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 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 

 

يصدر هذا التقرير الدوري عن برنامج هالل فاطمية أستراليا الذي هو نشاا  

أهلي، يضم إلى عضويته )فرقاء الجنسية واللسان والبلد والتقليد واالتجاا(  

توحدوا باسم )الزَّهراء وأبيها وَبعلِها َوبنيها والسر المُسَتودع فيها  لتاواون 

)مدينة سيدني  موان انطالقتهم مان ألاا الاقاياال باعاماا يار اي ا ، 

ويسهموا من خالله في مساندة المراكز المخاتالا اة، وياقاوماوا باا عاالل 

 والتبليغ لعطاء المنبر ونشا  المبلغين..

يوما  يبدأ من  021واقترحوا موسما سنويا باسم )الموسم ال اطمي  يمتد لا)

مطلع ربيع األول الذي بدأت فيه آالل الزهراء عليها السالل باستشهاد أبيهاا 

)صلى ا  عليه وآله  ويختتم في آخر يول من شهر لمادى األخارى الاذي 

 ورد فيه قول بأنه يول استشهادها )صلوات ا  عليها ..

وال يغ ا الموسم عن إحياء مناسبات ال رح إلى لانب مناسبات الازازن الاتاي 

 يتخللها الموسم
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ويتركز عما النشا  على )الدراسة  و )التخطيط  و )ا قتراح  و )ا عاالل  و 

)ا سناد  و )التوثيق  بالمقدور عليه، وتقول مجموعة البرنااماج باا)الالاقااء  

الدائم والمستمر لا)المؤسسات  و )األفراد  في المجتمع، للتشاور والاتازااور 

والتعاون من ألا تزليا الواقع بأبعاد( المتراكبة، وتقديم الخطاب الديناي 

بثوابته بطريقة تعالج هذا الواقع وتتقدل به، وتركز على حا اا الاهاوياة 

في بلد يؤمن بالتعددية، كا ذلك وفقا للمساار الاذي تاطارحاه وتاماضاياه 

 المرلعيات الدينية والزوزات العلمية وفقا لمتبنيات )الثقلين ..

وهذا )التقرير  واحاد مان ثاماار ذلاك الازارائ، ووساائالاه لاقاراءة الاواقاع 

 ومعالجته..

  والباب م توح لوا من يرغب باالسهال.. 

 المؤشر الفاطمي



 المدخل

 بسم الله الرحمن الرحيم

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

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

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

 يوم الدين، وب د:

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

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

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

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

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

 ال)اتم (..

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

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

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

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

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

ليغط  اليوم ال الم  للح اب ألهمي  تلك المناسب  وعالقتـأـا  62ويأت  هذا اإلصدا  الـ 

 بالموسم الفاطم .. 
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سائلين المولى ال ل  الأدير )ِبح

فيأا( أن نكون قد وفأنا لتأديم إسأام يضا ك ف  ال أو  الت  يـبـذلـأـا الـ ـمـيـع فـ  

 مدين  سيدن ..

 

 لجنة الموسم الفاطمي الخامس

 برنامج هالل فاطمية أستراليا



 

