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 ذكرى ثورة 

 المختار الثقفي 



 

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  5من 

اخر جمادي االخرى 

 للهجرة 5111

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 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 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..

 

و المصادفة فظي ويأتي هذا اإلصدار التاسع ليغطي مناسبة ذكرى ثورة المختار الثقفي 
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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



 

 

 ثورة المختار ... 

 األسباب والنتائل 

 (511وهي الثورة التي قام بها: ابن عبد الثقفي شهيد معركة الجسر .)

 

 

 أسباب ثورته

 

المطالبة بدم الحسين وخاصة أن أهل الـرـراو وس مـيـمـا الـاـوفـة والـبـ ـر   .1

 يرت ر الندم قلبهم على خذسن الحسين .

كان المختار قد بايع وامتضاف مسلم بن عـيـيـل عـنـدمـا قـدم ولـى الـاـوفـة  .2

 (101فسجنه عبيد الله بن زياد وبتومط الخليفة يزيد أفرج عنه .)

فشل حركة التوابين بيياد  ال حابي مليمان بن صرد , وهي حركة الشيـرـة  .3

فلم يغـشـوو ورأوا أن يسـيـل الـرـار س  (101) الذين ندموا على قتل الحسين

يتم وس بيتل من قتله أي عبيد الله بن زياد ألنهم دمروا وقتل قائدهم منة 

 هجري فامتغل المختار ريبة من تبيى منهم لالنتيام من األمويين . 56

 ريبة المختار في رفع شأن الموالي . .4

 (101تنايل المختار بيتله الحسين .) .6

ة ابن اإلمام علي عليه السـالم  .5
ّ
ح ول المختار على مباركة محمد بن الحنفي

 (110من يير فاطمة .)

 رأى المختار بأنه قائد ثور  الضرفاء والمستضرفين من عرب وفرس . .1

 

 املناسبة

 بقلم

 سهيل عيساوي



" ونمـا أنـا -ييول :  –األطماع الشخ ية للمختار لي بح نجما يتداول اممه الررب  .1

رجل من الررب رأيت ابن الـزبـيـر انـتـزى عـلـى الـحـجـاز ورأيـت نـجـد  انـتـزى عـلـى 

اليمامة , ومروان على الشام , فلم أكن دون أحد من رجـاس  الـرـرب , فـأخـذ  

 ( 111هذو البالد فانت كأحدهم .)

وزع المال الاثير ووعد بالمناصب الرفيرة والخـطـب الـرنـانـة ونـجـح بـامـتـيـطـاب  .1

 (112الناس .)

موء مراملة ممثلي ابن الزبير لـلـنـاس لـمـحـمـد بـن الـحـنـفـيـة ولـبـنـي هـاشـم  .10

 (113عامة .)

رفض عبد الله بن الزبير خدما  المختار , فيد حـارب الـمـخـتـار مـع عـبـد الـلـه بـن  .11

 (114وهو محاصر في ماة في المر  األولى وقاتل مره قتاس بطوليا .)  الزبير

 نتائج الثورة 

 

امتيطاب جموع يفير  من الرراقيين حول ثور  المخـتـار مـن الـنـاقـمـيـن عـلـى  .1

 األمويين وابن الزبير والطبية األرمتيراطية الرراقية المحلية .

نجح قائد جيش المختار ابراهيم بن األشتر النخري ) والدو قائد جيش علـي بـن  .2

أبي طالب ( على نهر النمـارر وقـتـل فـيـهـا عـبـيـد الـلـه بـن زيـاد وانـهـزم أهـل 

 (.116) الشام

قام المختار برملية تطهير وامرة ليتلة الحسين ولم يشفع لهم ادعـاههـم  .3

بأنهم قاتلوا كارهين , قال لهم : " يا قتلة ال الحين وقتـلـة مـيـد شـبـاب أهـل 

 (115الجنة ".)

