
 للهجرة      1441ربيع اآلخر                           1(                            9العدد ) 

 ذكرى التابعي 

 الحارث الهمداني     



 

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
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في فترة الموسم 
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 ويمكن مطالعة 

 اإلصدار في واحة 

 الموسم الفاطمي 

 بالموقع االلكتروني 

 )يا فاطمة(

 
http://helalfatimaitaustralia.com 



الصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، نبينا األعظظظم مظحظمظد )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 اآلن 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 نحو األفال، ومهما نقدم فإننا بظحظاجظة  لظى 

أن نقدم األفال مما قدمناه فإنهم أهل بيت )ال نظحظصظي ؤظنظا هظم( وديظن ومظعظتظقظد )بظه 

 كانت الخاتمة(..

 

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

المناسبة وأسباب  خفاقاتها أؤره على جهود الكوادر في الظتظحظاظيظر 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..

 

ويأتي هذا اإلصدار التاسع ليغطي مناسبة ذكرى وفاة التابعي الجليل الحارث بظن األعظور 

الهمداني صاحب المواقف الملتبمة، لكي يكون تذكرة لكل من يلل ميدان الاعر في حب 

 اآلل..
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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



 

 

ذكرى وفاة 

التابعي الحارث 

 الهمداني     

 (1اسمه وكنيته ونسبه)

داني الكوفي.
ْ
 أبو زهير، الحارث بن عبد الله بن كعب األعور الهم

 

 والدته:

  
د
ـه كـان ّلـن أعـ   الـ ـرن األو

د
 أن

د
  لـنـا الـمـتـا ر تـاريـو وا تـه وّلـكـانـهـا، ما

د
حـد

ُ
لم ت

ه ولد في الكوفة باعتباره كوفي.
د
 الهجري، وّلن المحتمل أن

 

 صحبته:

 كان )رضي الله عنه( ّلن أصحاب اإلّلاّلين علي والحسن )عليهما الس  (.

 

 جوانب من حياته:

ه الشيو المفيد )قدس سره( ّلن المجمعين على خـ فـة عـلـي)عـلـيـه السـ  (  •
د
عد

 (.۲ومّلاّلته بعد قتل عثمان)

كان ّلن الث ات العشرة الذين أّلر اإلّلا  أّلير المؤّلنين )عليه الس  ( كاتبه عبيد  •

 عشـرة ّلـن .ـ ـاتـي. »الله بن أبي رافع بدخولهم عليه، حيث قا  لـه  
ش
أ خـل عـلـي

هم لي يا أّلير المؤّلنين؟ ف ا  )عـلـيـه السـ  (  أ خـل
د
والـحـارث بـن …  ف ا   سم

 (.۳(«عبد الله األعور الهمداني

اء الذين قرأوا على اإلّلا  علي )عليه الس  ( وابن ّلسـعـو ، وقـرأ » •
د
كان ّلن ال ر

 (.۴(«عليه أبو مسحاق السبيعي

ين أن ينا ي في الـنـاس   •
د
ا أرا  الخروج ملى صف

د
أّلره اإلّلا  علي)عليه الس  ( لم

 (.۵أن أخرجوا ملى ّلعسكركم بالنخيلة، فنا ى الحارث في الناس بذلك)

 

 املناسبة



 

أّلره اإلّلا  علي)عليه الس  ( أن ينا ي في النـاس عـنـدّلـا أأـار أزا  ّلـعـاويـة  •

ه ويبيع  نياه »على األنبار في العراق ّلن جهة الشا   
د
ن يشتري نفسه لرب

َ
أين ّل

 صا ق النية في السير ّلعنا، 
د
 بالرحبة من شاء الله، وا يحضر ما

ً
بآخرته؟ أصبحوا أدا

ونا
د
 (.۶(«والجها  لعد

 

 محاورته مع اإلمام أمير المؤمنين)عليه السالم(:

داني على أّلير المؤّلنين)علـيـه السـ  ( »
ْ
عن األصبغ بن نباتة قا    خل الحارث الهم

  فـي ّلشـيـتـه ويـخـبـ  األر  
د
في نفر ّلن الشيعة، وكنت فيهم، فجعل الحارث يـتـّو

 فّقبل عليه أّلير المؤّلنين، وكانت له ّلنه ّلـنـزلـة فـ ـا   كـيـ  
ً
بمحجنه، وكان ّلريضا

 تجدك يا حارث؟

 

 اختتا  أصحابك ببابك،
ً
ي يا أّلير المؤّلنين، وزا ني أو زا  ألي 

د
 قا   نا  الدهر ّلن

 

قا   وفيم ختوّلتهـم؟ قـا   فـي شـّنـك، والـثـ .ـة ّلـن قـبـلـك، فـمـن ّلـفـر   أـا ، 

   ّلرتاب ا يدري أي د  أ  يحجم؟
د
 وّل تتد  تا ، وّلن ّلتر 

 

قا  )عليه الس  (  بحسبك يا أخا همدان، أا من خير شيعتي النمـ  األوسـ  ملـيـهـم 

 يرجع الغالي وبهم يلحق التالي.

