
 للهجرة      7441ربيع اآلخر                    22(                    71العدد ) 

 ذكرى وفاة 
 السيد 

 موسى املربقع        



 

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  7من 

اخر جمادي االخرى 

 للهجرة 7441

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 ؤظنظا هظم( وديظن ومظعظتظقظد )بظه 

 كانت الخاتمة(..

 

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

المناسبة وأسباب  خفاقاتها أؤره 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..

 

( ليغطي مناسبة ذكرى وفاة السيد موسى المبرقع، لما له حق 71ويأتي هذا اإلصدار الظ)

 علينا..
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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



 

 

 الهجوم 

 على 

 دار البتول 

 السيد موسى املربقع بن اإلمام اجلواد )عليه السالم( 
 

ظد الظجظواد اسمه : 
ّ
د أبو جعفر، وقيل: أبو أحمد، موسى بن اإلمظام مظ ظم

ّ
السي

 بن اإلمام علي الرضا )عليهم السالم(، المعروف بالمبرقع.

 

م، أمه 
ِ
: هو أخ اإلمظام عظلظي الظهظادي )عظلظيظه السظالم( مظن طظرفظي األب واأل

ى بسماتة المغربية.
ّ
م ولد، تسم

ِ
هما أ

ّ
م
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ظد الظجظواد )عظلظيظه السظالم( فظي الظمظديظنظة ناأته : 
ّ
عاش مع أبيه اإلمام مظ ظم

ة.
ّ
ة حياته، وبعد استاهاد أبيه انتقل  لى الكوفة وسكن بها مد

ّ
رة مد

ّ
 المنو

 

: لجمال وجهه الباهر كان يسدل عظلظى وجظهظه بظرقظعظا دائظمظا، لقبه بالمبرقع 

ظه بظالظنظبظي يظوسظف 
ّ
لما قيل من أنه كان حسن الوجه، جميل الصورة، وكظان ياظب

يطيلظون الظنظظظر  لظيظه،  -رجاال ونساء  -عليه السالم ل سنه وجماله وكان الناس 

 -انبهارا بجماله، ويبدحمون في الظطظرو واألسظواو الناظدادهظم  لظيظه، فظكظان 

يتاايق من هذا األمر، ولهذا ستر وجهه بظبظرقظع حظتظى يسظتظريظ   -عليه السالم 

ي بالمبرقع.،و لعّل ذلك هو السظبظب فظي 
ّ
م
ِ
من كثرة نظر الناس  ليه، ولذلك س
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 أهلها لم يعرفوه، وكانوا في شك وريبة من أمره أو

ّ
  خراجه من قم، ألن

 املناسبة

 



لكن عندما عرفوه بعدما ألقى الظبظرقظع عظن وجظهظه أكظرمظوه وأجظبلظوا لظه الظعظطظاء 

واالحترام وقيل سبب ارتداءه للبرقع اياا ألسباب أمنيظة، ولظظظروف عصظيظبظة مظرت 

 من شرار بني العباس، الذين كانوا يترصدون للعلويين، وألبناء أهظل 
ً
عليه و خوفا

 البيت سالم الله تعالى عليهم أجمعين، بين كل شجر ومدر،....

 

كان خروجه من المديظنظة  لظى الظكظوفظة بظعظد خظرو  أخظيظه خروجه من المدينة: 

 لى سر من ر ى وذلك في مطلع شبابه ؤم تركها  لى قم سظنظة مظنظتظيظن وسظت 

وخمسين أي بعد وفاة أخيه الهادي بسنتين وله من العمر اؤنان وأربعون سنة 

 ال أنه لم يستقر في قم بسبب بعض جهالها الذين أمروه بالخرو  منها، فظرحظل 

 لى كاشان واستقبله هناك أحمد بن عبد العبيب بن دلف العجلي، فأكرمه وأنبله 

مقاما جميال، وبعد ذلك فإن أهالي قم قد أصابهم الندم، وشظعظروا بظالظتظقظصظيظر 

والتخاذل من فعلتهم القبي ة تلك، فجاءوا  لى كاشان نادمين أذالء، مظعظتظذريظن 

مما صدر من بعاهم، وأصروا على مجيء أبي جعفر موسى المبرقع  لى قظم 

 ؤانية، ف ملوه معبزا مكرما  ليها.