ة . .4
ّ
 المختار هو أول من امترمل ليب " المهدي " ويرني محمد بن الحنفي

عى المختار النبو  . .6
َّ
 اد

ماهم المختار في زرع أشواك البغضاء بين الررب والرجـم مـن الـمـسـلـمـيـن ,  .5

" ... ثم مره عبيدكـم ومـوالـيـاـم وكـلـمـة هـ سء -ييول المختار لساد  الررب :

 عليام من عدوكم , فـهـم مـيـاتـلـوكـم بشـجـاعـة 
ً
واحد  , ومواليام أشد حنيا

 (111الررب وعداو  الرجم ".)



 

 والـي الـبـ ـر  بـمـهـاجـمـة الـمـخـتـار فـي 1
ً
.    أمر عبد الله بن الزبير أخـاو م ـرـبـا

الاوفة واليضاء عليه وبرد ح ار الاوفة لـمـد  أربـرـة أشـهـر قـتـل الـمـخـتـار 

وبينهم عبد الله بن الحسـيـن  1000وبلغ عددهم  (111( م .)511وقتل أتباعه )

 (.111بن علي بن أبي طالب 

ارتاب م رب بن الزبير خطئا فادحا فهو والمختار ثائرين ضد األمـويـيـن , فـلـو  .1

.  وحدوا ال فوف
ً
 ليضوا على مملاة عبد الملك بن مروان المتضرضرة أصال

مموا أن ار المختار بالخشبية سمـتـرـمـالـهـم الـرـ ـي والـاـيـسـانـيـة أصـحـاب  .1

كيسان , مولى أمير الم منين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أو تـلـمـيـذ 

محمد بن الحنفية , ويرتيد أنه أحاط علما وامرا في التأويل والباطن وعلـم 

 (120واألنفس .) اآلفاو

أتباعه أنه لم يمت وموف يرود بـرـد الـغـيـبـة فـيـمـ    برد مو  المختار آمن .10

 -(:121) األرض عدس , قال كثير عز  وهو من شيرته

 

 

 قريش  من  اسئمـة  بان  أس 

 مـواء  وس  الحـق أربرـة                                 

 والثالثـة         
ّ
 بنيـه  من  علـي

 هم األمباط , ليس بهم خفاء                                 

   ويمان  مبط  :  فسبط        
 
 وبـر

بتـه  ومبط :                                 
ّ
 كربـالء  يي

 ومبط : س يذوو المو  حتى        

 اللـواء  يرود الخيل ييدمـه                                 

   فيهم  يرى  تغيب , س        
ً
 رمـا

 ومـاء  برضوى عندو عسل                                 

 

.   بزوال خـطـر الـمـخـتـار عـال شـأن ابـن الـزبـيـر وأخـذ يضـايـق ويـالحـق مـحـمـد بـن 11

الحنفية , أرمل له :" ادخل في بيرتي ووس نابذتك", وكان رد ابن الحنفية سبـن 

 (122) الزبير " ما الحيلة فيما امخط الله وأيفله عن را  الله".



 

.   فشل ثور  المختار هي فشل لمطالب آل البيت في امترجاع مجدهم وكـانـت 12

 
ً
 .  من أكثر الثورا  تنظيما

.   امتغل الخوارج الفوضى في الرراو وقاموا برد  ثورا  ضد ابن الزبير وضـد 13

 األمويين .