 

ي الريب عن قلوبنا، وجعلتنا في ذلك 
د
ّل
ُ
قا   ف ا  له الحارث  لو كشفت فداك أبي وأ

 على بتيرة ّلن أّلرنا.

 

ـعـرب بـالـرجـا  بـل 
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د
ك اّلرء ّللبوس عليه، من

د
قا ) عليه الس  (  قدك فإن

 أحسـن الـحـديـث، والتـا   بـه 
د
 الـحـق

د
 تعـرب أهـلـه، يـا حـارث من

د
بآية أحق فاعرب الحق

ن كانت له حتافة ّلن أصحابك.
َ
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د
 أخبرك فارعني سمعك، .م

د
 ّلجاهد، وبالحق

 

قته وآ   بين الـرو  والـجـسـد، 
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د
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وتـيـت فـهـم الـكـتـاب وفتـل 
ُ
ه، أ

د
ـه وصـاحـب نـجـواه وسـر

د
ه وولي

د
يا حارث وصنوه ووصي

الخطاب، وعلم ال رآن، واستو عت أل  ّلفتا  يفتح كلد ّلفـتـا  ألـ  بـاب، يـفـضـي كـلد 

 ذلك ليجري لي 
د
، ومن

ً
دت ـ أو قا   أّلد ت ـ بليلة ال در نف 

د
باب ملى أل  أل  عهد، وأي

ن عليها، 
َ
ى يرث الله األر  وّل

د
يتي، كما يجري الليل والنهار حت

د
وللمستحفظين ّلن ذر

ى  ليعرفني عند المـمـات، 
د
ي في ّلواطن شت

د
رك يا حارث، ليعرفني وليي وعدو

د
بش

ُ
وأ

 وعند الترا ، وعند الحو ، وعند الم اسمة.

 



 

  
ً
قا  الحارث  وّلا الم اسمة يا ّلواي؟ قا   ّل اسمة النار، أقاسمها قسمة صحاحا

ي فخذيه.
د
 أقو  هذا وليي فاتركيه، وهذا عدو

 

 أخذ أّلير المؤّلنين علي )عليه الس  ( بيد الحارث ف ا   يا حارث، أخذت بيدك كما 
د
.م

أخذ رسو  الله)صلى الله عليه وآله( بيدي، ف ا  لي وقد اشتكيت مليه حسد قريـ  

ه مذا كان يو  ال ياّلة أخذت بحبل أو بحجزة ـ يـعـنـي عتـمـة ّلـن ذي 
د
والمناف ين  من

يتك بحجزتك، وأخذت شيـعـتـكـم 
د
العرش تعالى ـ وأخذت أنت يا علي بحجزتي، وأخذت ذر

ـه؟ خـذهـا ملـيـك يـا 
د
ـه بـوصـي

د
ه، وّلاذا يتنع نـبـي

د
 وجل بنبي

د
بحجزتكم، فماذا يتنع الله عز

.
ً
ن أحببت، ولك ّلا اكتسبت. قالها . .ا

َ
 حارث قتيرة ّلن طويلة، أنت ّلع ّل

 

ي بعد هذا ّلتـى لـ ـيـت الـمـوت أو 
د
بالي ورب

ُ
 ـ  ّلا أ

ً
ف ا  الحارث ـ وقا  يجر ر ائه جذا

 ل يني.

