
 للهجرة      8441ربيع اآلخر              32إلى  32(               81العدد ) 

أسبوع معارف فاطمية 
 من اخلطبة الفدكية 



 

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  8من 

اخر جمادي االخرى 

 للهجرة 8441

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 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..

 

 ( ليغطي مناسبة أسبوم معارف فاطمية من الخطبة الفدكية..81ويأتي هذا اإلصدار الظ)
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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



 

 

 مقاالت 

 حول 

 الخطبة

 المقالة األولى:

 

 كون الخطبة أفال مرافعة عرفها التاريخ:

 
 
دة الطاهرة فاطمة البهراء )عليها السالم( مظلظيظ ظا

ّ
لقد كان العمر القصير للسي

 مظن 
ّ
 بظالظمظعظنظويظة والظدرون الظكظثظيظرة.وإن

 
ظة وااخظرا

ّ
بالعطاء وال ركية والظ ظيظوي

أعظم ما قدمته البهراء )عليها السظالم( واتظ ظفظت بظه األمظة اإلسظالمظيظة عظلظى 

 امتداد البمن هو ما صدر عنها من خطب ومواعظ وحكم وأدعية.

 

دة فاطمة البهراء )عظلظيظهظا السظالم( هظي مظظظهظر وكالة مهر لألنباء: 
ّ
 السي

ّ
إن

 لفاائل أهل البيت )عليظهظم السظالم( فظي كظّل كظلظمظاتظهظا وأعظمظالظهظا، فظي 
ّ
حي

اهدها وعبادتها، في أخالقظهظا وماظاعظرهظا، فظي إيظمظانظهظا وتظقظواهظا.فظاطظمظة 

البهراء )عليها السالم( هي االسم الذي عندما نذكره أو نتذكره فإنه ال يوحي 

لنا إال بالطهارة كأصفى ما تكون الطهارة، وبالنقظاء كظأعظذب مظا يظكظون الظنظقظاء، 

 فظي 
 
وباإلنسانية التي  تعطي اإلنسان قيمته، وبالعصمة التي تتمثلظهظا فظكظرا

 في كل حياتهظا، وشظجظاعظة فظي الظمظوقظف 
 
 في أخالقها، وسلوكا

 
فكرها، وخلقا

مع ال ق، شجاعة رسالية ال شجاعة انفعالية... كانت وقفاتها وقفات مظن أجظل 

ظلظت عظمظق اإلسظالم 
ّ
ة وفرحها فظر  الظرسظالظة، ومظث

ّ
ال ق، وكان حبنها حبن القاي

في عمق شخصيتها، واختبنت في داخلها كل الفاائل اإلنسظانظيظة اإلسظالمظيظة، 

باعتبار أن كونها سيدة نساء العالمين يفرض أن تكون في المستظوى األعظلظى 

 من حيث القيمة الروحية واألخالقية.

 املناسبة

 



ت دعظواهظا الظثظالؤظة: 
ّ
ظهظا، ورد

ّ
ما نعت الصديقة الطاهرة )عليهظا السظالم( مظن حظق

ّ
ول

 القوم أنكروا جميظع مظا أنظبل الظلظه تظعظالظى فظي 
ّ
الن لة، واإلرث، والخمس، ورأت أن

مت عظلظى 
ّ
ه، صم

ّ
كتابه الكريم، وجاء به رسول الله )صلى الله عليه و له( من عند رب

سلوك  خر طريٍق في خصومتها مع القوم، وهو: إعالن المعارضة والغاب أمظام 

 
ّ
فهم بظمظا ارتظكظبظوا مظن الظظظلظم فظي حظق

ّ
المسلمين من المهاجرين واألنصار؛ لتعر

باعة رسول الله )صلى الله عليه و له(.فخرجت إلى مسجد أبظيظهظا، وخظطظبظت تظلظ  

اء التي أفص ت عن بالغتها وفصاحتها، وعلمها ومعرفتهظا بظاألحظكظام 
ّ
الخطبة الغر

وعللها. فكانت تفرغ عن لسان أبيها )صظلظى الظلظه عظلظيظه و لظه(.مسظجظلظة بظخظطظبظتظهظا 

 بظنظي رسظول الظلظه )صظلظى الظلظه عظلظيظه 
ّ
اء أعظم جريمة ارتكبها األنصار في حظق

ّ
الغر

ظا 
ّ
و له(، أول   الذين بايعوا أباها في العقبة الثانية على أن يمنعوه وأهظلظه مظم

 أنهم لم يفوا ببيعتهم، بظخظذالنظهظم البظنظتظه 
ّ
يمنعون منه نساءهم وأوالدهم، إال

ة عينه...
ّ
 وقر

 

وعند دراسة الخصائ  الموجودة في النصول التي تركها لنا التاريخ عن كلماتها 

وعن خطبها، ونتعمق في دراسة هذه الخصائ  الموجودة في هذه الخطب من 

ة، فإننا نجد انها كانت تظمظتظلظ  ؤظقظافظة الظتظوحظيظد، وؤظقظافظة الظنظبظوة، 
ّ
الناحية الثقافي

 الذي الظمظسظلظمظون 
ّ
وؤقافة حركية اإلسالم وانطالقاته، وؤقافة الواقع االجتماعي

يعياونه، وؤقافة الجدال في القاايا التي أؤيرت  نظذاك لظالظسظتظدالل فظي الظقظر ن 

 الكريم في م كم  ياته.
 

لذا فإننا نرى أن الخطبة الظفظدكظيظة الظتظي أطظلظقظتظهظا السظيظدة الظبهظراء هظي أفاظل 

مرافعة شهدها التظاريظخ مظن خظالل األدلظة الظدامظغظة الظمظقظدمظة، وبظالغظة الظتظعظابظيظر 

المقتابة والمؤؤرة، واعتماد أقصى معايير الدفام عن ال قوق الظت يظعظجظب عظنظهظا 

 الكثير في عالمنا ال اضر.
 

 للدراسة، بوصفها الخطبة الظتظاريظخظيظة لظلظصظديظقظة 
 
فكانت ))الخطبة الفدكية(( م ورا

الطاهرة فاطمة البهراء )عليها السالم(، وقد تناولتها الدراسة مظن جظوانظب عظدة، 

 هي:

 مفهوم الخطاب.       -

 أسانيد الخطبة.       -

 م اور الخطبة. وما يتصل بها من دالالت عقدية ون وية وبالغية.       -

 بعض من أهداف الخطبة والماامين الفكرية المترش ة عنها./انتهی/       -

 

ف(
ّ
 حسن شکر )بتصر

 

 



 المقالة الثانية:

 

 جواب بعض الابهات بقلم العالمة الراحل العاملي

 

  ن  الابهة:

 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته . .

عليها السالم في الظمظسظجظد  السيدة فاطمة البهراء هل الخطبة التي ألقتها .8

أمام أبي بكر والمهاجرين واألنصظار، كظان قظبظل الظهظجظوم عظلظى الظدار أو بظعظد 

 الهجوم؟! وما الدالئل على ذل ؟ ..

إن كان بعد الهجوم على الدار، فلم لم تذكر السيدة فاطمة عظلظيظهظا السظالم  .3

 مصابها وما جرى عليها للنان؟

وقد أؤار بعد المخالفظيظن هظذا الظتظسظا ل: أنظه بظعظد تظلظ  الظمظصظائظب واإلصظابظات  .2

واألذية، كإسقاط الم سن عليه السظالم، وكسظر الاظلظع، كظيظف خظرجظت الظبهظراء 

 فظي 
 
عليها السالم من بيتها وت ملت، بينما هذه اإلصابات قظد تظقظعظد شظخظصظا

 بيته لمدة طويلة؟

 

 ولكم منا جبيل الاكر واالمتنان .. 

 

  الجواب:

 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 ال مد لله رب العالمين، والصالة والسالم على م مد و له الطاهرين..

 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد..

 

 إن السيدة البهراء عليها السالم. بالنسبة للسؤال عن تاريخ خطبتها نقول: 8

 لفدك، واستيالئهم على إرؤها قد ألقت خطبتها الماار إليها بعد اغتصابهم    

من أبيها صلوات الله وسالمه عليه وعليها، وعلى األئمة الطاهرين. وقد كظان    

صظلظى الظلظه عظلظيظه  رسظول الظلظه اغتصابهم لفدك بعد عارة أيظام مظن اسظتظاظهظاد

 .8 و له

 



 

:
 
 ويدل على ذل  قول الطبرسي أياا

لما بويع أبو بكر، واستقام له األمر على جميع المهاجريظن واألنصظار، بظعظث »

إلى فدك من أخرج وكيل فاطظمظة بظنظت رسظول الظلظه صظلظى الظلظه عظلظيظه و لظه، 

 (.3فجاءت فاطمة البهراء عليها السالم إلى أبي بكر.. الخ.. )

 

فإن استقامة األمر ألبي بكر على جميع المهاجرين واألنصار، لم يظتظيظسظر لظه 

إال بعد عدة أيام، كما يظهر من نقلهم الكثير من االعتراضات التي واجهظهظا 

 (.2) أبو بكر

 

 ظ وأما لماذا لم تذكر مصابها، وما جرى عليها للنان.. 3

 

أن ذل  ال مبرر له، ألن النان كانوا حظاضظريظن لظتظلظ  األحظداث فإن من الواضح: 

الفظيعة، وناظرين لها، وال يبيدهم ذكر هذا األمر معظرفظة بظأمظر يظجظهظلظونظه، 

وال يبيل عنهم شبهة ي تاجون إلى إاالتظهظا، ولظكظن األمظر الظذي كظان يظ ظتظاج 

إلى كاف وبيان، هو تل  الابهة التي ألقاها أبو بكر حول ما تظركظه رسظول 

الله صلى الله عليه و له، وقد كان البد من فاح أمره فيها ألن ذل  مظعظنظاه 

 جعله أمام خيارين، كل منهما يعد كارؤة بالنسبة إليه، وهما:

 

القر ن، وبأحكام اإلسالم البظديظهظيظة الظتظي ال يظجظهظلظهظا حظتظى  جهله بآيات .8

 األطفال..

إظهار تعمده مخالفة ن  القر ن، وانتهاك حرمة الاريظعظة، والظديظن، عظن  .3

 علم ودراية والتفات..

 

وليرى النان بأم أعينهم: أنه فظاقظد ألبسظل الاظرائظل والظمظواصظفظات الظتظي 

 عظن أن يظؤتظمظن عظلظى الظديظن، 
 
 حتى على عائظلظتظه، فاظال

 
تؤهله ألن يكون وليا

وعلى دماء المسلمظيظن، وعظلظى أعظراضظهظم، وأمظوالظهظم.. وعظلظى مسظتظقظبظل 

 األمة بصورة عامة..

 

 



على أن المتأمل في خطبتها يجد: أنها كظانظت تظركظب عظلظى أمظور مظن شظأنظهظا 

تعريف النان باإلمام ال قيقي، وبيان المواصفات الظتظي تظبظعظد مظن تصظدى 

 ألي مقام..
 
 لهذا األمر عن أن يكون أهال

 

 بأن ال ديث عما جرى عليها قد يستفيد منه الخصوم لت ويل الظقظاظيظة، 
 
علما

إلى قاية شخصية، وادعاء أنها كانت حانظقظة عظلظيظهظم مظن أجظل مظا تظعظرضظت 

 له، ال من أجل أخطر قاية، وهي قاية
 
 الكبرى.. اإلسالم هي شخصيا

 

 وأما السؤال الثالث فإننا نقول:

إن كسر الالع، ال يمنع ظ والسيما بعد مرور عدة أيام ظ من ال ركة والظمظاظي، 

 مع مراعاة االحتياط ظ ال يمنع من الكالم واالحتجاج، وذل  ظاهر ال يخفى..