  

—————————————- 

 

 . 143نبيه عاقل , خالفة بني أمية , ص  - (105)

 . 143ن . م , ص  - (101)

 . 105, ص  3المسرودي , مروج الذهب , ج - (101)

 . 11ميد أمير علي , مخت ر تاريخ الررب , ص  - (101)

 .135يافه ، ف ول في تاريخ الررب واإلمالم، ص  -حابا لت روم  - (110)

 . 11, ص  5الطبري , ج  - (111)

 . 145نبيه عاقل , تاريخ خالفة بني أمية , ص  - (112)

 . 141ن . م , ص  - (113)

 . 143ن . م , ص  - (114)

 . 331محمد الخضري , الدولة األموية , ص  - (116)

 . 240ابن األثير , الاامل في التاريخ , المجلد الرابع , ص  - (115)

 . 141نبيه عاقل , الدولة األموية , ص  - (111)

 . 231ابن األثير , الاامل في التاريخ , المجلد الرابع , ص  - (111)

 .135يافه ، ف ول في تاريخ الررب واإلمالم، ص  -حابا لت روم  - (111)

 . 165الشرمتاني , الملل والنحل , ص  - (120)

 . 161ن . م , ص  - (121)

 . 262, ص  4ابن األثير , الاامل في التاريخ , المجلد  - (122)

 

 



 غرض االحياء 

نظرا ألن قراءة هذه الثورة أو القيام غير مكتملة المعاملة ال في ذاكرة جمهور 

المذهب، وال في الم يطات العلمية من خارجه، لذا كان والبد من عدم اجتياز تلك 

 المناسبة، بل الوقوف عندها وت ليلها وقراءتها بصوت عالي..

 املقرتح 

من هنا جاء المقترح من )لجنة الموسم الفاطمي(  لى جعل تاريخ الذكرى يوم لإلحياء 

 وال ديث ليس فقط عن شخ  المختار و نما ال ديث أكثر عن ثورته..

 التقويم 

 من شهر ربيع اآلخر كان قيامه رضوان الله تعالى عليه 51أو  51قيل في يوم 



 باإلضافة  لى لم ة تاريخية عن )ثورة المختار( و )شخصية المختار(:

 

 شعار الثأر في الخطاب الايعي من خالل نداء ثورة المختار: يا لثارات ال سين.. .5

 ماروعية الثورة في زمان الغيبة.. .2

 تص يح صورة الثورة وما قيل فيها من عنف ودم.. .3

 ال دود والتعبيرات والقصال في الخطاب الايعي.. .1

 ثورة المختار في الذاكرة الايعية بين القبول والرفض.. .1

 ارتدادات ثورة المختار في التصور الباري وأثرها النفسي.. قراءة توضي ية.. .1

 ثورة المختار من منظور عسكري.. .7

 الثأر واالنتقام ونظام العقوبات من الناحية الفقهية على ضوء الكتاب والسنة.. .8

حول  يدلوجية الثأر في عقيدة االنتظار على ضوء مبدأ االنتقام المهدوي لظالمات  .9

 اآلل وشيعتهم..

 شخصيات تلك الثورة )تعريف بهم(.. .51

 موضوعات املناسبة املقرتحة: 



 :ومن تلك المصادر

 

 ..http://zahrt-rafden.blogspot.com.au/2015/03/blog-post_32.htmlأسد الشيعة المختار الثقفي:  .1

 ..https://books.rafed.net/view.php?type=c_fbook&b_id=804الثائر من أجل الحسين:  .2

 ..http://alfeker.net/library.php?id=3849ثورة المختار لألردكاني:  .3

 ..http://www.narjes-library.com/2015/11/blog-post_49.htmlثورة المختار الثقفي:  .4

 ..http://www.daraloloum.com/book_desc.php?bookid=94دولة المختار الثقفي:  .5

/https://ia800209.us.archive.org/5/items/isdar_book158شخصية المختار الثقفي عند المؤرخين القدامى:  .6

isdar_book158.pdf.. 

 ..https://www.goodreads.com/book/show/12460411المختار بن أبي عبيدهللا الثقفي:  .7

 ..http://abdalathem.3abber.com/post/163346المختار الثقفي الثائر المنتقم:  .8

 ..https://forums.alkafeel.net/showthread.php?t=76272المختار الثقفي صاحب مبدأ وعقيدة:  .9

-http://www.narjes-library.com/2017/03/blogالمختار الثقفي في ميزان الجرح والتعديل عند الفريقين:  .10

post_24.html.. 