 

د الحميري في كلمة له:
ّ
 قال جميل بن صالح: فأنادني أبو هاشم السي

 

 لحارث عجب  
ٍّ
 أعجوبة له حم    قو  علي

د
 كم .م

ن يمت يرني 
َ
دان ّل

ْ
 ّلن ّلؤّلن أو ّلنافق قب   يا حار هم

 بعينه واسمه وّلا عم    يعرفني طرفه وأعرفه  

 ف  تخ  عثرة وا زل   وأنت عند الترا  تعرفني  

 تخاله في الح وة العس   أس يك ّلن بار  على ظمّ  

ها  عي الرج   أقو  للنار حين توق  للعر   
د
 على حر

 له  
د
ت     عيه ا ت ربيه من

د
 ّلت

د
 بحبل الوصي

ً
 حب 

 (.۷(«أعطاني الله فيهم األّل    هذا لنا شيعة وشيعتنا  

 

 من أقوال العلماء فيه:

د طـه نـجـ  )قـدس سـره(   .1
د
نا الشيو ّلحم

د
ّلـن األولـيـاء ّلـن أصـحـاب أّلـيـر »قا  جد

 (.۸(«المؤّلنين )عليه الس  (، وأّلره أظهر ّلن أن يخفى

ا ينبغي الريب فـي و.ـاقـة الـرجـل »قا  الشيو عبد الله الماّل اني )قدس سره(   .2

 على أن  الشعبي 
ً
ه رأما

د
وت واه، ون بل في الم ا  شها ة المخالفين في ح 

ك
د
 علي )عليه الس  ( ا ينفعك، وبغضه ا يضر

د
 حب

د
(«الزنديق، الذين ي و   أّلا من

۹.) 

ـ ـه »قا  الشيو ّلحيي الدين الماّل اني)قدس سره(   .3
د
ن و.

َ
ا ّلحيص ّلن تو.يق ّل

ـ ـه)عـلـيـه 
د
ـن يـو.

َ
 ين أّلير المؤّلنين عليه أفضل التـ ة والسـ  ، بـل ّل

د
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د
سي
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 (.۰۱(«الس  ( فهو فوق تو.يق المو.

 



 

ـة  4
د
الـحـارث كـان أفـ ـه الـنـاس، وأفـر  ». قا  أبو بكر بن أبي  او  ّلن علماء الـعـاّل

م الفرائض ّلن علي
د
 (.۰۰(«الناس، وأحسب الناس، تعل

(«كان أحد الف هاء، له قو  في الفتـيـا»ه(   ۶۵۶. قا  ابن أبي الحديد المعتزلي)ت 5

۰۲.) 

 

 روايته للحديث:

  الهجري، ف د روى أحا يث عن اإلّلـا  عـلـي
د
يعتبر ّلن رواة الحديث في ال رن األو

 )عليه الس  (.

 

 وفاته:

ي )رضي الله عنه( عا  
د
وف

ُ
 ه.۶۵ت
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باإلضافة  لى تناول السيرة الذاتية لهذه الاخصية، يمكن تناول أحد أو كل 

 الموضوعات التالية:

أدب االختالف وماروعيته )حيث أنه اهتم بهذا الموضوم وشكل ر يته حولها من كالم  .1

 أمير المؤمنين(..

الحب ألهل البيت عليهم السالم )حيث أنه لما سأله اإلمام عن سبب مجيئه  ليه: قال  .2

 جاء بي حبكم(..

األذى الذي ناله أصحاب اإلمام من أعداءه )تاعيف الحارث في كتب أهل الخالف بالرغم  .3

 من وؤاقته(..

 التوقف عن الاعر المنظوم عن حادؤة لقاءه باإلمام: )يا حار همدان من يمت يرني..(.. .4

 موضوعات املناسبة املقرتحة: 



 وهي على ثالثة أقسام:

 
 

 )القسم األول( في ترجمته في كتب التراجم:

 ..http://alfeker.net/library.php?id=2009(: 299، ص1اختيار معرفة الرجال )ج .1

 ..http://shiabooks.net/library.php?id=4408(: 363، ص4أعيان الشيعة )ج .2

 ..http://alfeker.net/library.php?id=3268(: 172إكليل المنهج في تحقيق المطلب للخراساني الكرباسي )ص .3

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%(: 179اإلكمال في أسماء الرجال للخطيب التبريزي )ص .4

83%D8%AA%D8%A8/2942_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D9%83%D8%A7%D9%84-%D9%81%

D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%

A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%

D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D9%8A.. 

 ..http://alfeker.net/library.php?id=2319(: 122خالصة الرجال )ص .3

 ..http://alfeker.net/library.php?id=4098رجال الشيعة في أسانيد السنة للطبسي:  .6

 ..http://shiabooks.net/library.php?id=2933(: 9، ص3قاموس الرجال للتستري )ج .7

 ..http://alfeker.net/library.php?id=3479(: 27، ص3مجلة تراثنا )العدد  .8

/https://drive.google.com/file(: 237، ص2مستدركات علم رجال الحديث للنمازي الشاهرودي )ج .9

d/0B6agEvC3vT23T0x0YkxLWTRxRVU/view.. 