 

 (..4) وال مد لله، والصالة والسالم على رسوله م مد و له الطاهرين

 

———————— 

 

 .312ل  81شر  نهل البالغة للمعتبلي ج  .8

 .322و 324ل  8اإلحتجاج ج  .3

ظ  811ل  82راجع كتاب الغدير للعالمة األميني رحظمظه الظلظه، واإلحظتظجظاج ج  .2

 وغير ذل .. 313

مختصر مظفظيظد.. )أسظ ظلظة وأجظوبظة فظي الظديظن والظعظقظيظدة(، السظيظد جظعظفظر  .4

، الظمظركظب اإلسظالمظي لظلظدراسظات، «المجموعة الظثظامظنظة»مرتاى العاملي، 

 (.442م، السؤال ) 3114هظ ظ  8434الطبعة األولى، 



 غرض االحياء 

نظرا ألهمية المخبون المعرفي لهذه الكلمات الذهبية، الظتظي ألظقظتظهظا مظوالتظنظا 

البهراء عليها السالم على ر ون األشظهظاد أبظان الظهظجظوم واألعظتظداء عظلظى دار 

البتول البهراء عليها السالم وغصب حقوقها وحقوق إمام البمان علي بن أبي 

 طالب عليه السالم والتي وردت الوصية باالهتمام بها، وتفصيل الكالم حولها

 املقرتح 

واقترحت )لجنة الموسم الفاطمي( أن يتم إحياء تل  المناسبة لمدة أسبوم 

 حتى نهاية الاهر 32كامل من يوم 



 التقويم 

 1/8إلى يوم األحد  28/83من يوم االؤنين 

 

 ربيع اآلخر(:  32أو  33) 28/83[ االؤنين 8]

الليلة األولى من ليالي أسبوم المعارف الفاطمية )من الخطبة الفدكية(..  .8

 وفيها:

 )وفاة السيد موسى المبرقع( و )وفاة الفيض الكاشاني(.. .3

 

 ربيع اآلخر(:  34أو  32) 8/8[ الثالؤاء 3]

الليلة الثانية من ليالي أسبوم المعارف الفاطمية )من الخطبة الفدكية(..  .8

 وفيها:

 وفاة المال احمد النراقي .3

 

 ربيع اآلخر(:  32أو  34) 3/8[ األربعاء 2]

 الليلة الثالثة من ليالي أسبوم المعارف الفاطمية )من الخطبة الفدكية(.. .8

 

 ربيع اآلخر(:  31أو  32) 2/8[ الخميس 4]

الليلة الرابعة من ليالي أسبوم المعارف الفاطمية )من الخطبة الفدكية(..  .8

 وفيها:

 )رفض معاوية بن يبيد الخالفة( و )معركة حطين(.. .3



 

 ربيع اآلخر(:  32أو  31) 4/8[ الجمعة 2]

الليلة الخامسة من ليالي أسبوم المعارف الفاطمية )من الخطبة الفدكية(..  .8

 وفيها:

 هظ , 121وفاة الم قق ال لي أبو القاسم نجم الدين جعفر بن ال سن سنة  .3

 

 ربيع اآلخر(:  31أو  32) 2/8[ السبت 1]

الليلة السادسة من ليالي أسبوم المعارف الفاطمية )من الخطبة الفدكية(..  .8

 وفيها:

وفاة جملة من األعالم منهم: )الايخ عبدال سين االميني( و )السيد احمد  .3

 الخوانساري(..

 

 ربيع اآلخر(:  32أو  31) 1/8[ األحد 2]

الليلة السابعة واألخيرة من ليالي أسبوم المعارف الفاطمية )من الخطبة  .8

الفدكية(، حيث توجد في هذه الليلة رواية على شهادة البهراء عليها 

 السالم..



 

معلومات عن الخطظبظة )ظظروفظهظا، مصظادرهظا، اخظتظالف روايظتظهظا، تسظمظيظتظهظا،  .8

 أهميتها(..

تعريظف الظمظجظتظمظع باظرو  الظخظطظبظة واالخظتظالف بظيظنظهظا مظن أجظل أن يظتظعظرف  .3

 المستمع على مخبون هذه الخطبة..

اختيار فقرة من فقرات الخطبة أو موضوم من مظوضظوعظاتظهظا كظظ )الظقظر ن( أو  .2

 )العقيدة( أو )الفقه( أو )األدب( أو )األمثال( أو غير ذل  وشرحه..

 موضوعات املناسبة املقرتحة: 



 ومن مصادر الخطبة وشروحاتها ما يلي:

 

/http://alfeker.netخطب سيدة النساء فاطمة الزهراء عليها السالم مصادرهاا وسساادايادهاا:  .1

library.php?id=2686.. 

 ..http://alfeker.net/library.php?id=805كلمة فاطمة الزهراء عليها السالم:  .2

?http://shiabooks.net/library.phpمسند فاطمة الزهراء عليها السالم لاالاالا الاديان:  .3

id=5130.. 

/http://shiabooks.netمسند فاطمة الزهراء عليها السالم للسيد حسايان شاياس ايساالماي:  .4

library.php?id=3893.. 

/http://shiabooks.netمسند فاطمة الزهراء عليها السالم لالاخاياس عازياز ا الا اطاارد :  .5

library.php?id=4373.. 

/https://www.oqaili.com/images/pdfسساارار الااخااطاابااة الاا ااراء لااماا  تاانااا الاازهااراء:  .6

asrar_alkhotbe_algaraa.pdf.pdf.. 

 ..http://alfeker.net/library.php?id=1745الزهراء وخطبة فدك لل المة الماللسي:  .7

/http://alfeker.netشرح خطبة الزهراء عليها السالم وسسابااااهاا لالاخاياس دازيا  الا امايا اا:  .8

library.php?id=3154.. 

//:httpشرح خطبة الصدي ة فاطمة الزهراء علياهاا الساالم لالاخاياس ما اماد طااهار الاخاا ااداي:  .9

alfeker.net/library.php?id=1475.. 

?http://alfeker.net/library.phpكخف الم الة في شرح خطبة اللمة للسيد عبدا شبر: .10

id=2715.. 

//:httpsالاااالااااماااا ااااة الااااباااايااااراااااء فااااي شاااارح خااااطاااابااااة الاااازهااااراء لاااالاااا اااابااااريااااز : .11

moamenquraish.blogspot.com/2016/01/blog-post_9.html.. 
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 وكانت حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوم كما يلي:

 الراصد الفاطمي لفعاليات املناسبة

 مقارنة بني الزهراء عليها السالم ومريم يف شأن سيدة نساء العاملني 

182التقرير رقم:   

مـ  يلـسـواـف يلـفـا ـسـي  21ث )يلــ 8121121/13وفي صبـحـحـو يـوث ين ـنـحـ  

يلخـامـ ( وفـي  اـف ين ـ ـا  

يلــــنــــاأ  ــــحــــ     أ يل ــــنــــو 

يلــســحــم يــو اــف يناــ ــســا   لــ  

محاضرة  هذي يلعـنـوين لـفـاـحـ ـو 

يل حخ جم  يل ي  يلص حر  انـاو  

فحها يل بهو يلسثا ة في  ل   

 ـــعـــس يلـــنـــاأ مـــ   ـــ ث   ـــر 

يل ح ة يلـزرـريع  ـ ـحـهـا يل ـمث 

فـــي يلـــإـــران و نـــســـا يلـــنـــســـو   

يلــإــرانــي لــ ــســر ة رــي يل ــحــ ة 

مريف، و الج اـ ـا يل ـبـهـو مـ  

 م   حان جس و م  يألمو  يل ـي 

  ررـا يلـإـران يلـ ـريـف  ـالـ ـنـايـو 

ويل صريح،  ف ين إل  ل   حان يلسأ و  م  يلـسـنـصـوث و  ـبـة مـ ـانـو يل ـحـ ة 

 يلزرريع   حها يل مث قرانحا و ويئحا..

 الم اضرات حول السيدة البهراء عليها السالم: –أوال  

من خارج مدينة سيدني عبر جهاا التلفاا بهدف إؤراء األيام الفاطمية بأكبر قدر 
 ممكن من الموضوعات، وترسيخ أسماء األعالم وأعمدة المنبر في ذاكرة النان:



 خطبة السيدة الزهراء عليها السالم 

183التقرير رقم:   

مــ  يلــســواــف يلــفــا ــســي  21ث )يلـــ 8121121/13وفــي م ــاع يــوث ين ــنــحــ  

يلخام ( وفي  و   ياث  ابو  )معا ف فا سحو م  يلخطـبـو يلـفـ  ـحـو( اـف 

ينا سا   ل   ول  ح إات شرح  طبو يل ح ة يلزرريع   حها يل مث لـ ـ ـحـخ 

محس   نعان، ويلذي  ح  في   يي ها يلسإ مات يلـسـ ـعـ ـإـو  ـهـذ  يلـخـطـبـو 

ويلظروف يل ي جعل م  يل ح ة يلزرريع   حها يل مث اخطبها،   وي  بر  نها 

و حإو ل  ا يخ ابح  يلحق ويلبا ل، و ح   ن رذ  يلخطبـو م ـنـ ة ومـ ـوياـرة، 

و  ــ   ــ ــ   رــســحــو 

رذ  يلخطبو و ن  ـل 

فـــإـــرة مـــنـــهـــا رـــي 

مفـر ة يـطـو  فـحـهـا 

 يل فصحل..



 أصول املعرفة الدينية يف خطبة السيدة الزهراء )عليها السالم( 

185التقرير رقم:   

في  اني  ياث ) ابو  معا ف فا سحو م  يلخطـبـو يلـفـ  ـحـو( يـوث يلـثـم ـاع 

مــ  يلـســواــف يلــفــا ــســي يلــخـامــ ( اــف يناــ ــســا   لــ   28ث )يلـــ 12121/11

محاضرة احة رذي يلعنوين لفاح و يل حخ نزي  ا  انبل  ح  في م  ه ها  ن 

رذ  يلخطبو اح ا   ل  وقة  بحر وم ة  وي و لبحـان مـا فـحـهـا مـ  يلـنـ ـات 

 قحـإـو  22نظري لسا يح واه م  جوينب مخ  فو ومويضحع م ع  ة  ن  نه في 

قاث  فهراو   سحو و حان  ولي لساامح  رذ  يلخطبو، و وص   انر ساث 

https 22 ــهــا، ويــســ ــ  يناــ ــســا   لــ  يلــســحــاضــرة  ــبــر يلــري ــ  يلــ ــالــي  

www.youtube.com2watch?v=WXlnJ-_33bg.. 



 خطبة السيدة الزهراء عليها السالم 

188التقرير رقم:   

مــ  يلــســواــف يلــفــا ــســي  25ث )يلـــ 12121/11وفــي صــبــحــحــو يــوث يأل  ــعــاع 

يلخام ( وفي  الث  ياث ) ابو  معا ف فا سحو م  يلخطبو يلـفـ  ـحـو( اـف 

ينا سا   ل  محاضرة ل  ح  ح   يلخ حفـو  ـحـ  فـي م ـ ـهـ ـهـا  نـهـا مـ  

يلسأ و ة ويلسذ و ة في  ل مصا   يلفريإح ، و ن ل  ا يلخـطـبـو م ـهـ يـ   

)يألو ( يلخا جي و)يآل ـر( يلـ ي ـ ـي   ـ ـبـر فـحـهـا  ن رـذ  يلـخـطـبـو لـهـا مـ  

يألرسحو يلبال و ححث  ن  ل فإرة م  فإرياها اـنـاولـة  ـ ـسـا  و  اـ ـة لـه، 

ومنها  نها  لسا  نو في   ف يلنف  نو  م  يل حاحر ل  إي يلخـطـا ، وفـي 

https 22  را     م ألو يلسحري   ا ة لع ـف يلـنـإـ  يلـفـإـهـي، ورـ ـذي  

www.youtube.com2watch?v=1mfZNBJkLFE.. 