 ..http://www.daraloloum.com/book_desc.php?bookid=286مع المختار الثقفي رؤية موضوعية:  .11

 ..http://warithanbia.com/?id=1040النثر الفني في ثورة التوابين وإمارة المختار الثقفي:  .12

 مصادر املوضوعات 











 دور جلنة املوسم 

  
 وعلى النهل المعتاد فإن دور لجنة الموسم الفاطمي الخامس كان:

 
 

 اسقتراح والتنسيق.. .1

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

توجيه اللوحا  اليومية لتوضيح وبيان مفردا  هذو المـنـامـبـة واإلجـابـة عـلـى  .3

 الشبها  ورد التشاياا  والمغالطا ..

 توزيع الاتب اإللاترونية المساعد  على فهم تلك المنامبة.. .4

 توثيق تلك الفراليا  وتحريرها وبيانها.. .6

وهذو من المنامبا  والتي ل مف بالريم من أهميتها لم تحيق يرضها من اإلحياء 

 كما هو المرجو..

 تقييم االحياء 



 

 املشاركون يف االحياء

 وقد شارك في  حياء تلك المناسبة:

 من المراكب: –أوال 

 حسينية آل يامين.. .1

 حسينية اإلمام السجاد )عليه السالم(.. .2

 حسينية أم البنين )عليها السالم(.. .3

 حسينية دار الحسين )عليه السالم(.. .4

 م مسة اإلمام السجاد )عليه السالم(.. .6

 

 من الم اضرين والخطباء: –ثانيا

 الشيخ أبو دعاء.. .1

 السيد علي أصغر المدرمي.. .2

 األمتار علي كريم.. .3

 السيد عمار اليزويني.. .4

 الشيخ محمد الحوراني.. .6

 الدكتور ماي كشاول.. .5

 

 من الرواديد والاعراء: –ثالثا

 المال حسنين الاربالئي.. .1

 

 علماء وخطباء من الخارج –رابعا

 تم اسمتفاد  منهم في موضوعا  حول السيد  الزهراء عليها السالم

 الشيخ صالح الاربامي.. .1

 

 علماء وخطباء من الخارج –خامسا

 تم اسمتفاد  من محاضراتهم حول ثور  المختار الثيفي:

 الدكتور خليل الطباطبائي.. .1

 



 

 وكانت حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوم كما يلي:

 الراصد الفاطمي لفعاليات املناسبة

 حول الزهراء عليها السالم 
149التقرير رقم:   

مـن الـمـومـم  43م )الــ 2221222011وفي صبـيـحـة يـوم السـبـت  

الفاطمي الخامس( وضمن محاضرا  التدبر حول السـيـد  الـزهـراء 

عـــلـــيـــهـــا الســـالم  تـــم 

اسمتماع ولـى مـحـاضـر  

لــفــضــيــلــة الشــيــخ صــالــح 

الاربامـي تـنـاول فـيـهـا 

ـــر درامـــة مـــيـــر   ـــأثـــي ت

فاطمة الـزهـراء عـلـيـهـا 

الســالم عـــلـــى حـــيـــاتـــنـــا 

خ ــوصــا وأنــهــا لــيــســت 

امـــرأ  عـــاديـــة، وعـــنـــد 

امترراض حـيـاتـهـا فـ نـه 

يســـتــــرـــرض الـــمــــنـــهــــ  

اإلمالمي الذي ينبـغـي 

على الـمـرأ أن يـتـرمـمـه 

 ألنها تطبيق لإلمالم..

