
 للهجرة      0441جمادى األولى            5ربيع اآلخر إلى  92           8العدد 

الوفاء لرسول األنام )ص( في 

 وفاة زوجته أم المساكين



 

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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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 )ص( 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 اآلن وكظل  ن إلظى 

 يوم الدين، وبعد: قيام

 

فيتواصل إصدار )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 إخفاقاتها، لكي يكون )الظمظؤشظر الظفظاطظمظي( 

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

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 إخفاقاتها أؤره على جهود الكوادر في الظتظ ظاظيظر والظمظتظابظعظة والظرصظد 

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

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

 حامي الجادر( الذي يبذله في إصدار هذا التقرير..

 

ويأتي هذا اإلصدار الثامن ليغطي اإلحياء الخاص لذكرى وفاة زوجة الرسظول )صظلظى الظلظه 

عليه و له( أم المساكين، وذلك وفاًء لرسظول الظلظه )صظلظى الظلظه عظلظيظه و لظه( فظي كظل مظا 

 يتعلق ب ياته..  
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فيها( أن نكون قد وفقنا لتقديم إسهام ياارك في الجهود التي يبذلها الظجظمظيظع فظي 

 مدينة سيدني..

 

 لجنة الموسم الفاطمي الخامس
 برنامل هالل فاطمية أستراليا

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 املدخل



 

 

ذكرى وفاة  

 أم المساكين   

 وهي زينب بنت خبيمة الهاللية، من بني عامر بن صعصعة..

 

 أمها: هند بنت عوف ال ميرية المعروفة بأنها أكرم عجوز في األرض أصهارا.. 

 ولدت في مكة قبل الهجرة بثمان وعارين سنة..

 

أي وهظبظت نظفظسظهظا   –لما تقدم النبي )ص( لخطبتها جعلت أمرها بيد الرسظول )ص( 

فتبوجها )ص( في شهر رماان سنة ؤالث للهجرة، وقال الظعظالمظة الظمظجظلظسظي  -لها 

 (: وأصدقها اؤنتي عارة أوقية وناا..09، ص91)ب ار األنوار: ج

 

رفت واشتظهظرت بظاإلنظفظاك والظكظرم 
ِ
كانت تعرف في الجاهلية بظ)أم المساكين( ألنها ع

على الفقراء والمساكين، والعطف عليهم والرأفة بهم، وبعد دخولها اإلسظالم زاد 

حنانها وتصدقها عليهم، فكانت ال يأتيها دينار وال درهم إال أنفظقظتظه عظلظى الظفظقظراء 

كر أنظهظا كظانظت تظبظذل قصظارى جظهظدهظا 
ِ
والمساكين، وعلى إطعامهم وكسوتهم، وذ

 في رعاية األيتام واألرامل، وتفقد شؤونهم، ورعايتهم، وقااء حوائجهم..

 

ولم تلبث عنده إال شهرين أو ؤالؤة وقال البالذري في أنساب األشظراف: بظل أقظامظت  

عنده ؤمانية أشهر حتى توفيت في السنة الرابعة للهجرة، عن عظمظر جظاوز الظثظالؤظيظن 

 بقليل، وصلى عليها )ص( ودفنها في البقيع..

 

 وقيل: حينما توفيت تجددت أحبان النبي )ص( وتذكر بموتها موت خديجة.. 

 املناسبة



 غرض االحياء 

من منطلق الوفاء لنبي اإلسالم )ص( في زوجاته الالتي وفت له وللرسالة 

 اإللهية التي حملها..

 املقرتح 

واقترحت )لجنة الموسم الفاطمي( أن يتم إحياء تلك المناسبة لمدة يوم 

 واحد في  خر الاهر..

 التقويم 

 أو  خر الاهر ذكر فيه من ال وادث والمناسبات: 01وفي هذا اليوم الظ 

والدة اإلمام ال سين عليه السالم )على قول الايخ البهائي، وإن كان  .0

 خالف الماهور(..

 وفاة أم المؤمنين زينب بنت خبيمة أم المساكين.. .9



 وقد اقترح في إحياء تلك المناسبة ال ديث عن األمور التالية:

 الرسول )ص( وتعدد البوجات.. .0

 كيفية إختيار البوجة الصال ة وفقا للمنهل النبوي.. .9

 الوفاء لألزواج في ال ياة وفي الممات.. .0

 دور المرأة المؤمنة في رعاية الم تاجين.. .4

 األسرة ودورها في اإلسهام في التكافل االجتماعي.. .5

 موضوعات املناسبة املقرتحة: 



 ومن بين المصادر:

األسرة في السيرة العملية للنبي )ص( وأهل البيت للشيخ محمد جمعة شيخ زاده، من نشر مركز المصطفى  .1

 العالمي للترجمة والنشر..