 نشأة الدين يف خطبة السيدة الزهراء عليها السالم 

191التقرير رقم:   

مـ  يلـسـواـف يلـفـا ـسـي  22ث )يلــ 82121/11وفي صبححو  يـوث يلـخـسـحـ  

يلخام (  و ي ع  ياث ) ابو  معا ف فا سحو م  يلخطبـو يلـفـ  ـحـو( وضـسـ  

يلفعالحو يلحومحو لـ ـ ـ  ـر فـي مـحـاضـرة  ـان يناـ ـسـا   لـ  مـحـاضـرة  ـهـذي 

يلعنوين ل ساحو يل ح  منحر يلخباز قا  في مإ م ها  نها م    س  يلذ ائـر 

يلفا سحو، و نه احخ ص ح يثه  سإطعـحـ  مـ  مـإـا ـع يلـخـطـبـو يل ـريـفـو  

)يألو ( يلذي يـ ـحـ    ـ  مـنـ ـأ يلـ يـ  ويلـبـذ ة يلـ ـي  فـعـة ي ن ـان  لـ  

ين  إا  يل ي ، و)يلسإطع يلثاني( يلذي اناولة فحه يل حـ ة يلـزرـريع  ـ ـحـهـا 

 يل مث من أ يل  حع.



 الرتبص يف خطبة الزهراء عليها السالم 

193التقرير رقم:   

مـ  يلـسـواـف يلـفـا ـسـي  25ث )يلــ 52121/11وفي صبححو  يـوث  يلـعـسـعـو 

يلخام (  و ام   ياث ) ابو  معا ف فا سحو م  يلـخـطـبـو يلـفـ  ـحـو( اـف 

ينا سا   ل  يلح إو يألول  م  ا   و ح إات ل  حخ زمان يلح ناوي احة 

رذي يلعنوين ي رح فحها فإ   با ة )ا ر صـون  ـنـا يلـ ويئـر( فـبـحـ  فـي  ـ ة 

لحالي ما ي اإـصـ  يل ـحـ ة يلـزرـريع  ـ ـحـهـا يل ـمث، و اـبـا  يلـ ـر ـص، ومـ  

https 22www.youtube.com2يلــســفــحــ  جــ ي يناــ ــســا   لــ  اــ ــا يلــحــ ــإــات  

watch?v=MJSBHhEeYdA.. 



 التوبة والعودة إىل اهلل يف خطبة الزهراء عليها السالم 

194التقرير رقم:   

مـ  يلـسـواـف يلـفـا ـسـي  25ث )يلــ 52121/11وفي م ـاع  يـوث  يلـعـسـعـو 

يلخام (  و ام   ياث ) ابو  معا ف فا سحو م  يلخطبو يلف  حو( ونـظـري 

نن ـــ ـــا  يلـــســـعـــ ـــ  يألاـــبـــو ـــي 

 الح يث      أ يل ـنـو يلـسـحـم يـو، 

اف ينا سا  في يل ي  يلصا قحو لـحـم 

مــ  شــرح  ــطــبــو  21 لــ  يلــ  أ يلـــ 

يلزرريع   حها يل مث يل ـحـخ مـحـسـ  

اإي مصـبـاح يلـحـز ي يلـذي يـ ـوقـ  

فــحــه  ــنــ  ق ــف مــ  يآليــات فــي 

يلخطـبـو،  ويلـ ـي اـنـاو  فـحـه  حـ   

يآليات يل ي يا  ه ت  ها وقا    ن 

م  يلحإائق يل ي يؤ     حها يلإـران 

 ن يأل سا  يلإبحـحـو اـؤ ي  ـا ن ـان 

   ل ا  يعي  ل    ث    يك يلحـق  

وضع  ي يسان ح    نه ق  يـنـ ـهـي 

 ل  يل فر، ألن يلـخـطـايـا ويلـسـعـاصـي 

وقبائحهسا   ي اعسعة فـي ي ن ـان 

ن اععل يلنو   نع   في قـ ـو ـهـف، 

و   هف في  ـطـبـ ـهـا  لـ  يلـ ـو ـو 

 ويلعو ة  ل  يل ه ويل س ا  أقنحو يلحق واب ها..



 خطبة الزهراء عليها السالم 

195التقرير رقم:   

مــ  يلــســواــف يلــفــا ــســي  25ث )يلـــ 22121/11وفــي صــبــحــحــو  يــوث  يل ــبــة 

يلخام (  واا أ  ياث ) ابو  معا ف فا سحو م  يلخطبو يلف  حو( وضسـ  

 رنامج ينا سا   ل  محاضرة ل    ر فـحـهـا اـف يناـ ـسـا   لـ  مـحـاضـرة   لـ  

فاح و يل بخ محس  ان  اناو  فحها يلبنو  يلر نحو يلـسـحـو يـو فـي يلـ ـوحـحـ  

و نها   سو لف يعع ها حبح و      صويت يلـ ـ ـان  ـل  قـاث لـهـذ  يلـ ـ ـسـو 

حإائق ي ه  يلإ ب ورو ما  حن ه يلزرريع   حها يل مث في يلـخـطـبـو، و ـطـأ 

م  يإ صر )يل وحح (     ق إ و يل ـ ـان، و ـحـ   ن يلـسـخـ ـصـحـ  فـي يلـعـ ـوث 

?https 22www.youtube.com2watchيل عريبحو ق  وص وي  ل  ا ا يلنـ ـحـعـو  

v=1pl8bBzVi1k.. 



 مقتل السيدة الزهراء عليها السالم 

201التقرير رقم:   

مــ  يلــســواــف يلــفــا ــســي  23ث )يلـــ 52121/11وفــي صــبــحــحــو  يــوث  يألحــ  

يلخام (  واا ع  ياث ) ابو  معا ف فا سحو م  يلخطبو يلف  حو( ولوجو  

 وييو  اصىو  و قو   ـااـ ـ ـهـا  يلـزرـريع  ـ ـحـهـا يل ـمث فـي رـذي يلـحـوث 

  حع يآل ر فإ  اف ينا سا   ل  مإ  هـا  ـ ـحـهـا يل ـمث يلـذي  13يلسويفق 

 قـحـإـو مـع يلـر ـاع، اـنـاو  فـحـه  51قر   يل حخ ح ح  يل عبي في اـا ـو و

افاصحل ما جر    حها م  ظ ف ويضطها   ف رـعـوث  ـ ـ  يلـبـحـة يلـطـارـر 

 ويلسإ أ وما جر  في رذي ين  ا   ل  اإاة نحبها ص يإو شهح ة



 الشيعة من وجهة نظر فاطمة الزهراء عليها السالم 

184اليوم األول              التقرير رقم:   

مظن الظمظوسظم  23م )الظظ 28/83/3181وفي مساء يظوم االؤظنظيظن 

الفاطمي الخامس( اار عددا من أعااء البرنامل فايلظة الاظيظخ 

رحيم لطيفي في مركب النبي األكرم)ل( واسظتظمظعظوا لظ ظديظثظه 

حظظول الظظمظظوضظظوم الظظمظظذكظظور الظظذي ابظظتظظدأه بظظالظظثظظنظظاء عظظلظظى الظظ ظظراك 

الفاطمي وتمنياته له ؤم تناول الظمظوضظوم فظي ؤظالؤظة مظ ظاور: 

)األول( مفهوم الاظيظعظة لظغظة واصظطظالحظا ؤظم الظمظسظتظفظاد مظن 

روايات البهراء عن معنى الايعة والفرق بينه وبين الم ظب، و

)الثاني(: وظائف الايعظة 

ومسظظظظؤولظظظظيظظظظاتظظظظهظظظظم مظظظظن 

وجهة نظر البهراء علظيظهظا 

السظظظظظظالم، و)الظظظظظظمظظظظظظ ظظظظظظور 

الثالظث(: فاظائظل الاظيظعظة 

واست قاقاتهم الدنيويظة 

 واألخروية..

 

 فعاليات مدينة سيدني العامة والخاصة: –ؤالثا  



 لعن الظاملني 

186اليوم الثاني              التقرير رقم:   

مظظن الظظمظظوسظظم  22م )الظظظ 8/8/3182وفظظي مسظظاء يظظوم الظظثظظالؤظظاء 

الفاطظمظي الظخظامظس( وفظي مظا بظيظن الصظالتظيظن فظي حسظيظنظيظة  ل 

يظظاسظظيظظن تظظنظظاول الاظظيظظخ أبظظو ريظظ ظظانظظة 

بظظظظيظظظظان أمظظظظريظظظظن: )األول( األحظظظظكظظظظام 

الارعية في مظا يظتظعظلظق بظمظسظألظة 

رأن السظظنظظة الظظمظظيظظالديظظة حظظيظظث بظظيظظن 

ؤالث نقاط: )األولظى( فظيظمظا يظتظعظلظق 

بتهن ة المسلم للمسلم وأنها غير 

جائبة ألن سنتنا الاظرعظيظة تظبظدأ مظن 

ربظظيظظع األول، و )الظظثظظانظظيظظة( تظظهظظنظظ ظظة 

الظظمظظسظظلظظم لظظلظظكظظتظظابظظي فظظهظظو جظظائظظب  و

)الثالثة( مسظألظة حاظور االحظتظفظاالت 

التي تتخلهظا مظخظالظفظات شظرعظيظة، و

)األمر الثاني( فيما يتعلق بظاألخظبظار 

في لظعظن الظظظالظمظيظن، ونظقظل روايظة 

واحدة في اللعن وأشار إلظى أنظهظا 

موجودة كما في أخبارنظا مظوجظودة 

في ص يح البخاري فلماذا التانيع 

 على الايعة في هذا األمر..



 مالمح اهلوية يف خطبة الزهراء عليها السالم 

187اليوم الثاني              التقرير رقم:   

مظظن الظظمظظوسظظم  22م )الظظظ 8/8/3182وفظظي مسظظاء يظظوم الظظثظظالؤظظاء 

الفاطمظي الظخظامظس( تظنظاول األسظتظاذ عظلظي كظريظم فظي مظ ظاضظرتظه 

األسبوعية هذا العنوان والذي بدأها أنه بظالظرغظم مظن كظل ظظروف 

الم نة واأللم والمواجهة والت دي القائظم فظي ذلظ  الظوقظت إال 

أن السيدة البهراء عليها السالم أصرت على تلقظي هظذه الظخظطظبظة 

على الجميع، واعتبر أن الخطبة رسظمظت مظالمظح شظخظصظيظة اإلنسظان 

المؤمن التي أرادها الله والتي ترتكب على م ظاور أربظعظة رئظيظسظيظة 

وردت في مدخل الخطبة ]قام بارها وبظيظانظهظا[، ؤظم بظيظنظت فظيظهظا 

البهراء عليها السالم أن هذا األمر ال يمكن أن يت قق إال بظاالرتظكظاا 

على اإليمان بها وبظعظلظي 

وبظظأبظظيظظهظظا وأهظظل بظظيظظتظظهظظا، 

ألنظظظظهظظظظا سظظظظيظظظظدة عظظظظالظظظظم 

الظمظظاظيظظ ظظة والظظخظظلظق يظظدور 

حظظظولظظظهظظظا، وأوصظظظى فظظظي 

الختام بظاالهظتظمظام بظتظلظ  

الخطبة البالغظة األهظمظيظة 

والظظتظظي فظظيظظهظظا تظظفظظاصظظيظظل 

 كثيرة.. 



 كتاب اهلل يف خطبة موالتنا الزهراء عليها السالم 

189اليوم الثالث              التقرير رقم:   

من الموسم الفاطمي الخظامظس(   24م )الظ 3/8/3182وفي مساء  يوم األربعاء 

وؤالث أيام )أسظبظوم مظعظارف فظاطظمظيظة مظن الظخظطظبظة الظفظدكظيظة( وضظمظن الظلظقظاء 

األسبوعي مع فايلة الايخ رو  الله بختياري الذي بدأ ال ديث عن تواتر هظذه 

الخطبة واالهتمام بها، وعظمتها التي تركت تأؤيرها على الموافق والمخالف  

بعمق المعاني التي فيها، وهي وحدها دالظة عظلظى عصظمظة السظيظدة الظبهظراء 

عليها السالم، وإنها )م( وجدت أن أول تجمع كبير ي اره الجميع بظعظد شظهظادة 

أبيها أؤمن فرصة إلحقاق ال ق وإاهاق الباطل، وارتكبت فظي احظتظجظاجظهظا عظلظى 

كتاب الله، وهو منهل نتعلمه من تل  الخطبة أن يظكظون الظلظسظان الظقظر نظي هظو 

أول مظظظا نظظظلظظظجظظظأ لظظظه فظظظي 

حظظظواراتظظظنظظظا ومظظظنظظظاقاظظظاتظظظنظظظا 

واحتجاجاتظنظا ولظكظن لظكظي ال 

يظظكظظون فظظهظظم اآليظظات فظظيظظه 

اجظظتظظهظظاد فظظقظظد بظظيظظن الاظظيظظخ 

أهظظظم خظظظمظظظس أنظظظوام مظظظن 

تظظظفظظظسظظظيظظظر الظظظقظظظر ن الظظظتظظظي 

أمااها أهل البيت عليظهظم 

السظظظظظظظظظظظظظالم، وأوصظظظظظظظظظظظظظى 

بظظظاالهظظظتظظظمظظظام بظظظالظظظخظظظطظظظبظظظة 

وتعليمها وأشار إلى إلظى 

أن هذه توصية أهل الظبظيظت 

لظظظنظظظا، وقظظظد كظظظانظظظت السظظظيظظظرة 

جارية إلى وقت قريب فظي 

  بيوت أهل اإليمان أن تجلس كل عائلة وتتذاكر مفردات الخطبة..

