمعة. ليلة الجمعة ليلة قدر األساوع كما هي ليلة القدر الـتـي 

 تق  في نهايات دورة األشهر الثالثة، ليلة قدر السنة.



 

 حرمة رجب وليلته األولى:

 في  صائص األشهر الثالثة أنها تـاـدأ بـأحـد األشـهـر الـحـرم وهـو شـهـر 
ً
والبد من التناه أيضا

 رجب.

 

في  طاة الناي )صلى الله عليه وآله( عام حجة الوداع.. إن عدة الشهور عند الله اثنـا عشـر 

: منها أربعة حرم: ثالثة متوالية رجب مضر ال ي بين جمادي وشعاان )
ً
 (.2شهرا

 

 وأن تخت  
ً
 حراما

ً
شاء الله تعالى أن يكون الشهر األول من أشهر دورة السنة التأهيلية شهرا

 -وبـامـتـيـا   –بالشهر ال ي ال يضاهي فضله شهر، وهو شهر رمضان. وما بينهما شهر  اص 

 (.3) «أال إن شعاان شهري، فرح  الله من أعانني على شهري»برسول الله: 

 

كما شاء ساحانه أن تكون الليلة األولى من ه ا الموس  السنوي ودورته اإللهية التأهيلية، 

 من الليالي التي يستحب إحياؤها بالعاادة.

 

عن اإلمام الرضا عن أبيه اإلمام الكاأ  عن أبيه اإلمام الصادر عن أبيه اإلمام الااقر )عـلـيـه 

 عليه السالم كان يعجاه أن يفرغ الرجل نفسه في أرب  ليال من السنة: ليلة »السالم(: 
ً
أن عليا

 (.4) «الفطر، وليلة النحر )األضحى( وليلة النصف من شعاان، وأول ليلة من شهر رجب

 

 فرادة البرامل: 

لدى التأمل في برامج األشهر الثالثة المتنوعة والشاملة، تتجلى فرادة الـمـنـهـج اإلسـالمـي 

المعتمد في بناء الشخصية المومنة. إن الواجاات التي حدد لها وقت معين، ووفرة األعمال 

المستحاة المو عة على األشهر اإلثني عشر، والتي تشكل أعمال األشهر الثالثة منها القلب 

، أم  يارة عن قرب أو بعد 
ً
 أم دعاًء أم صالة أم صياما

ً
والجوهر، سواء أكانت ه ا األعمال ذكرا

، الواجاات والمستحاات   –
ً
 لـمـفـاهـيـ    –يناغي أن ينظر إليها جميعا

ً
 فـريـدا

ً
باعتاارها تـظـهـيـرا

 الثقافة اإلسالمية التي عقد المسل  القلب عليها حين اعتقد باألصول بالدليل والارهان.

 

البد للمنتمي إلى  ط فكري أن يتواصل على الدوام م  الفكر الـ ي انـتـمـى إلـيـه، ولـيـسـت 

ه ا األعمال الماثوثة في كل مفاصل الزمن إال تجسيد رعاية منـهـج الـتـوحـيـد لـلـقـلـب الـ ي 

 استضاء بنورا، حتى ال يخاو ه ا النور لفرط ما يواجه من رياح الظالم واألعاصير.

 

 عـلـى الـمـخـتـص، يـجـب الـتـعـامـل مـ  الـثـابـت مـن الـمـسـتـحـاـات 
ً
كما يـلـتـزم الـقـانـون اعـتـمـادا

 على من أأهره  الله تعالى على الـحـقـائـق واألسـرار.
ً
  والمكروهات اعتمادا
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ولتثايت حقيقة أن التعامل م  القانون اإللهي ومـنـه الـمـسـتـحـاـات والـمـكـروهـات، هـو مـن 

 وروايـات رجـب 
ً
سيار التزام القانون ثقة بـالـمـخـتـص، نـجـد فـي روايـات الـمـسـتـحـاـات عـمـومـا

 على أن ه ا الثواب الكثير وه ا النتائج المرجوة رهن اليقـيـن. فـهـل 
ً
بالخصوص التأكيد مكررا

قال على موس  األشهر الثالثة ودورتها األم، بملء اليقين؟
ُ
 ن

 

في بيان  طورة نقص اليقين، يقول اإلمام الخميني قدس سرا: "إن مصدر جـمـيـ  الـخـطـايـا 

والمعاصي التي تصدر من اإلنسان، هو النقـص فـي الـيـقـيـن واإليـمـان، وإن مـراتـب الـيـقـيـن 

واإليمان مختلفة على مستوى ال يمكن عدها وبيانها. وإن اليقين الكامل واالطمئنـان الـتـام 

 ال ي يحظى به األناياء، والحاصل من المشاهدة الحضورية هو ال ي يعصمه  من اآلثام".