 املناسبة

يوم الحجاب 

 العالمي

 6102ف  اليوم األول من الضأر الثـانـ  الـمـيـال ي ومـنـذ الـ ـام 

أطلأت الـنـاشـطـ  نـاوـمـ  أو نـظـمـ  خـان بـا ا ة حـمـلـ  تـحـت هـذا 

ال نوان وتزايد إحياءها من عام إلى عام ف  م)تلف البلدان حتى 

.. 002بلغ ت دا  البلدان الت  أحييت هذه الذكرى 
ً
 بلدا

وقد كان الأدف الرئيس  من إطالقأا هو  عوة ل ـمـيـع الـفـتـيـات 

المسلمات وغير المسلمات للبس الح اب ف  هذا اليوم وم رفـ  

انطباعاتأم عنه والتءامـن مـع الـنـسـاء الـمـحـ ـبـات والـتـ ـبـيـر عـن 

حأأم ف  ا تداء الـحـ ـاب، وهـو نـون مـن الـدفـان عـن هـذا الـحـق 

والت ريف بـه، إق أنـنـا نـ ـتـأـد أن هـذا الـحـدغ مـن الضـواغـل الـتـ  

ينبغ  لنا ف  ال)طاب الفاطم  والم تمع األسترال  ونحن نحمل 

اسم السيدة الزهراء سيدة الح اب وال فاف والـطـأـر والـنـأـاء أن 

يكون لنا  و  ف  بيان هذا األمر واقستفا ة مـن هـذا الـحـدغ، لـذا 

باإل اف  إلى  و  المنبر الفاطم  ف  الـتـ ـريـف بـالـحـ ـاب وآثـا ه 

 و و ه ف  األمن الم تم  ، وبيان نمل  من األهداف والرسائل..



 

هو إيصال رسائل إلىى 

الىىىمىىىجىىىتىىىمىىىع الىىىديىىىنىىىي 

بالدرجة األولى فىيىمىا 

يىىىتىىىعىىىلىىى  بىىىالىىىحىىىجىىىاب  

وكذلك المجتمع اآلخر 

لىىىكىىىي يىىىتىىىفىىىهىىىم أمىىىر 

 الحجاب..

 غرض 
 االحياء



 

  62أو  62وقد وافق اليوم 

 من شهر جمادى األولى وفيها:

 

 :52ليوم ا •

 للهجرة.. 44وفاة معاوية بن يزيد الخير سنة  .1

 للهجرة.. 1731وفاة الميرزا محمد فيض القمي سنة  .5

 

 :54اليوم  •

 للهجرة.. 1722وفاة المحق  النائيني سنة     

 التقويم

واقترحت )لجنة الموسم الفاطمي( أن يتم إحياء تىلىك الىمىنىاسىبىة 

 في يومها  وربطها بالخطاب الفاطمي..

 املقرتح

 المؤشر الفاطمي



 موضوعات املناسبة املقرتحة

 

 
 ومن الموضوعات المقترحة:

 ت زيز التسامح من خالل  فع مستوى الوع  حول الح اب.. .0

 إعا ة الأوي  للح اب الذي هو ليس م ر  تغطي  الرأس فحسب.. .6

 تصحيح شبأ  إن الح اب  مز لال طأا  والتمييز.. .2

التأكيد على مفاهيم  أن الح اب  مز لإليمان الدين  وال مال الحأيأ   .4

 والتوا ع..

م ال   إشكالـيـ  )الـحـريـ  الضـ)ـصـيـ ( و )الـحـكـم الضـرعـ ( فـ  ا تـداء  .5

 الح اب..

 الت ريف باإلسالم ومنظوم  قيمه ومبا ئه.. .2

 تأديم تفسيرات حول مالمح الح اب وال باءة ولونأا األسو .. .7

 التبليغ عن السيدة الزهراء عليأا  مز ال ف  والطأا ة.. .8



 مصادر املعلومات
 

 ويمكن استلهام تلك الموضوعات 
 من الموضوعات التالية:

 

 ..http://alfeker.net/library.php?id=1164احلجاب سعادة ال شقاء:  .1

 ..http://alfeker.net/library.php?id=3183رحليت مع احلجاب:  .2

-https://moamenquraish.blogspot.com/2016/12/blogالسرت والنظر:  .3

post_21.html.. 

 ..Downloads/1413454617.pdfالس يد//file:///C:/Usersمسائل حول احلجاب:  .4

 ..http://alfeker.net/library.php?id=1422مسأ ةل احلجاب:  .5

-http://www.narjesأ جوبة ال س تاذ لل س تفادة من كتاب مسأ ةل احلجاب:  .6

library.com/2015/06/blog-post_5.html.. 



 المؤشر الفاطمي

  

 وعلى النهج المعتاد فإن دور لجنة  

 الموسم الفاطمي الخامس كان:
 

 اققتراح والتنسيق.. .0

اإلعالم والتبليغ للمناسب  ولـإلحـيـاء الـمـوحـد لـأـا فـ  كـافـ   .6

 المراكز..