 تجد اللقاء على موقع )يا فاطمة(  



 وقفة مع بعض فقرات خطبة الزهراء عليها السالم 

190التقرير رقم:   

مظن الظمظوسظم الظفظاطظمظي  24م )الظظ 3/8/3182وفي مساء  يوم األربظعظاء 

الخامس(  وؤالث أيام )أسبظوم مظعظارف فظاطظمظيظة مظن الظخظطظبظة الظفظدكظيظة( 

وضمن اللقاء األسبوعي مع فاظيظلظة الاظيظخ أبظو دعظاء فظي مظركظب شظبظاب 

الغدير بين في مستهل حديث تواتر هذه الخطبة وؤبوتهظا السظنظدي، ؤظم 

واقع ال ال الذي قاد إلى إلقاء السيدة البهراء عليها السظالم لظلظخظطظبظة، 

وهو: إنه بالرغم من تواتر األخبار بمكانة البهراء وعظظظمظتظهظا، وأنظهظا عظنظد 

الرسول في مقام القطبية والم ورية ما بين النبوة واإلمامة، وشهظود 

الظظكظظل بظظمظظا أوصظظى الظظنظظبظظي 

)ل( بظظ ظظق ابظظظنظظتظظه إال أن 

القوم جااوا الرسول )ل( 

بظظظظظظظلظظظم ابظظظنظظظتظظظه وغصظظظب 

حقوقها وحقوق بظعظلظهظا، 

فظظظواجظظظهظظظة هظظظذا الظظظظظظظلظظظم 

ببيانات لم ت د عن منطق 

الظظظقظظظر ن ولسظظظان الظظظنظظظبظظظي 

والوصظي، وكظانظت خظالظصظة 

الخطبة أنكظم خظرجظتظم عظن 

 دين أبي. 



 حول خطبة السيدة الزهراء عليها السالم 

192اليوم الرابع              التقرير رقم:   

مظن الظمظوسظم الظفظاطظمظي  22م )الظظ 2/8/3182وفي مساء  يوم الخميس 

الخامس(  ورابع أيام )أسظبظوم مظعظارف فظاطظمظيظة مظن الظخظطظبظة الظفظدكظيظة( 

وضمن المظجظلظس األسظبظوعظي لظلظجظمظعظيظة الظجظعظفظريظة تظنظاول السظيظد عظمظار 

القبويني خطبة السيدة البهراء عليها السالم ضمن مقدمة تبين أهميظة 

هذه الخطبة ومكانتها وروايظتظهظا، وؤظالث مظ ظاور: )األول( اإلنظقظالب الظذي 

ت دث عنه السيدة البهراء عليها السالم ووبخت القوم لفعله، و)الثانظي( 

فلسفة التاريعات التي بينتها عليها السالم، )الثالث( والذي به خظاتظمظة 

المجلس حول أإليمان والعدل واللذين هما قظوام الظ ظيظاة فظي الظخظطظبظة، 

ولكن أولى ض ايا االن راف عن تل  الثوابت هي السيظدة الظبهظراء عظلظيظهظا 

السالم مما أدى إلى النتيجة المعروفة بالهجوم عظلظى الظبهظراء عظلظيظهظا 

 ذل  الهجوم الانيع.. 



 فدك وخطبة الزهراء عليها السالم 

196اليوم السادس              التقرير رقم:   

مظن الظمظوسظم الظفظاطظمظي  22م )الظظ 2/8/3182وفي مساء  يوم  السظبظت 

الخامس(  وسادن أيام )أسبوم معارف فاطمية من الظخظطظبظة الظفظدكظيظة( 

وضمن المجلس األسبوعي ل سينية دار اإلمام الظ ظسظيظن عظلظيظه السظالم، 

وبعد أبيات الرؤاء لعظم مصظاب الظبهظراء تظ ظدث الظخظطظيظب الاظيظخ مظ ظسظن 

العاملي عن ما جرى على السيدة البهراء عليها السالم من جظور وظظلظم 

وباألخ  في مسألة فدك التي بينها مفصال، ؤم أشظار إلظى أن السظيظدة 

البهراء تناولت هذه القاية في خطبظتظهظا، وتظنظاول بظعظض إفظاداتظهظا فظي 

المسألة، وختم كما بدأ 

بظظظأبظظظيظظظات الظظظرؤظظظاء فظظظي 

مصظظظظظابظظظظظهظظظظظا، ومصظظظظظاب 

ابظظنظظتظظهظظا السظظيظظدة ايظظنظظب 

 عليها السالم..

 اليوم اخلامس 
 
 

لف ينعإ  في مري ز اح ني فحها  ي مع  ، ولـ ـ  اـف 

 ينا سا   ل  محاضراح  في يل ي  يلصا قحو..



 فقرة من خطبة السيدة الزهراء عليها السالم 

197التقرير رقم:   

مظن الظمظوسظم الظفظاطظمظي الظخظامظس(   22م )الظظ 2/8/3182وفي مساء  يظوم  السظبظت 

وسادن أيام )أسظبظوم مظعظارف فظاطظمظيظة مظن الظخظطظبظة الظفظدكظيظة( وضظمظن الظمظجظلظس 

األسبوعي في مؤسسة اإلمام السجاد عليه السالم بمصلى اإلمظام السظجظاد عظلظيظه 

السالم تناول الم اضر األستاذ علي كريم فقرة من خطظبظتظهظا عظلظيظهظا السظالم وهظي: 
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المقطع يتكون من اربع فقرات وكل فقره ت وي ؤالؤظة مظقظامظات كظلظهظا تاظيظر الظى   -١

 مراتب الخلق االول وقد استاهدنا ببعض الروايات الداله على الخلق األول
 

ان رسول الله صلى الله عليه واله هو الخلق االول اذ لم يوجد مخلوق قظبظلظه بظل   -٢

ان كل الخلفان وجدوا اال به اذ تذكر الفقره الثانيه ان الخالق لم يكن لها عظيظن وال اؤظر 

وتم االستاهاد ببعض فظقظرات االدويظه واألحظاديظث الظدالظه عظلظى ذلظ  مظثظل والظثظابظت 

القدم عظلظى احظالظيظفظهظا فظي الظبمظن 

االول. وكذا لم يكن الله جل وعب ربنا 

متفردا بالوحدانية ؤم خظلظق مظ ظمظدا 

وعليا وفاطمه فمكثوا الف دهر ؤم 

 خلق السموات واألرض
 

منه صلى الله عليه والظه ظظهظرت  -٣

كظظظظظل الظظظظظعظظظظظوالظظظظظم وكظظظظظل مظظظظظراتظظظظظب 

فمنه ظهرت وله ظهور بها  الوجود

حسب ما ت تمله تل  الظنظاظأة وهظذا 

 ما تاير اليه الفقرتان االخيره



 اخلطبة ومقام الزهراء عليها السالم العلمي 

198التقرير رقم:   

من الموسم الفاطظمظي الظخظامظس(   22م )الظ 2/8/3182وفي مساء  يوم  السبت 

وسادن أيام )أسبوم معارف فاطمية من الخطبة الفظدكظيظة( وضظمظن الظمظجظلظس 

األسبوعي في حسينية أم البنين ت دث الخطيب الايخ حيدر الصمياني، مظبظيظنظا 

في البدء أن هناك ؤالث خظطظب لظلظنظبظي واألمظيظر والظبهظراء  تظعظتظبظر األخظوات فظي 

الرسالة والداللة واألهظداف، ودورهظم فظي صظقظل الظهظويظة الظديظنظيظة، وقظال: إن 

خطبة البهراء تكاف عن مقامها العلمي من خالل مظا بظيظنظتظه وذكظر جظمظلظة مظن 

المصاديق الكاشفة عن ذل ، ؤم بظيظن مظكظانظتظهظا عظلظيظهظا السظالم ومظا  لظت إلظيظه 

 األمور في ذل ..



 خطبة الزهراء )عليها السالم( وعالقتها بغصب فدك 

199التقرير رقم:   

من الموسم الفاطظمظي الظخظامظس(   22م )الظ 2/8/3182وفي مساء  يوم  السبت 

وسادن أيام )أسبوم معارف فاطمية من الخطبة الفظدكظيظة( وضظمظن الظمظجظلظس 

األسبوعي الخال بالبراعظم والظفظتظيظان فظي حسظيظنظيظة  ل يظاسظيظن تظ ظدث الاظاب 

الايخ م مد ال وراني في البداية عما تناوله سابقا مظن أحظاديظث حظول )فظدك( 

وما )هي( ؤم استمر بال ديث عظن عظالقظة هظذه الظخظطظبظة الظتظي ألظقظتظهظا عظلظيظهظا 

السالم بالمسجد بظعظد أن وضظعظت لظهظا سظتظارة بظتظلظ  الظمظفظردة )فظدك(، وتظنظاول 

الفقرات التي طالبت فظيظهظا عظلظيظهظا السظالم بظ ظقظهظا الظمظغظتظصظب، وخظتظم ضظرورة 

 االلتبام بالوالية فهي السبيل للخالل في يوم القيامة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت رير: ال اج قاسم شاني..       



تقرير: ال اج قاسم شاني    

 خطبة الزهراء )عليها السالم( ثورة ضد الظلم 

200التقرير رقم:   

من الموسم الفاطظمظي الظخظامظس(   22م )الظ 2/8/3182وفي مساء  يوم  السبت 

وسادن أيام )أسبوم معارف فاطمية من الخطبة الفظدكظيظة( وضظمظن الظمظجظلظس 

األسبوعي ل سينية  ل ياسين وبعد مقدمة في رؤاء البهراء عليها السالم قظرأ 

بين 
ِ
الخطيب السيد علي أصغر المدرسي بداية الخطبة بال مد والثناء وقبل ان ي

ما ورد في الخطبة قال انه لو كان لليهود والنصارى او بمعنى  خر انه لظو كظان 

لنبي الله موسى ونبي الله عيسى مثل فاطمة لما طال الت ريف في كتبظهظم 

او في دينهم فان البهراء لم تكن مأمورة بالسكوت بكا ها ون يبها هظو ؤظورة 

ضد الظلم ؤم بين معنى ال مد لله في خطبتها الاريفة وختم بالظرؤظاء عظلظيظهظا 

سظظظظالم الظظظظلظظظظه 

 تعالى عليها.

 

 

 

 



 الزهراء عليها السالم صوت املظلومني 

202اليوم السابع              التقرير رقم:   

مظظن الظظمظظوسظظم الظظفظظاطظظمظظي  21م )الظظظ 1/8/3182وفظظي عصظظر  يظظوم  األحظظد 

الخامس(  وسابع أيام )أسبوم معارف فظاطظمظيظة مظن الظخظطظبظة الظفظدكظيظة( 

وختامها، أقامت الرابطة الفاطمية لل قوق وال ريات  فظي مظنظبل الظ ظاج 

أبو حسن المصلي فعاليظة تظوسظل بظالظبهظراء عظلظيظهظا لظخظالل الظمظعظتظقظلظيظن 

والسجناء، افتت ها أمين عام الرابطة السيد أبو عالء حامي الجادر بكلمظة 

بين فيها الهدف من تل  الجلسة ومسظعظى الظرابظطظة وتظعظرض إلظى ؤظالث 

حاالت تتعرض إلى إضطهاد وبالرغم من كل المساعي لظخظالظصظهظم إال أنظه 

التوسل والدعاء من الوسائل الظتظي 

البظظظد مظظظن اعظظظتظظظمظظظادهظظظا، وخصظظظوصظظظا 

الظتظظوسظل بظظالسظيظظدة الظظبهظظراء عظظلظيظظهظظا 

 السالم..  