 

 ر قنا الله تعالى اليقين وأن نقرن القول بالعمل.

 

 سماحة الشيخ حسين كوراني 

_________________________________________ 

 33ص  - 44ج  -العالمة المجلسي  -بحار األنوار  .1

 .434ص  -الشيخ الصدور  -الخصال  .2

 .233ص  3ج  -السيد ابن طاووس  -إقاال األعمال  .3

 .34ص  44ج  -العالمة المجلسي  -بحار األنوار  .4

 .14سورة الملك /  .5

______________________________ 



 



 

 في مراقبات شهر رجب ال رام

 

ـه مـن 
ّ
ه من أشهر الـحـرم ، أن

ّ
وه ا الشهر بمحّل عظي  من الشرافة ، ومن أسااب شرافته أن

ام الـجـاهـلـيـة ، وكـانـوا يـنـتـظـرونـه لـحـوائـجـهـ  ، 
ّ
 ب لك في أي

ً
مواس  الدعاء ، وكان معروفا

ه شهر  «اإلقاال»ول لك حكاية عجياة نقل بعضها السيد الجليل ـ أعلى الله مقامه ـ في 
ّ
، وأن

 شـعـاـان شـهـر رسـول الـلـه 
ّ
أمير المومنين عليه السالم كما ورد في بعض الروايـات كـمـا أن

 الليلة األولى )منه( من الـلـيـالـي 
ّ
صلى الله عليه وآله وسل  ، وشهر رمضان شهر الله ، وأن

 األيـام 
ّ
ه من أحـب

ّ
 يوم النصف منه ورد فيه أن

ّ
د فيها اإلحياء بالعاادات ، وأن

ّ
األربعة التي يتأك

ه مـوسـ  عـمـل االسـتـفـتـاح كـمـا يـأتـي 
ّ
 جّل جالله ه ا اآلية به ، وأن

ّ
ا  ص

ّ
ه مم

ّ
إلى الله ، وأن

 اليوم الساب  والعشرين منه يوم ماعث الناي ، ال ي هو يوم أهور الرحمـة 
ّ
تفصيله ، وأن

ل العال  إلى ه ا اليوم ، وهو أشرح األيام من الجهات 
ّ
 ل  ير مثله من أو

ً
ة ، أهورا

ّ
الرحيمي

 الااطنية ، وبالجملة فضائل ه ا الشهر ال تحيط بها العقول .

 

ر حديث الملك الداعي على مـا روي عـن 
ّ
ات المراقاات فيه من أوله إلى آ را ت ك

ّ
ومن مهم

 يـقـال لـه 
ً
 الله تعالى نصب في السماء السـابـعـة مـلـكـا

ّ
الناي صلى الله عليه وآله وسل  أن

طوبى لل اكـريـن »الداعي ، فإذا د ل شهر رجب ينادي ذلك الملك كّل ليلة منه إلى الصااح : 

طوبى للطائعين ، يقول الله تعالى : أنا جليس من جالسني ، ومطي  من أطاعني ، إافر من 

استغفرني ، الشهر شهري والعاد عادي ، والرحمة رحمتي ، فمن دعاني فـي هـ ا الشـهـر 

 بـيـنـي وبـيـن 
ً
أجاته ، ومن سألني أعطيته ، ومن استهداني هديته ، وجعلت ه ا الشهر حـاـال

 
َّ
 .«عاادي ، فمن اعتص  به وصل إلي

  

طنا في جنب اللـه ، أيـن الشـاكـرون ؟ أيـن الـمـجـتـهـدون ؟ أيـن 
ّ
أقول : فيا حسرتاا على ما فر

نـادي أيـن 
ُ
 ه ا النداء ، ما لي ال أرى مـن يـجـيـاـنـي عـلـى نـدائـي ؟ وأل

ّ
العقالء من تقدير حق

 شكر ه ا النـعـمـة ال يـمـكـن أداؤهـا مـن أحـد ، أيـن الـمـعـتـرفـون 
ّ
العارفون ال ين يعرفون أن