 

كان سالم الله عليه أول من قدم  لى قم مظن قدومه الى قم المقدسة: 

هظ، ولما قدم قظم أخظرجظه الظعظرب الظذيظن هظم  252السادات الرضويين وذلك سنة 
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كان كثير العمل ظ، ؤم قدمت عليه بعد ذلك أخواته، زينب وأم مظ ظمظد ومظيظمظونظة، 

 بظريظهظة ابظنظة مظوسظى 
ّ
بنات اإلمام الجواد سالم الله عظلظيظه، ؤظم قظدمظت بظعظدهظن

ين في قم ودفن عند فاطمة الظمظعظصظومظة سظالم الظلظه 
ّ
المبرقع، وجميعهن توف

 عليها.

 

ية كظثظيظرون مظنظتظاظرون فظي بظقظام واسظعظة مظن ذريته: 
ّ
د المبرقع أحفاد وذر

ّ
للسي

العراو و يران والهند والباكستان وأفغانستان وتركستان وسورية، وفي مدينظة 

 قم يقال لولده السادة الرضويون و كان لموسى المبرقع خمسة أبناء، وهم ..



 له ولدان، مظ ظمظد 
ّ
أبو القاسم ال سين، وعلي، وأحمد، وم مد، وجعفر، وقيل أن

 بظإجظمظام 
ً
وأحمد...، وأما ذرية اإلمام م مد الجواد سالم الله عليه فظهظم جظمظيظعظا

ابين من أحمد بن موسى المبرقع.
ّ
 النس

 

 وفاته : 

د المبرقع ) رضي الله عنه ( في الثاني والعارين مظن ربظيظع الظثظانظي 
ّ
ي السي

ّ
توف

ظى عظلظيظه أمظيظر قظم عظبظاس بظن  ه 292
ّ
سة ، بعد أن صظل

ّ
ظ ، ودفن بمدينة قم المقد

 عمرو الغنوي .

 

 : وصف قبره الاريف

في السابق يعرف بموسويان )الموسويين(، في الم لة الماهورة )دربهاظت( 

أي باب الجنة في )شارم  ذر(، في منطقة )چهل اختران( يوجظد هظنظاك ماظهظدان 

صغير وكبير، بينهما ن و خمظسظة عاظر خظطظوة، وفظي الظمظاظهظد الصظغظيظر قظبظريظن 

 حداهما قبر موسى المبرقع، واآلخر قبر أحمد بن م مد بن موسى بظنظت جظعظفظر 

بن اإلمام علي الرضا سالم الله عليه وقبره اليوم مبار ماهظور، وعظلظيظه عظمظارة 

حديثة ضخمة وضري  فاي مذهب،و تغير االسم االن بعد دفن األربظعظيظن شظهظيظد 

من الساده الرضويه وهم من أبنائه وأحفاده من نساء ورجال صغار وكبار وقظيظل 

فقط من الفاطميات الالتي قتلن قسرا بهدم البيت على ر وسظهظن فسظمظي ب

 )چهل أختران(او االربعين علوية.

 

 قال الايخ بهجت :

 ن من ي ار لبيارة موسى مبرقع يكون ت ت عناية أهل الظبظيظت واإلمظام الظجظواد 

عليهم السالم وت ت عناية اإلمام المهدي عجل الله تعالى فظرجظه الاظريظف  ن 

التوسل له مظنظفظعظه كظثظيظره ، تظوسظلظوا بظأبظنظاء األئظمظه وزوروهظم كظثظيظرا  ن هظؤالء 

العظماء كالفاكهه كل واحد منهم له فيتامظيظنظات خظاصظة ، كظل واحظد مظنظهظم لظه 

خوال و ؤار خاصة . من أحظد الظكظرامظات عظنظد الاظيظعظه ، هظو قظبظور ومظبارات أبظنظاء 

وأحظفظاد األئظمظه عظظلظيظهظم السظالم ، ولظهظذا ال تظغظظفظلظوا عظن زيظارتظظهظم وال تظ ظرمظظوا 

 .أنفسكم 



 غرض االحياء 

ألن هذه الاخصية من الاظخظصظيظات الظتظاريظخظيظة الظتظي تظكظثظر نسظل الظمظعظصظومظيظن 

عليهم السالم من خاللها، وكانت فترة التكثر فترة زمنية اقتات انتاار السظادة 

 عدد من البلدان التي لم يكن يسبق تواجد السادة والنسل الهاشمي فيها.. 