 كلمة حول مؤلف أنوار احلقيقة 

2/  202التقرير رقم:    

مظظن الظظمظظوسظظم الظظفظظاطظظمظظي  21م )الظظظ 1/8/3182وفظظي عصظظر  يظظوم  األحظظد 

الخامس( وفي الفعالية الختامية لظ)أسبوم معارف فاطمية من الظخظطظبظة 

الفدكية( والتي كان فيها ال ديث عن شظر  الاظيظخ 

م مد حبيب المقداد للخطظبظة الظفظدكظيظة، فظلظقظد تظم 

اسظظتظظاظظافظظة سظظمظظاحظظة السظظيظظد عظظلظظوي الظظبظظالدي مظظن 

ملبظورن حظيظث تظربظطظه عظالقظة بظالظمظؤلظف الظذي فظي 

السظجظن حظيظث تظظ ظدث عظن دوره فظي خظدمظة الظمظنظبظظر 

والقاية الفاطميظة، وإؤظراء خظطظابظه بظمظا هظو نظافظع 

ومظظا لظظه عظظالقظظة بظظتظظأصظظيظظل الظظعظظالقظظة مظظع أهظظل الظظبظظيظظت 

عليهم السالم، باإلضافة إلظى تظفظانظيظه فظي إحظيظاء 

ذكرى استاهاد السظيظدة الظبهظراء عظلظيظهظا السظالم، 

باإلضافة إلى دوره الجهادي، حتى أنظه كظتظب شظر  

 خطبة البهراء عليها السالم وهو في السجن.. 



 كلمة حول أنوار احلقيقة 

3/  202التقرير رقم:    

مظظن الظظمظظوسظظم الظظفظظاطظظمظظي  21م )الظظظ 1/8/3182وفظظي عصظظر  يظظوم  األحظظد 

الخامس(  وسابع أيام )أسبوم معارف فاطظمظيظة مظن الظخظطظبظة الظفظدكظيظة(، 

واستكماال للجلسة الختامية ت دث األستاذ عبداإلله الظ ظبظيظاظي عظن كظتظاب 

)أنوار ال ظقظيظقظة  فظي شظر  خظطظبظة الصظديظقظة( الظذي صظدر عظن الظمظجظلظس 

 222اإلسظظالمظظي الظظعظظلظظمظظائظظي فظظي 

صف ة،  وقرأ من مقدمة الكتاب مظا 

قاله الظمظؤلظف عظن كظتظابظه ودواعظي 

تأليفه، ؤم سلل الاوء على منظهظل 

المؤلف في شظر  الظخظطظبظة، مظبظيظنظا 

نقاط، ؤم عظرف الظ ظاظور  1ذل  في 

خظاتظمظا 82بمامون فصول الكتاب الظظ 

القول بأن هذا الظعظمظل فظيظه رسظالظة 

واضظظ ظظة عظظن الظظمظظخظظبون الظظكظظبظظيظظر فظظي 

الخطبة والتي ال تبال فيظهظا جظوانظب 

 يمكن بيانها..





 أبيات رثاء يف مصاب السيدة الزهراء عليها السالم 

4/  202التقرير رقم:    

مظن الظمظوسظم الظفظاطظمظظي  21م )الظظظ 1/8/3182وفظي عصظر  يظوم  األحظد 

الخامس(  وفي الجلسة الختامية لظ)أسبوم معارف فاطمية من الخظطظبظة 

ربظيظع اآلخظر  31الفدكية( ونظرا ألنه توجد أقوال بأن هذا اليوم الموافق 

مصدرا ومرجعا بأنه يوم استاهاد السيد البهظراء  32ذكر ما يقرب من الظ 

 عليها السالم، لذا قرأ الخطيب السيد عمار القبويني أبياتا من قصيدة:

ظعا  «البهرا  »لمصائب 
ِ
ظفوني أدم

ِ
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َ
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َ
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َ
 الم

ِ
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َ
 هج

وهي قصيدة طويلة للمرحوم السيد صالح الظ ظلظي يظتظنظاول فظيظهظا ؤظالث 

جوانب من تل  ال ادؤة المؤلمة: )األولى( وظظيظفظة األنظام فظي فظاجظعظة 

أستاهاد البهظراء عظلظيظهظا السظالم، و

)الظظثظظانظظيظظة(: جظظوانظظب تظظلظظ  الظظفظظاجظظعظظة 

والظالمات، و)الثالثة(: فاح العصظابظة 

الظالمة التي انت لت اإلسالم ظظاهظرا 

وأضظظمظظرت الاظظر والظظكظظفظظر بظظاطظظنظظا ومظظا 

فظظظظعظظظظلظظظظتظظظظه بظظظظالظظظظوديظظظظعظظظظة اإللظظظظهظظظظيظظظظة 

 والم مدية..



 التوسل بالزهراء عليها السالم 

5/  202التقرير رقم:    

ؤم اختتم ال اج أبو حسن المصلي الجلسة الختامظيظة لظظ )أسظبظوم مظعظارف 

 21م )الظظ 1/8/3182فاطمية من الخطبة الفدكية( في عصر  يوم  األحظد 

من الموسم الفاطمي الخامس(  بقراءة دعاء الظتظوسظل الظتظالظي لظخظالل 

 كل مظلوم من سجنه:
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 مشاركة ممثل العتبة العباسية 

6/  202التقرير رقم:    

وبعد استكمال الجلسة الختامية لظ )أسبوم معارف فاطمية من الظخظطظبظة 

مظظن الظظمظظوسظظم  21م )الظظظ 1/8/3182الظظفظظدكظظيظظة( فظظي عصظظر  يظظوم  األحظظد 

الفاطمي الخامس( بمنبل ال اج أبو حسن المصلي شارك ممثل العظتظبظة 

العباسية المقدسة السيد مظاهظر الظ ظسظنظي بظكظلظمظة بظيظن فظيظهظا تظجظربظتظه 

الاخصية في سجون الطاغية صدام، وكيف مرت تل  الفتظرة والظ ظقظبظة، 

إال أنه ال يبال يتذكرها، ويتظذكظر مظعظانظاتظهظا، ؤظم دعظى لظهظؤالء الظذيظن تظم 

ذكرهم بالخالل والفرج وقدم عواطف العتبظة الظعظبظاسظيظة ومظواسظاتظهظا 

واستعدادهم بالمقدور والظمظمظكظن لظلظوقظوف إلظى جظانظب تظلظ  الظقظاظايظا 

 وأص ابها..  



 جملس استشهاد الزهراء عليها السالم 

  203التقرير رقم:  

مظن الظمظوسظم الظفظاطظمظي الظخظامظس(  21م )الظ 1/8/3182في يوم األحد 

الذي كان فيه ختام )أسظبظوم مظعظارف فظاطظمظيظة مظن الظخظطظبظة الظفظدكظيظة( 

وذكرى استاهاد السيدة الظبهظراء عظلظيظهظا السظالم عظلظى روايظة أقظامظت 

)هي ة شباب علي األكبر( في حسينية علمدار مجلسا بمااركة الخظطظيظب 

أفاظظار الظظقظظادم مظظن قظظم الظظمظظقظظدسظظة، وشظظارك فظظي الظظمظظجظظلظظس عظظدد مظظن 

 الرواديد باللطم والرؤاء..



 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 اج قاسم شاني:









 القسم الرابع: يوميات حول الزهراء عليها السالم 









 القسم اخلامس: يوميات لرباعم الفاطمية 









 
 وهي لإلعالن الموحد، وبعض الفعاليات الخاصة:

 القسم السابع:   إعالنات











 انفوجرافيك 

  
 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

عدد 
المااركين 
من الداخل 
 في االلقاء
في المجلس 
 الخاض

2 42 81 33 81 81 1 84 4 



 نص خطبة الزهراء عليها السالم
 

روى عبد ا اُن ال سن علي  السالم اإسناِده عن آاائ  عليهم السالم سدَّ  لَّما سْجَمَع سا  اكر َعلى َماْناعِ فااطاماةَ عالاياهاا 

 َْ ِمها، تَطا   اءِ السالم فََدَك، واَلَ َها ذلك،  ثَْت ِخماَرها على رسِسها، واْش ََملَْت ااِِلْلبااِها، وسَْ بَلَْت في لَُمٍة ِمْن َحفَدتِها ودس

لمهاِجاريان  اذُيُ لَها، ما تَْخِرُم ِمْخيَ ُها ِمْخيَةَ َرس ِا ا صلى ا علي  وآل ، َح ّى َدَخلَْت َعلى سَاي اَْكر َوُه  في َحْخٍد ِمنَ 

اْلَمالِلُس. ثُمَّ سْمَهلَْت َهنِيَّةً  جَّ واألَدصاِر َو َغْيِرِهْم فَنيَطْت دودَها ُمالَءةٌ، فاََللََسْت، ثُمَّ سَدَّْت سَدَّةً سَْجَهَش ال  ُم لها اِاْلبُكاِء. فَاْرتَ 

، ف اَد الا ا ُم  اَح َّى إذا َسَكَن دَخيُج ال  ِم، وَهَدسَْت فَْ َرتُُهْم، اْف َ ََ ِت اْلَكالَم اَِ مِد اِ َوالثناِء علي  والصالِة على رس اِ 

 في اُكائِِهْم، فَلَما سْمَسُك ا عاَدْت فِي كالِمها، فَ َالَْت عليها السالم:

 

اْلَ ْمُد هللِ َعلى ما سْد ََم، َولَ ُ الخُّْكُر على ما سَْلَهَم، َوالثَّناُء اِما  َدََّم، ِمْن ُعم ِم دِ َاٍم اْاا َاَدسهاا، 

َوُسبُ غ آ ٍء سْسداها، َوتَماِم ِمنٍَن وا ها، َجمَّ َعاِن ايْحصااِء عاَدُدهاا، َودا ى َعاِن اْلااَلازاِء 

سََمُدها، َوتَفاَوَت َعِن اْيْدراِك سَاَُدها، َودََداَُهْم ِ ْس ِزاَدتِها االخُّْكِر ِ تِّصاِلهاا، َواْسا َاْ اَماَد إلَاى 

 اْلَخاليِِق اِإْجزاِلها، َوثَنّى اِالنَّْدِب إلى سْمثاِلها.

 

اَن اْلا ُالُا َب  َوسَْشَهُد سَْن   إل َ إ َّ اُ َوْحَدهُ   َشريَك لَ ُ، َكِلَمةٌ َج ََل اْيْخالَص تَ ْويلَها، َوَضمَّ

َمْ ُص لَها، َوسَداَر في اْلِفَكِر َمْ  ُ لَها. اْلُمْم َنُِع ِمَن اْيْاصاِر ُرْؤيِا ُا ُ، َوِماَن اأْلَْلُساِن ِصافَا ُا ُ، 

َوِمَن األَْوهاِم َكْيِفيَّ ُ ُ. اِْا ََدَع األََشياَء   ِمْن َشْيٍء كاَن  َْبلَهاا، َوسَْدَخا َهاا اِاال اْحا ِاَاِء سَْماثِالَاٍة 

دَها اِ ُْدَرتِِ ، َوذََرسَها اَِمِخيَّ ِِ ، ِمْن َغْيِر حاَجٍة ِمْن ُ إلى تَْك ينِها، َو  فائَِدٍة لَ ُ فا ي اْم َثَلَها، َك َّ

تَْص يِرها إ ّ تَثْبي اً ِلِ ْكَم ِِ ، َوتَْنبيهاً َعلى طااَعا ِاِ ، َوإْااهااراً ِلا ُاْدَرتِاِ ، َوتَا َابُّاداً ِلابَاِريَّا ِاِ ، 

وإِعزازاً ِلَدْعَ تِِ ، ثُمَّ َج ََل الثَّ اَب على طاَع ِِ ، َوَوَضَع الِ  اَب َعلى َمْ ِصيِ َِ ، ِذياَدةً ِلِ بااِدِه 

 َعْن دِْ َم ِِ ، َوِحياَشةً ِمْن ُ إلى َجنَّ ِِ .