تــونــيــه الــلــوحــات الــيــومــيــ  لــتــو ــيــح وبــيــان مــفــر ات هــذه  .2

الــمــنــاســبــ  واإلنــابــ  عــلــى الضــبــأــات و   الــتــضــكــيــكــات 

 والمغالطات..

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

 توثيق تلك الف اليات وتحريرها وبيانأا.. .5

 

 باإلضافة إلى الدعوة إلى: 

 عأد ندوة ت ريفي  بالح اب وبالسيدة الزهراء عليأا السالم.. .0

طباع  كتيب أو مطوي  خاص  ت رف بالح اب والسيدة الزهـراء  .6

 عليأا السالم..

عرض ف  باح  ال ام   لوحات ت بر عن نمالي  الح اب الـذي  .2

ي بر عن )ال فاف والستر( وليس المو   وو ع كلمات تو ح 

األهداف والـمـبـر ات بـأسـلـوب مـأـنـع، إلـى نـانـب عـرض عـلـى 

ندا ي  أغلف  ب ض الـكـتـب عـن الـحـ ـاب والـتـ ـريـف بـأـا فـ  

 بنرات..

 عمل وسم خاص عبر وسائل التواصل اقنتماع .. .4

 عمل موقع إلكترون  يستوعب كل األمو  المت لأ  بالح اب.. .5

 دور جلنة املوسم



  

 ومن المالحظات على إحياء تلك المناسبة:

إنأا لم تحأق طموحأا بالرغم من ت اون عـد  مـن أئـمـ  مـنـابـر 

يوم الـ ـمـ ـ  الـتـ  تـم تـونـيـه  سـالـ  لـأـم بـطـلـب إحـيـاء تـلـك 

 المناسب  عبر خطاب المنبر يوم ال م  ..

 المؤشر الفاطمي



 المؤشر الفاطمي

 املشاركون يف االحياء

 وقد شارئ في إحياء تلك المناسبة:

 المراكز :  –أوال 

 من المحاضرين والخطباء :  –ثانيا 
 

 الدكتور حسين الجواهري.. .1

 الشيخ حيدر الصمياني.. .5

 الشيخ محمد روح الله بختياري.. .7

أحد المحاضرين في آل ياسين ]صورة غير واضحىة كىمىا فىي  .4

 أبو زهراء[..

 الشيخ منتظر مال الله.. .2

 الشيخ نامي فرحات العاملي.. .4

 الشيخ يوسف نبها.. .3

 جامع اإلمام المهدي )عج(.. .1

 مركز اإلمام الحسن )عليه السالم(.. .5

 مركز اإلمام الحسين )عليه السالم(.. .7

 مركز أهل البيت )عليهم السالم(.. .4

 مسجد اإلمام الرضا )عليه السالم(.. .2

 مسجد اإلمام الرضا )عليه السالم( ]ولنقوق[.. .4

 مسجد الرحمن.. .3



 علماء وخطباء من الخارج : –ثانيا 

تم االستفادة من محاضىراتىهىم حىول  السىيىدة الىزهىراء 

 عليها السالم 

 السيد محمد صادق الخرسان. •

 المؤشر الفاطمي

 علماء وخطباء من الخارج :  –رابعا 

 تم االستفادة من محاضراتهم حول عبد المطلب: 

 السيد ضياء الخباز.   •



 :المزا رات حول السيدة الزهراء عليها السالل –أوال 

من خارج مدينة سيدني عبر جهاز التلفاز بهدف إثراء األيام الفاطمية بأكبر قدر 

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

 الراصد الفاطمي لفعاليات املناسبة

 وكانت حصيلة المجالس المقامة خالل األيام االسبوع كما يلي:

 