 الم اضرات حول السيدة البهراء عليها السالم: –أوال  

من خارج مدينة سيدني عبر جهاز التلفاز بهدف  ثراء األيام الفاطمية بأكبر قدر 
 ممكن من الموضوعات، وترسيخ أسماء األعالم وأعمدة المنبر في ذاكرة الناس:



حول ثورة املختار    

150التقرير رقم:   

مـن الـمـومـم  43م )الـ 2221222011وفي الر ر من يوم السبت  

الفاطمي الخامس(  وقبل الخروج ولى المجالس تم اسمتماع ولى 

محاضر  ولى الدكتور السيد خليل الطباطبائي قال في مستهلهـا 

بما وننا نريش ركرى المختار وألنه أدخل السرور والفرح على أهـل 

الـبـيـت وألن ثـورتـه كـانــت 

للـثـأر مـن قـتـل الـحـسـيـن 

عليه السالم ف ننا بحاجـة 

ولى درامة هـذو الـثـور  

وظــروفــهــا مــن أجــل أن 

نستفيد منها في حياتنا، 

وخ وصا أنه تررض ولـى 

التـشـويـه مـن األمـويـيـن 

وأثر  كـثـيـرا حـتـى عـلـى 

برض الخطاب الشـيـرـي، 

ثــم عــالــ  الــرــديــد مــن 

ــــمــــحــــطــــا  فــــي   41ال

 دقيية..

 

 
 الم اضرات حول المختار الثقفي: –ثانيا 

من خارج مدينة سيدني عبر جهاز التلفاز بهدف  ثراء األيام الفاطمية بأكبر قدر 
 ممكن من الموضوعات، وترسيخ أسماء األعالم وأعمدة المنبر في ذاكرة الناس:



حول الزهراء عليها السالم    

151اليوم األول            التقرير رقم:   

من  43م )الـ 2221222011وفي مساء يوم السبت  

الــمـــومــم الــفـــاطــمـــي الــخـــامــس( ولــمـــنــامـــبـــة 

 46امتشهاد الزهراء عليها السالم على رواية الــ 

يوما خ ت حسينية اإلمام الحسين عـلـيـه السـالم 

مجلسها لهذو الـذكـرى،  وابـتـدأ الـخـطـيـب السـيـد 

عمار اليزويني بالرثاء عن السيد  الـزهـراء عـلـيـهـا 

السالم ثم تلى هذو اآليـة الـمـبـاركـة: )يـرفـع الـلـه 

الذين آمنوا مـنـاـم والـذيـن أوتـوا الـرـلـم درجـا (. 

فيد ركز فـي كـالمـه حـول دعـامـتـيـن اثـنـيـن هـمـا 

اسيمان والرلم وأعـطـى شـواهـد عـلـى رلـك مـن 

الروايا  الشريفة وقال ان هـاتـيـن الـدعـامـتـيـن أو 

الــخــ ــلــتــيــن كــانــت تــمــتــاز بــهــمــا الســيــد  فــاطــمــة 

المر ومة وبين برض الروايا  الـتـي قـيـلـت فـي 

فضلها وزيارتها وختم بالرثاء عن ميد  النساء ثـم 

تالو الرادود حسنين الاربالئـي وقـرأ ق ـيـد  بـحـق 

 السيد  الزهراء عليها السالم.

 

 
 فعاليات مدينة سيدني العامة والخاصة: –ثالثا 

 تقرير: الحاج قاسم شاني.. 



حول املختار الثقفي    

152التقرير رقم:   

من  43م )الـ 2221222011وفي مساء يوم السبت  

المومم الفاطمي الخامس( امتضافت م مـسـة 

اإلمام السجاد عليـه السـالم فـي م ـلـى أإلمـام 

السجاد عليه السالم الباحث الدكتور ماي كشاول 

الذي تحـد  بـمـدخـل عـن كـيـف 

تــم كــتــابــة الــتــاريــخ، ومــا هــي 

أمها  الم ادر التاريخية التي 

يســتــيــى مــنــهــا والــمــالحــظــا  

حولها، ثم امتررض جملـة مـن 

الــمــرويــا  الــتــاريــخــيــة الــذامــة 

للمختار وحركته، ومـجـل بـرـض 

الـــمـــالحـــظـــا  الـــرـــلـــمـــيـــة، ثـــم 

امـتـرـرض قسـم مــن الـروايــا  

المادحـة، وتـوقـف عـن مـفـرد  

)يــالم ثــيــيــف( والــمــراد مــنــهــا 

في كـالم الـمـرـ ـومـيـن، كـمـا 

توقف عند األقوال المتردد  للفيهاء منذ اليـدم 

وحتى يومنا، وامتمع ولى برـض أمـئـلـة الـحـضـور 

 وأجاب عليها..