 

داً صلّى ا علي  وآل  عْبُدهُ َوَرُس لُ ُ، اْخ اَرهُ َواْد اََلبَ ُ  َْبَل سَْن سَْرَسلَا ُ،  َوسَْشَهُد سّن ساي ُمَ مَّ

َوَسّماهُ  َْبَل سِن اْج َبَلَ ُ، َواْصِطفاهُ  َْبَل سِن اْا َ َثَ ُ، إِذ اْلاَخاالئِاُق ااالا َاْياِب َماْكانُا دَاةٌ، َواِِسا ْاِر 

األَهاويل َمُص دَةٌ، َواِنِهايَِة اْل ََدِم َمْ ُرودَةٌ، ِعْلماً ِمَن اِ تَا االاى اِاما يِاِل األُُما ر، َوإحااَطاةً 

 اَِم ا ِعِ اْلَمْ ُدوِر. اْا َ َثَ ُ اُ ت الى إتْماماً ألْمِرِه، َوَعزياَماةً عالاى 
اَِ  اِدِث الدُُّه ِر، َوَمْ ِرفَةً

 إْمراِء ُحْكِمِ ، َوإْدفاذاً ِلَم اِدير َح ِْمِ . 

   

 



فََرسى األَُمَم فَِر اً في سْديادِها، ُعكَّفاً على ديرادِها، عااَِدةً ألَوثادِها، ُمْنِكَرةً هلل َمَع ِعاْرفاادِاهاا.  

ٍد صلى ا علي  وآل  ُالََمها، وَكَخاَف َعاِن الا ُالُا ِب اُاَهاَماهاا، َوَجالّاى َعاِن  فَ َداَر اُ اُِمَ مَّ

َرُهاْم ِماَن الا َاماايَاِة،  األَْاصاِر ُغَمَمها، َو َاَم في النّاِس اِالِهدايَِة، وسد َََُهْم ِمَن ال َ ايَِة، َواَصَّ

 وَهداُهْم إلى الّديِن ال َ يِم، َوَدعاُهْم إلى الطَّريِق الُمس َ يِم.

 

ٍد صلى ا علي  وآل  َعْن تَ َاِب  ثُمَّ  َبََر ُ اُ إلْيِ   َْبَض َرسْفٍَة َواخ ِياٍر، وَرْغبٍَة َوإيثاٍر اُِمَ مَّ

بَّ ال َفااِر، وُماالااَوَرِة الاَماِلاِك  ِه الّداِر في راحٍة،  َْد ُحفَّ االَمالئَِكِة األْاراِر، َوِرْض اِن الرَّ َِ ه

الاَلبّاِر. صلى ا على ساي دبيَِّ  وسَمينِِ  َعلى الَ ْحيِ، َوَصِفيِِّ  َوِخيََرتِِ  ِمَن الَخْلِق َوَرِضايِّاِ ، 

 والسَّالُم َعلَْيِ  َوَرْحَمةُ اِ َواََركاتُ ُ.

 

 ثُمَّ ال ف ت إلى سهل الماللس و الت:

سَْد ُْم ِعباَد ا دُْصُب سْمِرِه َودَْهيِِ  َوَحَملَةُ دينِِ  َوَوْحيِِ ، ِوسَُمناُء اِ َعلى سْدافُاِساُكاْم، َواُالَا ااُؤهُ 

  اِ إلى األَُمِم، َوَزَعْم ُْم َحقٌّ لَُكْم هللِ فِيُكْم، َعْهٌد  َدََّم ُ إِلَْيُكْم، َواَِ يَّةٌ اس َْخلَفَها َعلَْياُكاْم. ِكا اابُ 

ياُء الاالِّماُع، اَايِّانَاةٌ اَصاائِاُرهُ، ُماْناَكاِخافَاةٌ  النّاِطُق، وال ُْرآُن الّصاِدُق، َوالنُّ ُر الّساِطُع، َوالّرِ

ْض اِن اتّباُع ُ، ُمَؤّدٍ إلى النَّالااِة  َسرائُِرهُ، ُم اََللِّيَةٌ َا اِهُرهُ، ُمْ  َبَِطةٌ اِِ  سَْشياُع ُ،  ائٌِد إلى الّرِ

َرةُ، َوَعزائُِم ُ الُمفَسََّرةُ، َوَما ااِرُما ُ الاُماَ اَََّرةُ، َواَايِّانااتُا ُ  إْسماُع ُ. اِِ  تُناُا ُحاَلُج اِ الُمنَ َّ

 الالاِليَةُ، َواَراِهينُ ُ الكافِيَةُ، َوفَرائِلُ ُ الَمْندواَةُ، َوُرَخُص ُ الَمْ ُه اَةُ، َوَشرايِ ُ ُ الَمْك ُ اَةُ.

 

كاةَ تَاْزِكايَاةً   ْرِك، َوالصَّالةَ تَْنِزيهاً لَُكْم َعِن الِكْبِر، والزَّ فَاَل ََل اُ اييماَن تَْطهيراً لَُكْم ِمَن الّخِ

ياَم تَثْبي اً لإِلْخالِص، والَ جَّ تَْخييداً ِللّديِن، َوال َْدَا تَْناسايا ااً  ْزق، والّصِ ِللنَّْفِس َودَماًء في الّرِ

اْباَر  ِلْل ُل ِب، َوطاَع َنا دِظاماً ِلْلِملَِّة، َوإماَم َنا سماداً ِمَن اْلفُْر َِة، َواْلاِلهاَد ِعزاً ِلإْلْساالِم، َوالصَّ

ِة، َواِرَّ اْل اِلَدْياِن ِو اايَاةً ِماَن  َم ُ دَةً َعلَى اْس ِيالاِب األْْجِر، َواألْْمَر اِاْلَمْ ُروِف َمْصلََ ةً ِلْل امَّ

َِْر تَاْ اريرااً  ماِء، َواْلَ فاَء اِاالانَّا السََّخِط، َوِصلَةَ األَْرحاِم َمْنماةً ِلْل ََدِد، َواْلِ صاَص ِحْصناً ِللّدِ

ِن ِلْلَمْ ِفَرِة، َوتَْ فِيَةَ اْلَمكاييِل َواْلَمَ ازيِن تَْ ييراً ِلْلبَْخِس، َوالنَّْهَي َعْن ُشْرِب اْلَخْمِر تَْنِزيهاً َعا

اْركَ  َم ا الّخِ ْر َِة إيالاااً ِلْلِ فَِّة. َوَحرَّ َِْف ِحالاااً َعِن اللَّْ نَِة، َوتَْرَك الّسِ ْجِس، َواْج ِناَب اْل َ  الّرِ

اُ اِيَِّة، }فَاتَّ ُ ا اَ َحقَّ تُ اتِِ  َو  تَُم تُنَّ إ  َوسْد ُْم ُمْسِلُم َن{ َو سطايا ُا ا اَ  إخالصاً لَ ُ االرُّ

 فااياامااا سَمااَرُكااْم اِااِ  َودَااهاااُكااْم َعااْناا ُ، فَااإدَّاا  }إدَّاامااا يَااْخااَخااى ا ِمااْن ِعااباااِدِه الاا ُااِلااماااُء{.

 



ٌد َصلَّى اُ َعلَْيِ  َوآِلاِ ، سَ ُا ُا َعاْ داً ثُمَّ  الت:  سيُّها النّاُس! اْعلَُم ا سدِّي فاِطَمةُ، َوساي ُم مَّ

َواَْدءاً، َو  س ُ ُا ما س ُ ُا َغلَطاً، َو  سْف َُل ما سْف َُل َشَططاً: }لَ َْد جاَءُكْم َرُس ٌا ِمْن سْدافُاِساُكاْم 

َعزيٌز َعلَْيِ  ما َعنِ ُّْم َحريٌص َعلَْيُكْم اِاْلُمْؤِمنِيَن َرؤوٌف َرِحيم{ فَإْن تَْ ُزوه َوتَْ ِرفُا هُ تَااِلاُدوهُ 

ي ُدوَن ِرجاِلُكْم، َو لَنِْ َم اْلَمْ ِز ُّ إلَْيِ  َصلى ا علايا  وآلا .  ساي ُدوَن دِسائُِكْم، َوسخا اْاِن َعمَّ

ً ثَابَااَلاُهاْم، آِخاَاً  سالَةَ صاِدعاً اِالنَِّاَرِة، ماائِاالً َعاْن َماْدَرَجاِة اْلاُماْخاِرِكاياَن، ضااِرااا فَبَلََّغ الّرِ

اِ ْكظاِمِهْم، داِعياً إلى َسبيِل َراِِّ  اِالِ ْكَمِة َوالَمْ ِعَظِة الاَ اَساناِة، يَاْكاِساُر األَْصانااَم، َويَاْناُكاُت 

ى اللَّْيُل َعْن ُصْباِ اِ ، َوسْسافَاَر الاَ اقُّ َعاْن  اْلهاَم، َح َّى اْدَهَزَم اْلاَلْمُع َوَولُّ ا الدُّاَُر، َح ّى تَفَرَّ

َمْ ِرِ ، َودََطَق َزِعيُم الّديِن، َوَخِرَسْت َش اِشُق الخَّياطيِن، َوطاَح َوشيُظ النِّفااِق، َواْداَ الَّاْت 

ُع َُد اْلُكْفِر َوالّخِ اِق، َوفُْه ُْم اَِكِلَمِة اْيْخالِص فِي دَفٍَر ِمَن اْلبيِض اْلاِخامااِص، َوُكاْنا ُاْم َعالاى 

َْ األْ اداِم،  َْ َةَ الّخاِرِب، َودُْهَزةَ الّطاِمعِ، َو ُْبَساةَ اْلا َااْلاالِن، َوَماْ ِطا َشفا ُحْفَرٍة ِمَن النّاِر، ُم

تَْخَراُ َن الّطْرَق، َوتَْ  اتُ َن اْلَ َرَق، سِذلَّةً خاِسئِيَن، }تَاخاافُا َن سْن يَا َاَخاطَّافَاُكاُم الانَّااُس ِماْن 

 َحْ ِلُكْم{.

 

ٍد َصلى ا علي  وآل  اَْ َد اللّ َيّا َوالَّ ِي، َواَْ َد سْن ُمنَِي اِابُاَهامِ   فَ ْد َََُكُم اُ تَباَرَك َوتَ الى اُِمَ مَّ

جاِا َوذُْؤااِن اْل ََرِب َوَمَرَدِة سْهِل اْلِك اِب، }ُكلَّما سْو َُدوا داراً ِلْلَ ْرِب سْطفَ ها اُ{، سْودَااَلاَم  الّرِ

ُْ َحا َّاى يَاَطا َ   َْرٌن ِلْلخَّْيطاِن، َوفَ ََرْت فَاِغَرةٌ ِمَن اْلُمْخِرِكيَن  ََََف سخاهُ في لََه اتِها، فَال يَْنَكِف

ِصماَخها اِ َْخَمِصِ ، ِويُْخِمَد لََهبََها اَِسْيِفِ ، َمْكُدوداً في ذاِت ّللّاِ، ُماْل َِهداً في سْمِر اِ،  َاِريابااً 

ً َا وسَْدا ُاْم فِاي َرفااِهايَاٍة ِماَن  راً داِص اً ، ُمااِلاّداً كااِدحاا ِمْن ِرُس ِا ّللّاِ ِسيَِّد سْولياِء ّللّاِ، ُمْخّمِ

اْل َْيِش، َواِدُع َن فاِكُه َن آِمنُ َن، تَ ََراَُّص َن اِنا الدَّوائَِر، وتَ ََ كَّفُ َن األَْخبااَر، َوتَاْناُكاُصا َن 

وَن ِعْنَد الِ  اِا.  ِعْنَد النِّزاِا، َوتَِفرُّ

 

ا اْخ اَر ّللّاُ ِلنَبِيِِّ  داَر سْدبِيائِِ  َوَم ْوى سْصِفيائِِ ، َاَهَر فيُكْم َحسيَكةُ النِّفاِق َوَسَمَل ِجالاْباابُ   فَلَمَّ

 الّديِن، َودََطَق كاِاُم اْل اِويِن، َودَبََغ خاِمُل األَ َلِّيَن، َوَهَدَر فَنيُق اْلُمْبِطِلين.