 املقرتح 

واقترحت )لجنة الموسم الفاطمي( أن يتم  حياء تلك المناسبة في يوم وفاته 

 من شهر ربيع اآلخر.. 22وهو يوم الظ 

 التقويم 

 وال تذكر مناسبة في هذا اليوم  ال مناسبة وفاته..



 



 

مبارات نسل المعصومين الظمظنظتظاظرة فظي الظعظديظد مظن الظبظلظدان، أسظبظابظهظا،  .7

 وموقعها في الوجدان الايعي، وكيف نعرف األصيل والدخيل منها..

شخصية السيد موسى المبرقع ودوره فظي تظ ظقظيظق واحظدة مظن األهظداف  .2

 لتكوين األسرة: )تناك وا تناسلوا فإني مباه بكم األمم(..

النسل الهاشم، والسادة، تعريفهم، ووقفة مع الظروايظات حظولظهظم، وهظل  .3

 تفايل السادة يستدعي صنع الطبقية في المجتمعات..

 وقفة مع الخمس وتخصي  السادة به، ولم ة عن موارد صرفه.. .4

فيما يتعلق بعلم األنساب، وادعاء النسب الباطل وما يترتب على ذلظك مظن  .5

  ؤار، والمصيبة التي خلفها أعداء البهراء في األمة من ذلك اليوم..

 موضوعات املناسبة املقرتحة: 



 وهنا نذكر خمس محاور من المصادر، لكل نقطة من نقاط الموضوعات بضع مصادر لها:

 

 )الموضوع األول( مزارات أولياء هللا:

?http://alfeker.net/library.phpإزاحة الوسوسة عن تقبيل األعتاب المقدسسدة لدخداديدم الدمدامدقداند :  .1

id=4493.. 

-http://www.narjes-library.com/2014/10/blogجرائم داعش واالعتساء عخى المزارات ودور العبادة:  .2

post_51.html.. 

 ..http://www.narjes-library.com/2015/11/blog-post_58.htmlدور المراقس ف  حياة الاعوب:  .3

 ..http://alfeker.net/library.php?id=2603: فقه العتبات والزيارة(: 3الاعائر الحسينية )ج .4

 ..http://shiabooks.net/library.php?id=4402العتبات المقسسة ف  الكوفة لخطريح :  .5

 ..http://shiabooks.net/library.php?id=2817كتاب المزار لخسيس مهسي القزوين :  .6

 ..http://www.narjes-library.com/2014/02/blog-post_6124.htmlكرامات المرقس العخوي:  .7

 ..http://shiabooks.net/library.php?id=4600مراقس أهل البيت عخيهم السالم ف  القاهرة:  .8

 ..http://shiabooks.net/library.php?id=2976مراقس المعارف لخايم حرز السين:  .9

 ..http://alfeker.net/library.php?id=4567المستسرك عخى مراقس المعارف: .10

 ..http://shiabooks.net/library.php?id=4376المراقس والمزارات ف  العراق لثامر العامري:  .11

 ..http://shiabooks.net/library.php?id=4282المراقس والمقامات ف  كربالء: .12

 ..http://www.narjes-library.com/2014/11/blog-post_16.htmlموسوعة العتبات المقسسة:  .13

 ..http://www.narjes-library.com/2015/02/blog-post_61.htmlقم دليل الزائر والسائح: .14

 
 مصادر املوضوعات



 الموضوع الثان ( المبرقع وذريته:(

/http://link.qnl.qaأضواء عخى حياة موسى المبرقع وذريته لدخدسديدس مدرتضدى عدخد  الدكدادمديدري:  .1

portal/%D8%A3%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%

D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%

85%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B9-%D9%88%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%AA%

D9%87-%D8%A5%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%
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 دور جلنة املوسم 
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 تقييم االحياء 



 

 املشاركون يف االحياء

 وقد شارك في  حياء تلك المناسبة:
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 منبل أبو عالء حامي الجادر.. .7

 الدار الصادقية.. .2

 

 علماء وخطباء من الخار  –ؤانيا

 تم االستفادة منهم في موضوعات حول السيدة البهراء عليها السالم

 السيد مجاهد الخباز.. .7

 