 تقرير: الحاج قاسم شاني.. 

حول املختار الثقفي    

153التقرير رقم:   

من  43م )الـ 2221222011وفي مساء يوم السبت  

المومم الفاطمي الخامس( أحيـيـت حسـيـنـيـة أم 

البنين هذو الذكرى وابتدأ الخطيب الشيخ أبو دعاء 

مجلسه بـالـرثـاء حـول الـزهـراء عـلـيـهـا السـالم ثـم 

امتهل حـديـثـه حـول شـخـ ـيـة 

المختار الثيفي وما كان يمـتـاز 

وتالم حول ثورته والشرـار   به

الذي رفره بالثأر للحسين عليه 

السالم ولو أن الثأر الحـيـيـيـي 

والــاــامــل مــيــاــون عــنــد خــروج 

اسمــام الــمــهــدي عــجــل الــلــه 

ترالى فـرجـه. وخـتـم بـمـ ـيـبـة 

السيد  زينب وما جـرى عـلـيـهـا 

وهي التي ورثت م ائب أمهـا 

 من حرو وضرب.



حول املختار الثقفي    

154التقرير رقم:   

من  43م )الـ 2221222011وفي مساء يوم السبت  

الـمـومـم الـفـاطــمـي الـخـامـس( وقــبـل الـمـجـلــس 

األمبوعي في حسينية آل يـامـيـن تـحـد  الشـاب 

الشيخ محمد الحوراني لـلـفـتـيـة والشـبـاب بـالـلـغـة 

اإلنجليزية حول ثـور  الـمـخـتـار 

الـــثـــيـــفـــي مـــبـــيـــنـــا األمـــبـــاب 

والــــدواعــــي سنــــطــــالقــــتــــهــــا 

ومشروعيتها فـي اإلنـطـالو، 

وت حيح ال ور  الخاطـئـة عـن 

 تلك الثور ..



حول املختار الثقفي    

155التقرير رقم:   

من  43م )الـ 2221222011وفي مساء يوم السبت  

المومم الفاطمي الخامس( أحيـت هـذو الـذكـرى 

حسينية آل يامين بمشاركة الخطيب السـيـد عـلـي 

أصغر المدرمي الذي تناول وبـاخـتـ ـار عـن بـرـض 

الـمــحــاور حــول ثـور  الــمـخــتــار 

الــثــيــفــي رضــوان الــلــه عــلــيــه، 

وأجاب على برض الـتـسـاهس  

والشــبــهــا  مــثــل: لــمــارا لــم 

يشــارك الــثــيــفــي فــي يــوم 

عاشوراء؟، ورد علـى شـبـهـا  

انه كيسانـي او يـنـتـمـي الـى 

بـرــض الــجــمــاعــا  الــمــنــحــرفــة، 

وأثبت انه انـطـلـق فـي ثـورتـه 

بتأييد من الـمـرـ ـوم اسمـام 

ــرــابــديــن ودعــاء اهــل  زيــن ال

البيـت لـه ولـيـس كـمـا يـدعـي 

البرض انه قال بامامة محـمـد بـن الـحـنـفـيـة وركـر 

برض صور اخذ الثـأر وخـتـم بـاخـذ ثـارو مـن حـرمـلـة 

 بذكر م يبة الرضيع صلوا  الله ومالمه عليه

 تقرير: الدكتور محمد حمادة 



حول اإلمام املهدي )عج( وعالمات الظهور    

 التقرير رقم: 