م 02626101ف  يوم  ال ـمـ ـ  

من المـوسـم الـفـاطـمـ   85)الـ 

ال)امس( وف  اليوم ال المـ  

لــلــحــ ــاب ، تــم اقســتــمــان إلــى 

م لس لسماحـ  السـيـد مـحـمـد 

صــا ا الــ)ــرســان تــنــاول فــيــه 

 ذكرى

شأا ة السيدة فاطم  الزهـراء 

عـــلـــيـــأـــا الســـالم ، وأهـــمـــيـــ  

اققتداء بأا سالم اللـه عـلـيـأـا، 

 وأناب على السؤال: هل يمكن 

 اليوم 

 االول
334التقرير رقم   

أهمية االقتداء بالسيدة الزهراء 

 عليها السالم

للمرأة المـضـا كـ  فـ  الـحـيـاة الـ ـامـ  ، ثـم عـا  

للحديث عن مأام السيدة الزهـراء عـلـيـأـا السـالم 

على لسان النب  )ص (، وبـيـان  و هـا اإلعـالمـ  ، 

واإلشا ة إلى ح ابأا الذي هو ال نوان الحأيأ  

للـحـ ـاب، كـمـا بـيـن األبـ ـا  السـيـاسـ  واإلعـالمـيـ  

لــ)ــطــبــتــأــا الضــريــفــ ، وخــتــم بــأــراءة مصــيــبــتــأــا 

 المف    ..

 السيد محمد صادق الخرسان



 المزا رات حول الزجاب: –ثانيا
من خارج مدينة سيدني عبر جهاز التلفاز بهدف إثراء األيام الفاطمية بأكبر قدر 
 ممكن من الموضوعات  وترسيخ أسماء األعالم وأعمدة المنبر في ذاكرة الناس:

335التقرير رقم   

 الحجاب الفاطمي بين تغيرات 

 األعراف  وعوامل اإلنحسار 

 

  

م 12525111في يوم  الجمعة 

من الموسم الىفىاطىمىي  52)الى 

الىىىىخىىىىامىىىىس( وفىىىىي الىىىىيىىىىوم 

العالمي للحجاب  تم االستمىاع 

إلى محاضرة تحت هذا العنوان 

لسىىمىىاحىىة السىىيىىد ضىىيىىاء الىىخىىبىىاز 

في ثالثة مىحىاور: )األول( بىيىن 

فيها مالمح الحجاب الفاطىمىي 

مىىن خىىالل مىىفىىردات الىىتىىوصىىيىىف 

في خطبىتىهىا الشىريىفىة: )الثىت 

خىىىىمىىىىارهىىىىا فىىىىوق رأسىىىىهىىىىا( و 

)اشتملت بجلىبىابىهىا( و )أقىبىلىت 

في لمىة مىن حىفىدتىهىا ونسىاء 

 قومها( و )تطأ ذيولها(  وفي 

)المحور الثاني(  تناول عالقة الحجاب الفاطمىي 

باألعراف االجتماعية   وهل ينبغي كشف الىوجىه 

فىىي الىىبىىلىىدان الىىتىىي ال تىىغىىطىىي الىىنىىسىىاء فىىيىىهىىا 

وجوههن؟  وفي )المحور الىثىالىت( تىنىاول بىيىان 

  وخىطىأ 
ّ
عوامل ظاهرة انحسار الحجاب الفاطمي

ىة  والشىعىور بىعىقىدة الىحىقىارة  
ّ
ة الىتىربىوي

ّ
العملي

 والضغط االجتماعي.

 السيد ضياء الخباز 



 فعاليات مدينة سيدني العامة والخاصة:–ثالثا

336التقرير رقم   

 رسالتنا في يوم 

 الحجاب العالمي 

 

  