 

ً اِاُكاْم، فَا َْلافااُكاْم ِلاَدْعاَ تِاِ   فََخَطَر فِي َعَرصاتُِكْم، َوسَْطلََع الخْيطاُن َرسَْس ُ ِمْن َمْ اِرِزِه، هااتافاا

ِة فِيِ  ُمالِحِظيَن. ثُمَّ اْس َْنَهَرُكاْم فَاَ َجاَدُكاْم ِخافاافااً، َوسَْحاَماَخاُكاْم فَا َْلافااَكاْم  ُمْس اَليبيَن، َوِلْلِ رَّ

ِغراااً، فََ َسْمَ ُْم َغْيَر اِاِِلُكْم، َوسَْوَرْدتُْم َغْيَر ِشْراُِكْم، هَا َواْل َاْهاُد  َارياٌب، َواْلاَكاْلاُم َرِحاياٌب، 

ُس ُا لَّما يُْ بَْر، اْا ِداراً َزَعاْما ُاْم َخاْ َف اْلاِفا ْانَاِة، }س  فِاي اْلاِفا ْانَاِة  َواْلاُلْرُح لَّما يَْنَدِمْل، َوالّرِ

 َس َُط ا َوانَّ َجَهنََّم لَُمِ يطةٌ اِاْلكافِِريَن{.

 



فََهْيهاَت ِمْنُكْم، َوَكْيَف اُِكْم، َوسَدَاى تُاْؤفَاُكا َنك َوِكا ااُب ّللّا اَاْياَن سَْااُهاِرُكاْم، سُُما ُرهُ اااِهاَرةٌ، 

َوسَْحكاُم ُ زاِهَرةٌ، َوسَْعالُم ُ ااِهَرةٌ، َوَزواِجُرهُ  ئَِ ةٌ، َوسواِمُرهُ واِضَ ةٌ،  َْد َخالَّاْفا ُاُما هُ َوراَء 

ُاُه ِرُكْم، سَرَغبَةً َعْن ُ تُِريُدوَن، سْم اِ َْيِرِه تَْ ُكُم َن، }اِئَْس ِللّظاِلِميَن اََد ً{ }َوَمْن يَْب َاغِ َغاْياَر 

ثُمَّ لَْم تَْلبَثُ ا ا ّ َرْيَث سْن تَْساُكاَن  ايْسالِم ديناً فَلَْن يُْ بََل ِمْن ُ َوُهَ  فِي اآلِخَرِة ِمَن اْلخاِسِريَن{.

َْتُْم تُ ُروَن َوْ َدتَها، َوتَُهيِّاُل َن َجْمَرتَها، َوتَْس اَِليبُ َن ِلاِها ااِف  دَْفَرتُها، َويَْسلََس  ِياُدها ثُمَّ سَّخ

وَن َحْسا اً  اِفاّيِ، تُِسارُّ يِن اْلاَلِلّيِ، َواْهماِد ُسنَِن النَّابِاّيِ الصَّ الخَّْيطاِن اْل َِ ّ ِ، َواْطفاِء سْد اِرالّدِ

فِي اْرتِ اٍء، َوتَْمُخ َن ألَْهِلِ  َوَولَِدِه فِي اْلَخَمِر َواْلرَّراِء، َودَْصبُِر ِمْنُكْم َعلى ِمثِْل َحّزِ اْلُمدى، 

ناِن فِي الَ خا، َوسَْدَ ُْم تْزُعُم َن س ّ اْرَث لَناا، }سَفَاُ اْكاَم اْلاالااِهاِلايَّاِة تَاْبا ُا َن َوَماْن  َوَوْخِز الّسِ

سْحَسُن ِمَن ّللّاِ ُحْكماً ِل َْ ٍم يُ  ِنُ َن{ سفَال تَْ لَُم َنك اَلى تاََللّى لَُكاْم َكاالخَّاْماِس الّرااِحايَاِة سدّايِ 

 اْانَ ُ ُ.

 

سَيَُها اْلُمْسِلم َن ساُْغلَُب َعلى اْرثِيَْ  يَا اْاَن ساي  ُ افَةَ! سفي ِك اِب ّللّاِ سْن تَِرَث ساااَك، ِو  سِرَث 

َْتُاُما هُ َوراَء ُااُها ِرُكاْم اْذ  سايك }لَ َْد ِجئَْت َشْيئاً فَِريًّا{، سَفَ َلى َعْمٍد تََرْك ُاْم ِكا ااَب ّللّاِ، َودَابَا

يَ ُ ُا: }َوَوِرَث ُسلَْيماُن داُوَد{، َو اَا فيَما اْخ َصَّ ِمْن َخبَِر يَْ يَي ْاِن َزَكِريّا علياهاماا الساالم 

ًّ يَِرثُنِي َويَِرُث ِمْن آِا يَاْ ا ُا َب{ َو َااَا: }َواُولُا ا األَْرحااِم  اْذ  اَا َرّبِ }َهْب ِلي ِمْن لَُدْدَك َوِليا

اَْ ُرُهْم سَْولى اِبَْ ٍض فِي ِك اِب ّللّا{ َو اَا: }يُ ِصُكُم ّللّاُ في سْو ِدُكْم ِللََكِر ِمثُْل َحّظِ ا ُْدثَيَْيِن{ 

واأْلَْ َراِبَن اِاْلمْ ُروِف َح ًّا َعلَى اْلُم َِّ يَن{. وَزَعاْما ُاْم  و اا: }اْن تََرَك َخْيراً اْلَ ِصيَّةُ ِلْل اِلَدْينِ 

 سََ  ِحظَ ةَ ِلي، َو  إْرَث ِمْن ساي و َرِحَم اَْينَنَا!

 

ُكُم اُ اِ يٍَة سْخَرَج ِمْنها ساِيك سْم َهْل تَ ُ ل َن سَْهُل ِمالَّا َاْياِن   يَا َا اَرثَااِن، سَو لَْساُت سَدَاا  سَفََخصَّ

َوسَاِي ِمْن سَْهِل ِملٍَّة واِحَدٍةك! سَْم سَْد ُْم سَْعلَُم اُِخُص ِص اْل ُْرآِن َوُعُم ِمِ  ِمْن سَاِاي َواْااِن َعاّمايك 

ٌد، َواْلاَماْ ِعادُ  ِعيُم ُمَ مَّ  فَُدودََكها َمْخُط َمةً َمْرُح لَةً، تَْل اَك يَْ َم َحْخِرَك، فَنِْ َم اْلَ َكُم اُ، َوالزَّ

اْلِ ياَمةُ، َوِعْنَد الّساَعِة يخَسُر المبطل ن، َو  يَْنفَ ُُكْم إْذ تَْنَدُم َن، }َوِلُكّلِ دَبٍَ  ُمْس َ ٌَر َوَساْ َف 

 تَْ لَُم َن َمْن يَ ْتِيِ  َعَاٌب يُْخزيِ  َويَِ لُّ َعلَْيِ  َعَاٌب ُمِ يٌم{

 

 ثُمَّ َرَمْت اَِطْرفِها دَْ َ  اأْلَْدصاِر فَ الَْت:

انَاةُ َعاْن  ِه اْل َِميَزةُ فِي َحِ ّيك َوالّسِ َِ ْسالِم! ما ه يا َم اِشَر اْلِف ْيَِة، َوسَْعراَد اْلِملَِّة، َوسْدصاَر اْيِ

ُاالَم ِيك سما كاَن َرُس ُا اِ صلّى ا علب  وآل  ساِي يَ ُ ُا: "اَْلاَماْرُء يُاْ افَاُظ فِاي ُوْلاِدِه"ك 

ةٌ َعلى ما سَْطلُُب    َواُزاِوُا!َسْرعاَن ما سَْحَدثْ ُْم، َوَعاْلالَن ذا إهالَةً، َولَُكْم طا َةٌ اِما اُحاِوُا، َو ُ َّ



ٌد صلّى ا علي  وآل ك! فََخْطٌب َجليٌل اْس َْ َسَع َوْهيُ ُ، َواْس َْناَهاَر فَا ْا ُا ُ،  سَتَ ُ لُ َن ماَت ُمَ مَّ

ِت َواْدفَ ََق َرتْ ُ ُ، َوسَْالََمِت اأْلَْرُض ِل َْيبَ ِِ ، َوُكِسفَِت النُّاُل ُم ِلُمِصيبَ ِِ ، َوسَْكَدِت اآْلماُا، َوَخَخ َ 

اْلاِلباُا، َواُضيَع اْلَ ِريُم، َواُزيلَِت اْلُ ْرَمةُ ِعْنَد َمماتِِ . فَ ِْلِك َواِ النّازلَةُ اْلُكْبرى، َواْلُمصيبَاةُ 

فِاي سَْفانِايَا ِاُكاْم فِاي  -َجلَّ ثَناُؤهُ -اْل ُْظمى،   ِمثْلُها داِزلَةٌ َو  اائِ َةٌ عاِجلَةٌ سْعلََن اِها ِك اُب اِ 

ُمْمساُكْم َوُمْصبَِ َكْم ِه افاً َوُصراخاً َوتِالَوةً َوإل اداً، َولَ َْبلَ ُ ما َحلَّ اِ ْدبِياِء اِ َوُرُسِلِ ، ُحْكاٌم 

ُساُل سَفَاإْن مااَت سَو  ُا ِاَل  ٌد إ ّ َرس ٌا  َْد َخلَْت ِماْن  َاْباِلاِ  الارُّ فَْصٌل َو َراٌء َح ٌْم: }َوما ُمَ مَّ

 اد لَْب ُْم على سَْع ااُِكْم َوَمْن يَْن َِلْب َعلى َعِ بَْيِ  فَلَْن يَُررَّ اَ َشْيئاً َوَسيَاْلِز  اُ الّخاِكريَن{.

 

سْيهاً اَنِي  َْيلَةَ! ساُْهَرُم تُراَث ساِيَْ  َوسْد ُْم اَِمْرسى ِمنّي َوَمْسَمعٍ، وُمْب َادسٍ َوَمااْلاَماعٍك! تَاْلابَاُساُكاُم 

اال ِة، َوِعاْناَدُكاُم الّسِ ُح الدَّْعَ ةُ، وتَْخُملُُكُم اْلَخْبَرةُ، َوسْد ُْم ذَُوو اْلا َاَدِد َواْلا ُادَِّة، َواألَداِة َواْلا ُا َّ

ْرَخةُ فَال تُا اياثُا َن، َوسْدا ُاْم َماْ ُصا فُا َن  َواْلاُلنَّةُ؛ تُ افيُكُم الدَّْعَ ةُ فَال تاُِليبُ َن، َوتَ ْتيُكُم الصَّ

ُم اِاْلِكفاحِ، َمْ ُرفُ َن اِاْلَخْيِر َوالصَّالحِ، َوالنُّاَلبَةُ الَّ ي اْد اُِلبَْت، َواْلِخيََرةُ الَّ ِي اْخ يَرْت!  ااتَاْلا ُا

َمَم، َوكافَْ  ًُم اْلبَُهَم، فَال دَاْباَرُح سو تَاْباَرُحا نَ  ُُ ْل ُُم اْلَكدَّ َوال َّ ََب، َوداَطْ  ُُم اْ  ، اْل ََرَب، َوتََ مَّ

اْرِك،  دَ ُْمُرُكْم فَ َ ْتَِمُروَن َح َّى َداَرْت اِنا َرَحى اْيْسالِم، َوَدرَّ َحلَُب األَيّاِم، َوَخَر َْت دُا َاَرةُ الّخِ

ياِن؛  َوَسَكنَْت فَْ َرةُ اْيْفِك، َوَخَمَدْت ديراُن اْلُكْفِر، وَهَدسْت َدْعَ ةُ اْلَهْرجِ، َواْس َْ َسَق دِظاُم الاّدِ

اِنك يمافَ َدّى ُجْرتُْم اَْ َد اْلبَياِن، َوسَْسَرْرتُْم اَْ َد اْيْعالِن، َودََكْص ُْم اَْ َد اْيْ داِم، َوسْشَرْك ُمْ اَْ َد ايْ 

ٍة ستَاْخاَخاْ ُهاْم  َا َمارَّ ُس ِا َوُهْم اَداُؤُكْم سوَّ }س  تُ اتِلُ َن  َْ ماً دََكثُ ا سْيمادَُهْم َوَهمُّ ا اِإْخراجِ الرَّ

 فَاهللُ سَحقُّ سْن تَْخَخْ هُ إْن ُكْن ُْم ُمْؤِمنِيَن{.