 43م )الــ 2221222011وفي مساء يـوم السـبـت  

من المومم الفاطمي الخامس( وضمن الجلسـة 

األمبوعية للشباب في حسينـيـة اإلمـام السـجـاد 

عليه السالم، تركز حديث األمتار علي كـريـم )أبـو 

زهراء( على مسـرد لـرـالمـا  

الظهور منذ بداياتها وحـتـى 

نهاياتها لـاـي يـاـون هـنـاك 

ب ير  للمرأ في رلك، وأجاب 

على تساهس  الشبـاب بـهـذا 

 الخ وص..



 القسم األول: له بيعة في عنقي

 

 وهنا رصد بما ناره البرنامل من لوحات من تصميمه 

 خالل هذا األسبوم، وهي على الن و التالي:

 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:





 القسم الرابع: يوميات حول البهراء عليها السالم 



 القسم الخامس: يوميات المناسبة الخاصة 



 القسم السادس: يوميات لبراعم الفاطمية 



 
 وهي لإلعالن الموحد، وبعض الفعاليات الخاصة:

 القسم السابع:    عالنات



  
 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

5 8 1 8 1 2 5 1 

 انفو جرافيك



 زيارة المختار الثقفي

 

السالم عليك يا ُمسرَّ محمد المصطفى، السالم عليك يا ُمسرَّ عليي اليمير، يى، 

السالم عليك يا ُمسرَّ فاطمة الزهراء، السالم عليك يا ُمسرَّ الحيسين اليميجيتيبيى، 

السالم عليك أيها اآلخذ بثأر الحسين غريب و شهيد كربالء، السيالم عيليييك ييا 

من أدخل السرور على األئمة األطهار األبرار، السيالم عيليييك ييا أبيا إسيحيا  

المختار، السالم عليك يا محارب الكفرة الفُّجار علييهيم اليليعينية و سيوء اليدار، 

السالم على من ،ّرحم عليه اإلمام زين العابدين إذ قال رحم هللا اليميخيتيار في نيه 

بنى دورنا و أنعش أيتامنا، السالم على من ،ّرحم عليه اإلمام محيميد اليبياقير إذ 

قال رحم هللا المختار ف نه ما فرحت و ال إبتهجت هاشيمييية و ال أُدخيل سيرور 

على بيت علوي حتى أرسل المختار برأس عبيد هللا ابن زياد و برأس عمر بن 

سعد إلى المدينة، السالم على من ،ّرحم عليه اإلمام الصاد ، فرحمك هللا أييهيا 

المختار و حشرك هللا ميع األبيرار و األئيمية األطيهيار، وجيعيلينيا و إيياك مين 

الطالبين بثأر الحسين يوم ينادي المنادي يالثارات الحسين، و لعن هللا من قتيليك 

و من سعى بقتلك، و سالم هللا عليييك و عيليى اليميسيتيشيهيديين بييين ييدييك مين 

 الصالحين و المؤمنين أمين رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.



 The Fatimiyiah Summary Review is an appraisal after each occasion in or-

der for the members of the Fatimiyiah Season, the Centers, the Preachers, the Recit-

ers (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 Re-

view) 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 anniver-

sary of Mukhtar al-Thaqafi revolution”, for which one day has assigned. 

 

 As usual, the Committee of the (Fatmiyiah Season) launched an educational 

advertising 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 oc-

casion.  

 

The outcome of the event was as follows: 

1. No. of days of commemorations = 1 

2. No. of banners relating to the occasion = 8 

3. No. of Centres = 6 

4. No. of Majalis = 8 

5. No. of speakers and lecturers from Australia = 6 

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

7. No. of rawaded (reciters) and poets.= 1 

8. No. of topics relating to the event = 5 

 المؤشر الفاطمي

The Fatimiyiah Summary Review 
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