م 12525111في يوم  الجمعة 

من الموسم الىفىاطىمىي  52)الى 

الىىىىخىىىىامىىىىس( وفىىىىي الىىىىيىىىىوم 

الىىعىىالىىمىىي لىىلىىحىىجىىاب  وضىىمىىن 

خىىطىىبىىتىىي صىىالة الىىجىىمىىعىىة فىىي 

مسىىىجىىىد ومىىىركىىىز أهىىىل الىىىبىىىيىىىت 

عليهم السالم أخىتىف فضىيىلىة 

الشيخ حيدر الصىمىيىانىي إحىدى 

الىىخىىطىىبىىتىىيىىن لىىلىىحىىديىىت عىىن هىىذا 

الىىيىىوم بىىالىىخىىصىىو  ومسىىألىىة 

الحجاب في الدائرة اإلسالميىة  

وكونه شعار للمرأة المىسىلىمىة 

 سواء في داخل بلدها أو 

خىىارجىىهىىا  وقىىال بىىمىىا أنىىنىىا عىىلىىى أعىىتىىاب الىىعىىشىىرة 

الفىاطىمىيىة الىثىالىثىة ال يىوجىد أحىد ال يىعىتىقىد بىأن 

السيدة الىزهىراء عىلىيىهىا السىالم أفضىل الىنىسىاء  

ونقل جملة من الروايات التي من خاللها ينبغي 

للىمىرأة أن تىقىتىدي بىهىا فىي لىبىاسىهىا وعىفىتىهىا 

خصوصا إنها كانىت تىفىكىر فىي السىتىر حىتىى فىي 

كفنها  وعلى المرأة الىمىسىلىمىة تىعىيىد عىالقىتىهىا 

 بالحجاب.

الشيخ حيدر الصمياني    
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 ماذا تعني 

 رسالة الحجاب؟ 

  

فىىىىي يىىىىوم  الىىىىجىىىىمىىىىعىىىىة 

مىىىن  52م )الىىىى 12525111

الىىىمىىىوسىىىم الىىىفىىىاطىىىمىىىي 

الىىخىىامىىس( وفىىي الىىيىىوم 

العالمي للىحىجىاب وضىمىن 

برنامجىه األسىبىوعىي فىي 

مىىىركىىىز اإلمىىىام الىىىحىىىسىىىيىىىن 

عىىىىلىىىىيىىىىه السىىىىالم تىىىىنىىىىاول 

فضىىيىىلىىة الشىىىيىىخ مىىحىىمىىىد 

مهدي العامىلىي بىالىلىغىة 

اإلنىىىىجىىىىلىىىىيىىىىزيىىىىة مضىىىىمىىىىون 

)رسىىىالىىىة الىىىحىىىجىىىاب( فىىىي 

اإلسالم  وتوضىيىح لىبىعىض 

اإلشىىىىىىكىىىىىىاالت واإلثىىىىىىارات  

والىىتىىأكىىيىىد عىىلىىى الىىحىىجىىاب 

الىىىذي أرادتىىىه الشىىىريىىىعىىىة 

المحمدية  وقدم السيدة 

الىىزهىىراء عىىلىىيىىهىىا السىىالم 

 نموذجا لذلك..

 

 الشيخ محمد 

 مهدي العاملي
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السلبية عن اإلسالم والحجاب وتناولنا فىيىه ان الىحىجىاب 

كان مفروضا عند جميع األديان و كانت النصارى تىحىتىرمىه 

و تطبقه إلى وقت قريب باإلضافة إلى رسم ونشر صور 

وذكىر الىحىد  مريم العذراء التي تبين الىتىزامىهىا بىالىحىجىاب

الواجب للستر والحجاب بالنسبة للنساء أن تغطي جميع 

بدنها ما عدا الوجه والىكىفىيىن عىنىد أشىهىر األقىوال االن 

 وختم بقوله تعالى: }والعصر ان اإلنسان لفي خسر{ . 

وفي الخطبة الثانية التي ابتىدأهىا بىقىولىه تىعىالىى: }يىا 

بني ادم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم و ريشا 

ولباس التقوى ذلك خير{  مبيىنىا فىيىهىا إن السىاتىر تىارة 

ساتر ظاهري وساتىر بىاطىنىي فىالىظىاهىري يسىتىر الىبىدن 

والعورة )السوءة( الظاهريىة وهىو واجىب عىلىى الىرجىال 

والنساء ولكل حدوده واألهم من ذلك الساتر البىاطىنىي 

والحجاب المعنوي الذي عبر عنه القران الكريم بىلىبىاس 

أي أن يىعىيىإل اإلنسىان الىتىقىوى والىعىفىة عىن  التقوى

طري  ستر عيوب جوارحه وجوانحىه و أسىمىاه بىالىحىجىاب 

الظاهري وهو مصداق قوله تعىالىى ) قىل لىلىمىؤمىنىيىن 

يغضوا من ابصىارهىم ويىحىفىظىوا فىروجىهىم..{ و }و قىل 

للمؤمنات يغضضن مىن أبصىارهىن .. إلىخ{ وهىو الىحىجىاب 

الواقعي األهم المفروض على الرجال و النساء واخىيىرا 

ودعىونىا  دعا لشبابنا وبناتنا بالىهىدايىة والىعىفىة والصىالح

 للمؤمنين وترحم على أموات شيعة أمير المؤمنين.