ون بالقصور والتقصير ، ليجياوا ه ا المنادي
ّ
 المقر



 

 في مراقبات شهر شعبان المعظم 

 

وه ا المنزل من منا ل العمر للسالك إلى الله تعالى ، له شأن عظيـ  ، وفضـل كـثـيـر ، فـيـه 

ليلة من ليالي القدر ، وقد ولد مولود فيه وعد الله بـه الـنـصـر لـكـّل مـظـلـوم مـن أولـيـائـه ، 

نا وآله وعليه السالم عـلـى األرض ، وأن يـمـأل 
ّ
وأنايائه وأصفيائه ، م  هاط أبونا آدم على ناي

ه .
ّ
، على ما يأتي تفصيله في محل

ً
 وجورا

ً
 ، بعدما ملئت ألما

ً
 وعدال

ً
 به األرض قسطا

 

ــه شــهــر رســول الــلــه صــلــى الــلــه عــلــيــه وآلــه وســلــ ، وقــال فــيــه : 
ّ
وكــفــى فــي شــأنــه أن

ومـن عـرح مـنـزلـة هـ ا الـدعـوة   «شهري ، رحـ  الـلـه مـن أعـانـنـي عـلـى شـهـري شعاان»

 أن يكون اهتمامه في اشتمالها عليه ود وله فيها ، وذلك  ليفته وأ وا 
ّ
العظمى ، فال بد

 أمير المومنين عليه السالم حيث قال :

 

م  سمعت منادي رسول الله صلى الله علـيـه وآلـه وسـلـ  يـنـادي  شعاان ما فاتني صوم»

ام حياتي صوم شعاان في
ّ
هـ ا فـي صـومـه وقـس   «إن شاء اللـه.  شعاان فلن يفوتني أي

عليه إعانته صلى الله عليه وآله وسل  من سائر الجهات من الصـالة والصـدقـة والـمـنـاجـاة ، 

ها.  المراقاات ص
ّ
 كل
ّ
 111 ووجوا الار

 

ونها ، ويستأنسون بشعاان 
ّ
ومناجاته الشعاانية معروفة وهي مناجاة عزيزة على أهلها يحا

ة معاملة العايـد  شعاان ألجلها ، بل ينظرون ويشتاقون لمجيء
ّ
ة في كيفي

ّ
وفيها علوم جم

 السوال ، الدعـاء واالسـتـغـفـار ، 
ّ
م  الله جّل جالله ، وبيان وجوا األدب في طريق معرفة حق

من الله جل جالله ، واستدالالت لطيفة تليق بـمـقـام الـعـاـوديـة ، السـتـحـكـام مـقـام الـرجـاء ، 

المناسب لحال المناجاة ، ودالالت صريحة واضحة في معنى لقاء اللـه وقـربـه والـنـظـر إلـيـه ، 

ترف  شاهات السالكين وشكوك المنكرين ، ووحشة المرتابين ، وإشارة إلـى مـعـرفـة الـنـفـس 

 بعض فقراته شخص جليل من اهل المعرفة .
َ
ر
ّ
س
َ
 على ما ف

ّ
ها طريق معرفة الرب

ّ
 وأن

 

ات أعمال ه ا الشهر بل للسالك أن ال يترك بعض فـقـراتـهـا 
ّ
وبالجملة ه ا المناجاة من مهم

في تمام السنة ، ويكثر المناجاة بها في قنوتاته ، وسائر حاالته السنية وال تغفل عن قولك 

ـى تـخـرر أبصـار الـقـلـوب حـجـب الـنـور ، »حين تقول : 
ّ
وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك ، حـت

 قدسك
ّ
قة بعز

ّ
ل هل بقلاه بصر يـدرك  «فتصل إلى معدن العظمة ، وتصير أرواحنا معل

ّ
وليتأم

صف بمعدن العـظـمـة ؟ حـتـى يـعـلـ  مـا 
ّ
به النور ؟ وما حجب النور ؟ وما المحتجب بالنور المت

 ال يصدر 
ً
ه أصال

ّ
ه أن يعطيه ، فإن اإلنسان إذا ل  يعرح ما يسأل رب

ّ
 يقول ، وما يستدعي من رب



 

 

ه قرأ األلفاظ ، والقارئ لأللفاظ إير الداعـي والسـائـل ، والـلـه 
ّ
ه ، بل يصدر أن