 ..http://alfeker.net/library.php?id=3133(: 162، ص3معجم رجال الحديث للسيد الخوئي )ج .10

 

 )القسم الثاني( في الرسائل المفردة حوله:

 ..http://www.azahera.net/showthread.php?t=3330الباحث عن علل الطعن في الحارث للصديق الغماري:  .1

 ..http://www.azahera.net/showthread.php?t=3349بيان نكث الناكث المتعدي بتضعيف الحارث للصديق الغماري:  .2

//:httpsالحارث األعور وجابر الجعفي بين التثيق والتجريح للدكتور علوي بن حامد بن محمد بن شهاب الدين:  .3

www.andalusuniv.net/magazine/13/2.pdf.. 

 الحارث الهمداني صاحب راية أمير المؤمنين عليه السالم للدكتور محمد حسن محيي الدين. .4

 مصادر املوضوعات 



 

 )القسم الثالث( في الموضوعات المناسبة لليلته ويومه:

 ..http://alfeker.net/library.php?id=3203أمان األمة من الضالل واالختالف للشيخ لطف هللا الصافي:  .1

 ..http://alfeker.net/library.php?id=1072حب أهل البيت في الكتاب والسنة للسيد محمد تقي الحكيم:  .2

https://www.abjjad.com/author/2810281984/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%شرعية االختالف:  .3

AE-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%

88%D8%B3%D9%81/books.. 

-http://kitabislamikpercuma.weebly.com/kitab-kitab-keutamaanعلموا أوالدكم حب أهل البيت لمحسن عقيل:  .4

ahlul-bait--imam-12.html.. 

 ..https://www.goodreads.com/book/show/17926830القصائد الخالدات في حب أهل البيت عليهم السالم:  .3

 ..http://alfeker.net/library.php?id=3008المحبة في الكتاب والسنة شبكة الفكر:  .6



 دور جلنة املوسم 

  
 وعلى النهل المعتاد فإن دور لجنة الموسم الفاطمي الخامس كان:

 
 

 ااقترا  والتنسيق.. .1

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

توجيه اللوحات اليوّلية لتوضيح وبيان ّلفر ات هذه المـنـاسـبـة واإلجـابـة عـلـى  .3

 الشبهات ور  التشكيكات والمغالطات..

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

 تو.يق تلك الفعاليات وتحريرها وبيانها.. .5

 ومن المالحظات على  حياء تلك المناسبة:

منه بالرأم ّلن توجيه  عوات ملى أكبر عد  ّلمكن ّلن الروا يد والشعراء، ما أن الذين 

 تمكنوا ّلن الحضور كانوا أقل ّلن العد  الم رر..

 تقييم االحياء 

 الحارث بن األعور الهمداني



 

 املشاركون يف االحياء

 وّلن الذين لبوا الدعوة وشاركوا 

 

 من الرواديد والاعراء والمنظمين: -)أوال( 

 السيد أبو ع ء حاّلي الجا ر.. .1

 الرا و  السيد حسين الحسيني.. .2

 السيد حميد ّلستجاب الدعوة.. .3

 السيد عاّلر الكرب ئي.. .4

 السيد علي قتير.. .5

 الحاج قاسم شاني.. .6

 الم  ّلحمد الكوفي .7

 السيد ّلخلد الكرب ئي.. .8

 

 علماء وخطباء من الخارج: -)ؤانيا( 

على المنهج المعتا  تبث بث ّلحاضرة في الدار التا قية عن تلك الشختية للشيو عـ ـيـل 

الحمداني أحد طلبة العلو  الدينية ّلن ّلنط ة الحلة في العراق وهـو ّلـن الـمـعـروفـيـن 

بسعة ّلطالعاته ختوصا في الموضوعات التاريخية والشـخـتـيـات اإلسـ ّلـيـة، ولـه فـيـهـا 

العديد ّلن المؤلفات كما منه كثير المشاركة في الـبـراّلـج الـتـلـفـزيـونـيـة، ومسـهـاّلـات عـبـر 

 المنبر..