مسائل تفصيلية 

 ومهمة عن الحجاب 

  

فىىىىي يىىىىوم  الىىىىجىىىىمىىىىعىىىىة 

مىىىن  52م )الىىىى 12525111

الىىىمىىىوسىىىم الىىىفىىىاطىىىمىىىي 

الىىخىىامىىس( وفىىي الىىيىىوم 

العالىمىي لىلىحىجىاب  وعىبىر 

منبر مسجد اإلمىام الىرضىا 

عىىىىلىىىىيىىىىه السىىىىالم تىىىىحىىىىد  

فضيلة الشيخ منتظر مىال 

الله في الخىطىبىة األولىى 

باللغة اإلنجليىزيىة مىبىتىدءا 

بىاآليىىة الىىقىىرآنىىيىة }يىىا أيىىهىىا 

الىىىنىىىبىىىي قىىىل ألزواجىىىك و 

بىىنىىاتىىك و نسىىاء.. إلىىخ{ ثىىم 

ذكر فيه بمنىاسىبىة الىيىوم 

العالمي لىلىحىجىاب والىذي 

 ٣١٠٢أسسته نظمىه شىاه 

مىىن كىىل عىىام و  ٠2٣فىىي 

كىىىان الىىىهىىىدف مىىىنىىىه نشىىىر 

مىىفىىهىىوم الىىحىىجىىاب بىىيىىن 

الىىىمىىىجىىىتىىىمىىىعىىىات الىىىديىىىنىىىيىىىة 

والالدينية لىكىي يىتىعىرفىوا 

أكثر عن الحجاب عن طريى  

لىىبىىسىىه ومىىمىىارسىىتىىه ولىىو 

لدقائ  ولرفع الىعىنىصىريىة 

تىىىىىجىىىىىاه الىىىىىمىىىىىسىىىىىلىىىىىمىىىىىات 

 المحجبات  وتغيير النظرة 

الشيخ منتظر مال الله    



339التقرير رقم   

الحجاب عادة أم 

 عبادة؟ 

  

فىىىىي يىىىىوم  الىىىىجىىىىمىىىىعىىىىة 

مىىىن  52م )الىىىى 12525111

الىىىمىىىوسىىىم الىىىفىىىاطىىىمىىىي 

الىىخىىامىىس( وفىىي الىىيىىوم 

العالمي للحىجىاب   تىنىاول 

فضىىىيىىىلىىىة الشىىىيىىىخ نىىىامىىىي 

فىىىرحىىىات الىىىعىىىامىىىلىىىي فىىىي 

خطبة صالة يوم الىجىمىعىة 

في مركز اإلمىام الىحىسىن 

عىىلىىيىىه السىىالم حىىديىىثىىا عىىن 

)مىىفىىهىىوم الىىحىىجىىاب فىىي 

اإلسالم( هل هو عادة أم 

عىىىبىىىادة  مىىىتىىىنىىىاوال قىىىراءة 

الىىمىىوضىىوع مىىن زاويىىتىىيىىه 

)الفكرية( و )االجىتىمىاعىيىة( 

وكىىيىىف قىىرأ اإلسىىالم هىىذا 

الىىىىتىىىىشىىىىريىىىىع  وأسىىىىبىىىىابىىىىه 

ودواعىىيىىه  بىىيىىنىىمىىا كىىيىىف 

تعامل الواقع االجتمىاعىي 

 كممارسة لهذا التشريع..