ّ
ه سأل رب

ّ
عليه أن

 تعالى يقول :

 

 إذا دعاا»
ّ
 المضطر

ُ
جيب

ُ
ن ي

ّ
ـِجـب لـكـ »( ويـقـول : 62)النمل :  «أم

َ
( 61)إـافـر :  «ادعـونـي أسـت

 »(  32)النساء :  «واسألوا الله من فضِلهِ »ويقول : 
ً
حـيـمـا

َ
 بك  ر

َ
 الله كان

ّ
( وال 24)الـنـسـاء :  «إن

 111يقول : اقرأ األلفاظ.  المراقاات ص 

 

وكيف كان ه ا مناجاة جليلة ، ونعمة عظيمة من بركات آل محمد عليه  السالم يعرح قدر 

 وهو شهـيـد»عظمتها 
َ
 أو ألقى السم 

ٌ
ن كان له قلب

َ
( والـغـافـلـون بـمـعـزل عـن 34)ر :  «ِلم

 معرفته ، وعن عظ  فوائدا وأنوارا .

 

 مـن شـأنـهـا عـلـوم عـزيـزة ، مـعـارح 
ّ
ولعمري إن األإلب ال يعرفون شأن نعمة المناجاة ، وأن

ل  عليها وعلى حدودها ، إال أهله من أوليـاء الـلـه الـ يـن نـالـوا بـهـا عـن طـريـق 
ّ
جليلة ، ال يط

 الوصول بحقائق ه ا المقامات عن وجه المكاشفة إنما هو من أجّل 
ّ
الكشف والشهود ، وأن

 نع  اآل رة ، وال يقاس بشيء من نعي  الدنيا .

 

وا 
ّ
وإليه أشار الصادر عليه السالم بقوله : لو عل  الناس ما في فضل مـعـرفـة الـلـه مـا مـد

ـا 
ّ
  به األعداء من  هرة الحياة الـدنـيـا ، وكـانـت دنـيـاهـ  أقـّل عـنـدهـ  مـم

ّ
أعينه  إلى ما مت

ذ من ل  يزل في روضات الجنان م  
ّ
ذوا بها تل 

ّ
موا بمعرفة الله ، وتل 

ّ
يطأونه بأرجله  ، وتنع

 أولياء الله الخ .

 

ومن مهمات ه ا الشهر الصوم بقدر ما يناسب حاله ، أفضله إن ل  يمنعه مان  ـ ولو مـانـ  

 أو يومين في آ را يفصل بإفطارا بينه وبيـن شـهـر 
ً
من جهة الترجيح ـ أن يصوم كله إال يوما

س دعـوة رسـول الـلـه صـلـى الـلـه 
ّ
رمضان فاألفضل أن يكثر من الصوم بحيث يد ل في مـقـد

 أن يصدر بيوم أو يومين .
ّ
 عليه وآله وسل  باإلعانة ، وذلك ال أأن

 

لة في جزء جزء منه ، وأنا أقتصر على ذكر رواية منهـا ممـار رواا 
ّ
ه قد وردت أ اار مفص

ّ
 إن
ّ
ث 

، عن الحسن بن محاوب عن عاد الله  «من ال يحضرا الفقيه»الصدور ـ عليه الرحمة ـ في كتاب 

ل يــوم  » بــن حــزم األ دي ، قــال ســمــعــت أبــا عــاــد الــلــه عــلــيــه الســالم يــقــول :
ّ
مــن صــام أو

ة ، ومن صام يومين نظر الله إليه في كّل يوم وليلة في دار  شعاان من
ّ
ة الات

ّ
وجات له الجن

ته كّل يوم
ّ
ة ، ومن صام ثالثة أيام  ار الله في عرشه وجن

ّ
  . «الدنيا ودام نظرا إليه في الجن



 

 مختصر في مراقبات شهر رماان

 

ك  ال تـدرون مـا رمضـان»
ّ
أمظيظر الظمظؤمظنظيظن   .«ال تقولوا رمضان، ولكن قولوا شهر رمضان، فإن

 .عليه السالم

 

وم، والتناسب بيـنـه وبـيـن مـعـنـى 
َّ
عرح فيه معنى الص

ُ
ه ا الشهر العظي  دار ضيافة الله، ي

جهد الصائ 
َ
في تحصيل اإل الص في حـركـاتـه وسـكـنـاتـه  -بعد ه ا المعرفة-  ضيافة الله، لي