 علماء وخطباء من الخار  –ؤالثا

 تم االستفادة من م اضراتهم حول السيد موسى المبرقع:

 الايخ علي الاقران .7
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 وكانت حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوم كما يلي:

 الراصد الفاطمي لفعاليات املناسبة

 جهود السيدة الزهراء عليها السالم يف اسرتداد اخلالفة الظاهرية 

179التقرير رقم:   

اــا  لــ ــواــي  لــفــا ــ ــم  10  ) لـــ 8/20121/03وفــم اءــام يــو    حــ   

 لخااس( تي  الات اع إلى احاضرة بهذ   لعنو ن للءي  اجاه   لخباز، تناول 

 ل وضوع فم اقـ اـت تـبـيـا إن 

 لــنــبــم   (ــمــي ) ( (ــ ــ  اــا 

أج  أن تكون  لخالفت  لـمـاهـريـت 

اا بع ه  اير  ل ؤانيـا (ـلـيـ  

 لءال  إال أن ذلك لـي يـقـع بـعـ  

 اــتــهــهــاده فــبــ أ دو   لءــيــ ة 

 لــزهــر م (ــلــيــهــا  لءــال   لــذ  

 تناول  اا خالل ثالث نقاط: 

دو هـــا  لـــكـــبـــيـــر فـــم )األولظظظى( 

  اترد د ف ك، 

فـــم دو هـــا فـــم )الظظظثظظظانظظظيظظظة(: 

ـــاة أاـــيـــر  ـــحـــفـــاة (ـــلـــى حـــي  ل

  ل ؤانيا (لي   لءال ، 

فم دو ها  لكبير فم  لتفـريـب بـيـا خـق  لـحـب وخـق  لـبـا ـ  فـم )الثالثة(: 

 زاانها،  

 الم اضرات حول السيدة البهراء عليها السالم: –أوال  

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



يف ذكرى وفاة السيد موسى املربقع    

180التقرير رقم:   

وفظظي مسظظاء يظظوم األحظظد  

مظظن  57م )الظظظ 3127222173

الظظظمظظظوسظظظم الظظظفظظظاطظظظمظظظي 

الظظخظظامظظس( تظظم االسظظتظظمظظام 

 لى الخطيب الايظخ عظلظي 

الاظظقظظران  والظظذي تظظ ظظد  

عظظن مظظلظظم بظظنظظي الظظعظظبظظاس 

ألهظظظل الظظظبظظظيظظظت عظظظلظظظيظظظهظظظم 

السالم، والسظيظد مظوسظى 

الظظظمظظظبظظظرقظظظع مظظظثظظظال لظظظهظظظذا 

الظلم، وتفرو أبظنظاء أهظل 

البيت في البلظدان، وخظتظم 

الظظمظظجظظلظظس بظظذكظظر مصظظائظظب 

البهراء عليها السظالم والسظيظدة زيظنظب عظلظيظهظا 

 السالم..

 

 الم اضرات حول السيد موسى المبرقع  :–ؤانيا  

 تحرير: السكتور محمس حمادة..

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



لقاء حول السيد موسى املربقع واألنساب    

181اليوم األول              التقرير رقم:   