الشيخ نامي فرحات 

 العاملي
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 ذكر الحجاب 

  

م )الى 12525111في يىوم  الىجىمىعىة 

من الموسم الفاطمي الخامس(  52

وفي اليوم العالمي للحجاب   أشار 

فضيلة الشيخ روح الله بختياري إلى 

مسألة الحجاب في خطبة صالة يوم 

الىجىمىعىة بىى)جىامىع اإلمىىام الىمىهىىدي 

عىىلىىيىىه السىىالم( وأكىىد عىىلىىى أهىىمىىيىىة 

اإللىىىتىىىزام بىىىه كىىىمىىىا رسىىىم مىىىلىىىمىىىحىىىه 

اإلسالم  وكما أرادته سيدة الىوجىود 

 فاطمة الزهراء عليها السالم..
 الشيخ روح الله بختياري



اإللتزام  

 بالحجاب 
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من الموسم الىفىاطىمىي الىخىامىس( وفىي  52م )الى 12525111في يوم  الجمعة 

اليوم العالمي للحجاب تحد  إمام مسجد الرحمن فضيلة الشيىخ يىوسىف نىبىهىا 

في خطبة صالة الجمعة عن أهمية الحجاب في اإلسالم وإن المىرأة الىمىسىلىمىة 

واجبها االلتزام بالحجاب تحت أي ذريعة من الىذرائىع ولىو كىان مىن أجىل الىعىلىم   

وأن ال تتفنن في لباس الحجاب  الحجاب ستر  الحجاب عنىوان لىلىعىفىة والىطىهىارة 

 عند المرأة  

 الشيخ يوسف نبها  
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من الموسم الفاطمي الخامس( وفي اليوم  52م )الى 12525111في يوم  الجمعة 

العالمي للحجاب تحد  إمام مسجد اإلمام الرضا عليه السالم في مدينة سىيىدنىي 

الشيخ الدكتور الجواهري عن جملة من المسائل في خطبة صالة الجمعة وكان مىن 

 بينها مسألة الحجاب..

 اإللتزام بالحجاب  

الشيخ الدكتور 

 الجواهري



 

 اللوحات التبليغية 
 وهنا رصد بما نشره البرنامج  للمناسبة

 من لوحات من تصميمه 

 خالل هذا األسبوع  وهي 

 على ثمان أقسام:

 القسم

 له بيعة يف عنقي االول



 

 وهي من تصميم السيد أبو عالء )حامي الجادر 

 القسم

 يوميات منتظرون الثاني



 

 وهي من تصميم )الزاج قاسم شاني 

 القسم

 يوميات مكتبة املناسبات الثالث



 

 المؤشر الفاطمي

 القسم

 يوميات حول الزهراء عليها السالم الرابع



 

 المؤشر الفاطمي

 القسم

 يوميات املناسبة اخلاصة الخامس



 

 المؤشر الفاطمي

 القسم

 يوميات لرباعم الفاطمية السادس

 

I am Strong 

Girl With  

My Hijab 



 القسم

 اعالنات السابع

 لم يكن هناك إعالنات خاصة، ولكن تم نشر هذه اللوحات للتعريف باليوم







 

 المؤشر الفاطمي



 المؤشر الفاطمي

 القسم

 الثامن
 احلملة اإللكرتونية اخلاصة 

 ليوم الحجاب العالمي



 المؤشر الفاطمي



عدد 
املوضوعات 
 املطروحة

عدد اخلطباء 
واملحاضرين 

 من اخلارج

عدد اخلطباء 
واملحاضرين 
 من الداخل

 عدد 

 املجالس

 عدد 

 املراكز

عدد اللوحات 
 التبليغية

عدد أيام 
 االحياء

9 2 7 9 8 15 1 

 انفو جرافيك

 المؤشر الفاطمي



 المؤشر الفاطمي

 The Fatimiyiah Summary Review is an appraisal after each occasion in order for the mem-
bers 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 short-
ages. 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 “Occasion of World Hijab 
Day”, for which one day has assigned for this event, Friday 01/02/2019.  
 
 As usual, the Committee of the (Fatmiyiah Season) launched an educational advertising cam-
paign 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 = 15 

3. No. of Centres = 8 

4. No. of Majalis = 9 

5. No. of speakers and lecturers from Australia = 7 

6. No. of speakers and lecturers from outside Australia = 2 

7. No. of topics relating to the event = 9 

The Fatimiyiah Summary Review 
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