 اإليثار والبر بالفقراء في سيرة النبي وأهل بيته للمرحوم الشيخ باقر شريف القرشي. .2

?http://alfeker.net/library.phpتعدد الزوجات بين العلم والدين: الرسول )ص( وتعدد الزوجات:  .3

id=3552.. 

?/https://books.rafed.net/mالتكافل االجتماعي في مدرسة أهل البيت عليهم السالم:  .4

type=c_fbook&b_id=716.. 

 زوجات النبي )ص( لحسين سليم صالح.. .5

 زوجات النبي )ص( وأوالده سيرة وتاريخ: ألمير مهنا خيامي.. .6

/http://www.alshirazi.com/compilationsفلسفة تعدد زوجات الرسول )ص( للسيد مجتبى الحسيني:  .7

library/mj_shirazi/pdf_zip/zawjat_rasool.zip.. 

 لماذا تعدد الزوجات في اإلسالم؟: للسيد شريف السيد العاملي، الصادر عن دار الهدى.. .8

//:httpمن هنا زوجات الرسول المصطفى )ص( في اآلخرة للشيخ محمد رضا األنصاري:  .9

www.almawsouah.com/?p=149.. 

 مصادر املوضوعات 



 دور جلنة املوسم 
  

 وعلى النهل المعتاد فإن دور لجنة الموسم الفاطمي الخامس كان: 
 

 

 االقتراح والتنسيق.. .1

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

توجيه اللوحات اليومية لتوضيح وبيان مفردات هذه الـمـنـاسـبـة واإلجـابـة عـلـ   .3

 الشبهات ورد التشكيكات والمغالطات..

 توزيع الكتب اإللكترونية المساعدة عل  فهم تلك المناسبة.. .4

 توثيق تلك الفعاليات وتحريرها وبيانها.. .5

 ومن المالحظات على إحياء تلك المناسبة:

 

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

افتقد الكم المقام من االحتفاالت تناوالت أبعاد أكثر حول شخصيتها وتقاربت  .2

 موضوعات الطرح..

أيضا هذا اإلحتفال افتقد استيعاب كافة الرواديد في مدينة سيدني والشعراء،  .3

 بالرغم من أن كم اإلحتفاالت يكفي لمشاركة الجميع..

إحدى المجالس ولألسف الشديد قدمت مناسبة الشهيد جعفر بن أبي طالب في  .4

 أسبوع اإلحتفال بميالد السيدة زينب بينما في ليلة استشهاد جعفر أحيت الميالد..

إحدى المجالس في الليلة التي كانت قريبة من الميالد أحيت ذكرى استشهاد  .5

الزهراء عليها السالم، وفي الليلة القريبة من إحياء ذكرى استشهاد الزهراء عليها 

 السالم أحيت ذكرى ميالد السيدة زينب عليها السالم..

 تقييم االحياء 



 

 املشاركون يف االحياء

إال أنه ولألسف الاديد لم يمكن إحياء تلك المناسبة، كما لظم يظمظكظن الظ ظصظول 

على م اضرة تخ  المناسبظة لظعظرضظهظا فظي الظدار الصظادقظيظة، لظذا فظإن الظيظوم 

أخت  بظ)إحياء ذكرى التابعي الجليل ال ارث الهمداني( الذي سيظغظطظي الظعظدد 

 التاسع موضوعه..





 له بيعة في عنقي

 

 وقد أصدر البرنامل في هذا اليوم اللوحات التالية:

 اللوحات اإلعالنية هلذا اليوم

 إعالنات اليوم



 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 المناسبة الخاصة:  -القسم الخامس



 يوميات لبراعم الفاطمية  :  -القسم السادس







 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 whatever we offer, and whatever we do,  is for the sake of fulfilling 

the kindness and the blessings that Ahlul Bayt have left (upon) us. 

 

 This issue is focused on the documentation and evaluation of the “The death 

anniversary of the mother of the poor, the wife of the prophet, peace be upon him and 

his family”, for which , the last day of Rabi’ al-Awal, corresponding to 09/12/2018 has 

assigned. 

 

 المؤشر الفاطمي

The Fatimiyiah Summary Review 
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