مظظن الظظمظظوسظظم  57م )الظظظ 3127222173وفظظي مسظظاء يظظوم األحظظد  

الفاطظمظي الظخظامظس( وضظمظن الظلظقظاء السظنظوي عظبظر األؤظيظر تظم 

االتصظظال بظظالظظبظظاحظظ  الظظمظظتظظخظظصظظ  

األسظظتظظاذ عظظبظظدالظظلظظه الظظمظظنظظتظظفظظكظظي 

الظظظذي تظظظنظظظاول هظظظذا الظظظمظظظوضظظظوم 

بمقدمة تظبظيظن نظعظم الظلظه عظلظى 

الظبظاظظريظة ومظظنظهظا الظرمظوز الظتظظي 

تظظأخظظذنظظا  لظظى طظظريظظق الظظهظظدى، 

والظظتظظي مظظن مصظظداقظظهظظا )السظظيظظد 

موسى المبرقع( ؤظم اسظتظعظر  

وجيبا من سظيظرتظه، ؤظم مظن بظعظد 

ذلظظك انظظتظظقظظل  لظظى مظظكظظانظظة عظظلظظم 

األنسظظظظاب الظظظظذي هظظظظو عظظظظلظظظظمظظظظا 

اجظتظظمظظاعظظيظظا لظظه وجظظهظظان أحظظدهظظمظظا 

حسن واآلخر سظيء ويظرجظع  لظى 

استخدامته، ؤم بظيظن ر يظة اإلسظالم  لظى هظذا الظعظلظم أو الظفظن 

وأهميته، وقيمة الايعة في هظذا الظمظجظال بسظالمظة نسظبظهظم 

حتى أنهم في يوم القيامة ينادون بأسماء أمهاتظهظم، وكظان 

من المقرر أن يستكمل الظ ظديظ  فظي مظ ظاور الظمظوضظوم  ال أنظه 

سؤء االتصاالت أدى  لى انقطام االتصال ليتم اسظتظكظمظالظه فظي 

 وقت الحق.. 

 

 فعاليات مدينة سيدني العامة والخاصة: –ؤالثا  



 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 املناسبات:  -القسم الثالث
 وهي من تصميم ال ا  قاسم شاني:



 القسم الرابع: يوميات حول الزهراء عليها السالم 



 القسم اخلامس: يوميات املناسبة اخلاصة: 



 القسم السادس: يوميات لرباعم الفاطمية 



 
 وهي لإلعالن الموحد، وبعض الفعاليات الخاصة:

 القسم السابع:   إعالنات





  
 عدد ايام
 االحياء

  

عدد 
اللوحات 
 التبليغية

عدد 
 المراكب

عدد 
 المجالس

  
عدد الخطباء 
والم اضرين 
 من الداخل

  

عدد الخطباء 
والم اضرين 
 من الخار 

عدد الرواديد 
 والاعراء

عدد 
الموضوعات 
 المطروحة

7 3 2 3 1 3 1 3 

 انفوجرافيك 



 زيارة السيد موسى املربقع
 

َضدا، اَلسَّدالَُم َعدخَدى  َك اَْلُمْصَطفَى، اَلسَّالَُم َعخَى أَبِّيَك اَْلُمْرتََضى اَلر ِّ اَلسَّالَُم َعخَى َجس ِّ

دةِّ  ْهدَراءِّ أُم ِّ اأَْلَئِّدمَّ َمةَ اَلدزَّ يَن، اَلسَّالَُم َعخَى فَاطِّ يَجةَ اَْلُكْبَرى أُمَّ َسي َِّسةِّ نَِّساءِّ اَْلعَالَمِّ َخسِّ

ددي ِّددَسْيددنِّ اَْلددَحددَسددنِّ َو اَْلددُحددَسددْيددنِّ َسددي ِّددَسْي َشددبَددابِّ  يددَن، اَلسَّددالَُم َعددخَددى اَلسَّ ددرِّ اَلددطَّدداهِّ

سِّ ْبنِّ َعدخِّد   ،  اَْلَجنَّةِّ  أَْهلِّ  ، اَلسَّالَُم َعخَى ُمَحمَّ ِّ ْبنِّ اَْلُحَسْينِّ يَن، اَلسَّالَُم َعخَى َعخِّ   أَْجَمعِّ

 ِّ ، اَلسَّالَُم َعدخَدى َعدخِّد   ، اَلسَّالَُم َعخَى ُموَسى ْبنِّ َجْعفَر  س  اَلسَّالَُم َعخَى َجْعفَرِّ ْبنِّ ُمَحمَّ

دس   ِّ ْبدنِّ ُمدَحدمَّ سِّ ْبنِّ َعخِّ   ، اَلسَّدالَُم َعدخَدى َعدخِّد   َضا، اَلسَّالَُم َعخَى ُمَحمَّ ْبنِّ ُموَسى اَلر ِّ

َي، اَلسَّدالَُم  ةُ ْبنِّ اَْلَحَسدنِّ اَْلدَمدْهدسِّ اَلسَّالَُم َعخَى اَْلَحَسنِّ ْبنِّ َعخِّ   ، اَلسَّالَُم َعخَى اَْلُحجَّ

دَ  اَْلدَجدَواُد، يَدا َعخَْيَك يَا س  اَلدتَّدقِّ ُمدوَسدى اَْلدُمدبَدْرقَدُع، اَلسَّدالَُم َعدخَدى  ُموَسى ْبنِّ ُمَحمَّ