ع الله تـعـالـى لـحـكـمـِة تـكـمـيـِل نـفـِس 
ّ
 رضا صاحب الدار. الصوم الصحيح الكامل ال ي شر

َ
ق
ْ
ِوف

ها، فإن  اد الصائ  م  ذلك ترك شغِل الـقـلـب 
ّ
 للمعصية بالجوارح كل

ً
الصائ ، هو ما يكون تركا

وم األكمل.
ّ
  عن ذكر إير الله، وصام عن كّل ما سوى الله، فهو الص
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واأل ـيـر مـن الـمـوسـ  الـفـاطـمـي  121م )الــ3/3/2114في يوم  الجمعة  

 الخامس(، 

ـــمـــوســـ   ـــام ال وفـــي  ـــت

الــفــاطــمــي الــخــامــس تــ  

االســتــمــاع إلــى مــحــاضــرة 

لــفــضــيــلــة الــمــرجــ  الــديــنــي 

الــوحــيــد الــخــراســانــي حــول 

ه ا القضية بدأها بالقـول 

إن من بيـن الـكـلـمـات الـتـي 

قيلت بأن الحاضـريـن الـيـوم 

ه  ) دام فاطمة الزهـراء 

عليها السالم( وهي كلمة 

تاعث على ال هـول، ونـقـل 

حادثة أم أيمن التي أقسمت بـه اسـتـشـهـاد الـزهـراء عـلـيـهـا السـالم أن ال 

تاقى في المدينة، وفي طـريـق هـجـرتـهـا وقـ  مـا وقـ  لـهـا مـن األذى، 

والعطش ال ي أراد أن يوردها إلى الهالك فـتـوسـلـت بـالـلـه بـأنـهـا  ـادمـة 

الزهراء عليها السالم، فنزل دلو من السماء شربت منه فـلـ  تـعـطـش قـط، 

 وه ا الكرامة بشرح ) دمتها(..

 

 الراصد الفاطمي لفعاليات املناسبة 

 وكانت حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوع كما يلي

 التقرير 

 312رقم  

من  ارج مدينة سيدني عار جها  التلفا  بهدح إثراء األيام الفاطمية بـأكـاـر قـدر 

 ممكن من الموضوعات، وترسيخ أسماء األعالم وأعمدة المنار في ذاكرة الناس:

الم اضرات حول السيدة البهراء عليها السالم: –أوال   

 خدمة فاطمة البهراء عليها السالم 



 التقرير 

 391رقم  

فعاليات مدينة سيدني العامة والخاصة: –ثانيا   

 زيارة العلماء 

 
 

واأل ـيـر مـن الـمـوسـ  الـفـاطـمـي  121م )الــ3/3/2114في يوم  الجمعة  

الخامس(، وتأكيدا على الثابت المنهجي للخطاب الفاطمي في التزام  ـط 

العلماء في حركته، قام وفد من لجنة الموس  الفاطمي الخامس بـزيـارة 

ألبر  عالمين في مدينة سيدني، وهما: سماحـة السـيـد هـاشـ  نصـر الـلـه 

 وفضيلة الشيخ محمد حسين األنصاري، لإلستماع إلى توجيهاتهما..



 وهنا رصد بما ناره البرنامل من لوحات من تصميمه 
 خالل هذا األسبوم، 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 ال اج قاسم شاني:



 يوميات حول البهراء عليها السالم: -القسم الرابع









 يوميات المناسبة الخاصة:  -القسم الخامس





 يوميات لبراعم الفاطمية  :  -القسم السادس



 وهي لإلعالن الموحد، وبعض الفعاليات الخاصة:

  عالنات :   -القسم السابع



  
 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

1 11 5 5 9 1 — 5 

 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 “Farewell activity 
of the last day of the Fatimiyiah Season and  welcoming the three months of worship, Ra-
jab, Shaaban and month of Ramadan”.  
 
 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 = 1 

2. No. of banners relating to the occasion = 11 

3. No. of Centres = 3 

4. No. of Majalis = 3 

5. No. of speakers and lecturers from Australia = 2 

6. No. of speakers and lecturers from outside Australia = 1 

7. No. of rawaded (reciters) and poets.= 0 

8. No. of topics relating to the event = 3 

 المؤشر الفاطمي
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