 ../http //aqeelalhamadany.comوله ّلوقع ملكتروني يهتم بنتاجاته  



 

 وكانت حصيلة الفعاليات المقامة لهذه المناسبة في هذا اليوم فعاليتين:

الراصد الفاطمي لفعاليات 

 لقاء الشعراء والرواديد 
80التقرير رقم: األوىل :            

في هذا الـيـو  الـذي تـوفـي فـيـه الـتـابـعـي الـجـلـيـل الـحـارث بـن 

عبدالله الهمداني الذي كان ّلن خـلـص أصـحـاب ّلـولـى الـمـتـ ـيـن 

أّلير المؤّلنين علي بن أبي طالب )عليه الس  ( استضاب السـيـد 

أبو ع ء حاّلي الجا ر ل اء جمع عد  ّلن الروا يد  نظمه )ّللتـ ـى 

التاحب بن عبا ( في )برناّلج ه   فاطمية أسترالـيـا( وقـد تـداو  

الحضور بعـض الـهـمـو  

والــــمــــعــــوقــــات الــــتــــي 

تــواجــهــهــم مّلــا عــلــى 

صعيد )المراكز( أو عـلـى 

صعيد )الجمـهـور(، وقـد 

 عــا الــبــرنــاّلــج الــروا يــد 

ملـــى الـــمـــشـــاركـــة فـــي 

الواحة المختتـة لـهـم 

عــلــى ّلــوقــع الــبــرنــاّلــج 

اإللكتروني )يـا فـاطـمـة( 

لـــكـــي تـــكـــون ّلســـاحـــة 

تــعــريــفــيــة بشــكــل  ائــم 

 لهم.. 



من خارج مدينة سيدني عبر جهاز التلفاز بهدف  ؤراء المناسبة الخاصة بأكبر قدر 

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

روائع حياة الصحابي احلارث بن األعور اهلمداني    
81التقرير رقم:   

 ( تـم ااسـتـمـا  فـي الـدار 12/2/18//1في صبيحة يو  )اا.نيـن 

التا قيـة لـمـوضـو  يـتـعـلـق بـالـيـو  األو  ّلـن ربـيـع األو  وهـو 

للشيو عـ ـيـل الـحـمـدانـي، تـنـاو  فـيـه نـبـذة عـن تـلـك الشـخـتـيـة 

المجهولة قدرا بالرأم ّلن ّلكانتها العالية والرفيعة عـنـد ّلـولـى 

المـتـ ـيـن عـلـي بـن أبـي طـالـب )عـلـيـه السـ  ( والـتـي ّلـن خـ   

استـعـرا  تـلـك السـيـرة 

يـــمـــكـــن الـــثـــبـــات عـــلـــى 

المنهج األصـيـل والـواء 

ــه  ــلــه حــب لــمــن جــعــل ال

 عنوان لإلنتماء له..

 األخرى 



 القسم األول: له بيعة في عنقي

 

 وهنا رصد بما ناره البرنامل من لوحات من تصميمه 

 خالل هذا األسبوم، وهي على النحو التالي:

 اللوحات التبليغية للمناسبة



 
 يوميات منتظرون : -القسم الثاني

 وهي من تصميم )السيد أبو عالء حامي الجادر(:



 يوميات مكتبة المناسبات:  -القسم الثالث

 وهي من تصميم الحاج قاسم شاني:



 يوميات المناسبة الخاصة:  -القسم الرابع



 يوميات لبراعم الفاطمية:  -القسم الخامس



 
 وهي لإلعالن الموحد، وبعض الفعاليات الخاصة:

  عالنات: –القسم السادس 



  
 عدد ايام
 االحياء

  

عدد 
اللوحات 
 التبليغية

عدد 
 المراكب

عدد 
 المجالس

  
عدد الخطباء 
والمحاضرين 
 من الداخل

  

عدد الخطباء 
والمحاضرين 
 من الخارج

عدد الرواديد 
 والاعراء

عدد 
الموضوعات 
 المطروحة

1 6 2 2 1 1 6 1 

 انفو جرافيك



 The Fatimiyiah Summary Review is an appraisal after each occasion in order 

for the members of the Fatimiyiah Season, the Centers, the Preachers, the Reciters 

(Radoud), and the Public, to have an objective view to re-evaluate the outcome of the 

occasion and the reasons behind its shortages. The (Fatimiyiah Summary Review) 

can be a reflection that may promote more organized and prepared  religious events 

for the better, since 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 martyr-

dom anniversary of the great tabii al-Harith bin al-A’awar al-Hamdani”, for which one 

day has assigned. 

 

 المؤشر الفاطمي

The Fatimiyiah Summary Review 
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