د   اِّْبنَكَ  دُر اَْلدَولِّدَ ، َواَلدسَّاعِّ دَ ، اَلدطَّداهِّ كِّ دي ِّدُس اَلدزَّ س  اأَْلَْعَرجِّ، أَيََهدا اَلسَّ أَْحَمَس ْبنِّ ُمَحمَّ

ْسقاً، َوَدَعْوَت إِّلَدى َمدْوالََي َوَمدْوالََك  اَْلَحفَِّ ، أَْشَهُس أَنََّك قُْخَت َحق اً، َونََطْقَت َحق اً َوصِّ

بُدَك، َواَْلدُمدتَدَخدخ ِّدُث  َر ُمَكذ ِّ قيَك، َوَخاَب َوَخسِّ اً، فَاَز ُمتَّبِّعُيَِّك، َونََجا ُمَصس ِّ ر  َعالَنِّيَةً َوسِّ

فَدتِّدَك َوَطداَعدتِّدَك، َو  يدَن بِّدَمدْعدرِّ دَن اَْلدفَدائِّدزِّ َُكدوَن مِّ هِّ اَلاََّهداَدةِّ ألِّ َعْنَك، اِّْشَهْس لِّ  بَِّهذِّ

ْنهُ  ِّ اَْلُمْؤتَى مِّ ي، أَْنَت بَاُب ّللََاَّ ي َواِّْبَن َسي ِّسِّ َك، اَلسَّالَُم َعخَْيَك يَا َسي ِّسِّ يقَِّك َواِّت ِّبَاعِّ تَْصسِّ

ينِّ   ُعَك دِّ َواَْلَمأُْخوذُ َعْنهُ، أَتَْيتَُك َزائِّراً، َوَحاَجاتِّ  لََك ُمْستَْوَدعاً، َوَها أَنَا ذَا أَْستَْودِّ

َع أََمخِّ  إِّلَى ُمْنتََهى أََجخِّ ، اَلسَّالَُم َعخَى اَلنَدفُدوسِّ  َوأََمانَتِّ  َوَخَواتِّيَم َعَمخِّ ، َوَجَوامِّ

دْندَس َعدْودِّ  ديَدائِّد  عِّ دَرةِّ، َوأَْولِّ َرةِّ، َوُشفَعَائِّ  فِّ  اَْْلخِّ اخِّ َرةِّ، َوبُُحورِّ اَْلعُخُومِّ اَلزَّ اَْلفَاخِّ

. اَلسَّدالَُم َعدخَدْيدَك أَيَدَهدا  ِّ ، َوُوالَةِّ اَْلدَحدق  دةِّ اَْلدَخدْخدقِّ دَرةِّ، أَئِّدمَّ َظامِّ اَلنَّاخِّ اَلَروحِّ إِّلَى اَْلعِّ

يدَك لَدهُ،  ُ َوْحدَسهُ الَ َشدرِّ يُم. أَْشَهُس أَْن الَ إِّلَهَ إِّالَّ ّللََاَّ ُر اَْلَكرِّ يُث، اَلطَّاهِّ اَلاَّْخُص اَلاَّرِّ

َمداَمدةَ  ي اً َولِّيَهُ َوُمْجدتَدبَداهُ، َوأَنَّ اَْ ِّ ساً َعْبُسهُ َوَرُسولُهُ َو ُمْصَطفَاهُ، َوأَنَّ َعخِّ َوأَنَّ ُمَحمَّ

دَك ُمدْعدتَدقِّدُسوَن، َوفِّد   دذَلِّ ، َونَدْحدُن لِّ ْخَم اَْليَقِّديدنِّ ، نَْعخَُم ذَلَِّك عِّ ينِّ هِّ إِّلَى يَْومِّ اَلس ِّ فِّ  ُوْلسِّ

ُسوَن . ُهْم ُمْجتَهِّ  نَْصرِّ

 



 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 oc-

casion 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 Death Anniver-

sary of sayyed Mousa al-Mubarq’a ”, for which one day has assigned. 

 

 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 = 8 

3. No. of Centres = 2 

4. No. of Majalis = 3 

5. No. of speakers and lecturers from Australia = 0 

6. No. of speakers and lecturers from outside Australia = 3 

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

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