 

سَ   َْد سرى سْن  َْد سَْخلَْدتُْم إلَى اْلَخْفِض، َوسْا َْدتُْم َمْن ُهَ  سََحقُّ اِااْلابَاْساِط َواْلا َاْباِض، َوَخالَاْ تُاْم 

ْغا ُاْم، }فَاإْن  َِ  تََسا َّ يِق اِالسَّ َِة، فََماَلاْل ُْم ما َوَعْي ُْم، َوَدَسْ  ُاُم الَّا اِالدََّعِة، َودَاَلْ تُْم ِمَن الّرِ

 تَْكفُُروا سَْد ُْم َوَمْن فِي األْْرِض َجِمي اً فَإنَّ اَ لَ َنِيٌّ َحِميٌد{. س  َو َْد  ُْلُت ما  ُْلُت َعلى َماْ اِرفَاةٍ 

َْلَِة الَّ ِي خاَمَرتُْكْم، َوال َْدَرِة ال ِي اْس َْخ ََرتْها  ُلُ اُُكاْم، َولاِكانَّاهاا فَاْياَراةُ الانَّاْفاِس،  ِمنّي اِاْلَخ

ِة. ُدوِر، َوتَْ ِدَمةُ اْلُ الَّ  َودَْفثَةُ اْل َْيِظ، َوَخَ ُر اْل َنا، َواَثَّةُ الصُّ

 

، اا ِيَةَ اْل اِر، َمْ ُس َمةً اِ ََرِب اِ َوَشانااِر  فَُدودَُكُم ها فَاْح َِ بُ ها َداَِرةَ الظَّْهِر، دَِ بَةَ اْلُخّفِ

لَاُم ْ ااأْلَاَِد، َمْ ُص لَةً اِناِر اِ اْلُم  ََدِة الَّ ِي تَطَِّلُع َعلَى اأْلَْفئَِدِة. فَب َْيِن اِ ما تَْفا َالُا َن }َوَسايَا

يٍر لَُكْم اَْيَن يََدْ  َعَاٍب َشديٍد، }فَاْعاَمالُا ا  َِ يَن َالَُم ا سَ َّ ُمْن َلٍَب يَْن َِلبُ َن{، َوسَدَا اْانَةُ دَ َِ ا إدّاالَّ

 عاِملُ َن َواْد َِظُروا إدّا ُمْن َِظُروَن{.



: يَا اْانَةَ َرُس ِا اِ، لَ َْد كاَن سَاُا ِك ااالاُماْؤِمانِاياَن فَ َجااَها سَاُ اَْكٍر )َعْبُداِ ْاُن ُعثْماَن(، فَ َااَ 

ً ؛ فَاإْن َعاَزْودااهُ  َعُط فاً َكريماً، َرُؤوفاً َرِحيماً، َوَعلَى اْلكافِِريَن َعَاااً سِليماً َوِع اااً َعاِظاياماا

َوَجْدداهُ سااِك ُدوَن النِّساِء، َوسَخاً ِلبَْ ِلِك ُدوَن اأْلَِخالِّء، آثََرهُ َعلى ُكّلِ َحِميٍم، َوساَعَدهُ فِاي ُكاّلِ 

 سْمٍر َجسيٍم،   يُِ بُُّكْم إّ  ُكلُّ َسِ يٍد، َو  يُْبِ ُرُكْم إّ  ُكلُّ َشِ ّيٍ؛ فَ َْد ُْم ِع َْرةُ َرُس ِا اِ صالّاى

ا علي  وآل  الطَّيِّبُ َن، َواْلِخيََرةُ اْلُمْن اََلبُ َن، َعلَى اْلَخْيِر سَِدلَّ ُناا، َوإلَاى اْلااَلانَّاِة َمسااِلاُكاناا، 

صاِد َةٌ فِي  َْ ِلَك، سااِ َةٌ فِي ُوفُ ِر َعْ ِلِك، َغْياُر  -يا َخْيَرةَ النِّساِء َواْانَةَ َخْيِر اأْلْدبِياءِ -َوسَْدِت 

َرُس ِا اِ صالّاى ا  َمْرُدوَدٍة َعْن َح ِِّك، َو  َمْصُدوَدٍة َعْن ِصْد ِِك، َوَواِ، ما َعَدْوُت َرسْ َ 

ُث ذََهباً َو  فِرَّةً َو  داراً َو  ِع اراً، َوإدَّما  علي  وآل  يَ ُ ُا: ))دَْ ُن َم اِشَر اأْلَْدبِياِء   دَُ ّرِ

ةَ، َوما كاَن لَنا ِمْن ُطْ َمٍة فَِلَ ِلّيِ اأْلَْمِر اَْ َددا سنْ  ُث اْلُك َُب َواْلِ ْكَمةَ، َواْلِ ْلَم َوالنُّبُ َّ ْ اُكاَم  يَادَُ ّرِ

الحِ يُ ااُِل اِِ  اْلُمْسِلُما َن، َويُاالااِهاُدوَن  فِيِ  اُِ ْكِمِ ((. َو َْد َج َْلنا ما حاَوْل ِِ  فِي الُكراعِ َوالّسِ

ْد اِِ  َوْحِد ،  ْم َولَااْلُكفّاَر، َوياُلاِلُدوَن اْلَمَرَدةَ ثُمَّ اْلفاُّلاَر، َوذِلَك اِإْجماعٍ ِمَن اْلُمْسِلِميَن لَْم سَتَفَرَّ

ِه حالي، َومالي ِهَي لَِك َواَْيَن يََدْيِك،  دَْزو  َعْنِك َو   َِ سُْ  فِيِ  ِعْنِد . َوه سَْس َبِدَّ اِما كاَن الرَّ

ِة ساِيِك، َوالخَّاَلَرةُ الطَّيِّبَةُ ِلبَنِيِك،   يُْدفَُع ما لَِك ِمْن فَْراِلاكِ    ، وَ دَدَِّخُر ُدودَِك، َوسَْدِت َسيَِّدةُ اُمَّ

يُ َضُع ِمْن فَْرِعِك َوسَْصِلِك؛ ُحْكُمِك دافٌَِ فِيما َملََكْت يَدا ، فََهْل تَريَن سَْن اُخاِلَف فِي ذِلِك ساااِك 

 صلّى ا علي  وآل ك

 

ُسْب اَن اِ! ما كاَن َرُس ُا اِ صلّى ا علي  وآلِ  َعْن ِكا ااِب ا فَ َالَْت عليها السالم: 

صاِدفاً، َو  أِلَْحكاِمِ  ُمخاِلفاً، اَْل كاَن يَ َّبُع سَثَاَرهُ، َويَاْ افُا  ُسا َرهُ، سَفَا َااْلاَما ُا َن إلاى اْلا َاْدِر 

وِر؛ َوهَا اَْ َد َوفاتِِ  َشبِي ٌ اِما  اُِ َي لَ ُ ِمَن اْل َ ائِِل فِي َحياتِِ .  اْغ ِال ً َعلَْيِ  اِالزُّ

 

هَا ِك اُب اِ َحَكماً َعْد ً، َوداِط اً فَْصالً، يَ ُ ُا: }يَِرثُني َويَِرُث َماْن آِا يَاْ ا ا َب{ ،}َوَوِرَث 

َع ِماَن الافَارايِاِض  َع َعالَاْياِ  ِماَن األَْ سااِط، َوَشارَّ ُسلَْيماَن داُوَد{ فَبَيََّن َعازَّ َوَجالَّ فاياماا َوزَّ

َوالميراِث، َوسَااَح ِمْن َحظَّ الاَُّْكاراِن َواِيدااِث ماا سَزاَح ِعالَّاةَ الاُماْباِطالاياَن، وسَزاَا الا َّاَظانّاي 

لَْت لَُكم سَْدفُُسُكْم سَْمراً فََصْبٌر َجميٌل َواُ الُمْس َ اُن َعلاى  َوالخُّبُهاِت في ال ااِريَن، َكالّ }اَْل َس َّ

 ما تَِصف َن{.

 

 



َصَدَق اُ َوَرس لُ ُ، َوَصَد َِت اْانَ َ ُ؛ سَْدِت َمْ اِدُن الاِ اْكاَماِة، َوَماْ ِطاُن الاُهادى فَ اَا سَا  اَْكٍر: 

ِة،   سُْاِ ُد ص ااَِك، َو  سُْدِكُر ِخطااَِك هؤ ِء الُماْساِلاما َن  يِن َوَعْيُن الُ الَّ ْحَمِة، َوُرْكُن الّدِ َوالرَّ

َُْت َغْيَر ُمكااٍِر َو  ُمْسا َابِاّدٍ َو  َُْت ما سََخ  اَْينَِي واَْينَِك،  َلَّدودي ما تَ َلَّْدُت، َوااتِّفاٍق ِمْنُهْم سََخ

 ُمْس َ ْثٍِر، ِوُهْم اَِِلَك ُشه ٌد.

 

َم ااِشاَر الانّااِس الاُماْساِرَعاِة إِلاى  ِاياِل الابااِطاِل، فَال َفَ َْت فاِطَمةُ َعلَْيها السَّالم َو الَْت: 

الُمْ ِريَِة َعلى الِفْ ِل ال َبيحِ الخاِسِر }سَفَال يَ ََداَّروَن ال ُرآَن سَْم َعلى  ُل اِِهم سَْ فالُها{ َكاالّ اَاْل 

ْلا ُاْم،  راَن َعلى  ُل اُِكْم ما سََس تُْم ِمْن سَْعماِلُكْم، فَ ََخََ اَِسْمِ اُكاْم َوسَْاصااِرُكاْم، َولَابِائْاَس ماا تَا َوَّ

َوساَء ما سََشْرتُْم، وَشرَّ ما ِمْن ُ اع َْر ُْم، لَ اَِلَدنَّ َواِ َمْ ِملَ ُ ثَ يالً، َوِغبَّ ُ َوااياالً إِذا ُكِخاَف 

ماا لَاْم تَاكا دا ا تَاْ ا َاِسابا َن{ َو  لَُكُم الِ طاُء، َوااَن ما َوراَءهُ الَرراُء، }َواَدا لَُكْم ِمْن َراُِّكامْ 

 }َخِسَر ُهناِلَك الُمْبِطل َن{.

 

 ثُمَّ َعَطفَْت َعلى  َْبِر النَّبِّيِ صلّى اُ َعلَْيِ  وآِل  َو الَْت:

 

 لَْ  ُكْنَت شاِهَدها لَْم تَْكبُِر الَخْطبُ     َْد كان اَْ َدَك سَْدباٌء َو َهْنبَثَََةٌ 

 َواْخ َلَّ  َِ ُمَك فَاْشَهْدُهْم َو َْد دَِكب ا    إِدّا فَ َْدداَك فَْ ُد األَْرِض وااِلُهَا

 ِعْنَد اِيلِ  َعلَى األَْددَْيِن ُمْ  َََِربُ     َوُكلُّ سَْهٍل لَ ُ  ُْراى َوَمْنِزلََََةٌ 

 لَّما َمَرْيَت َوحالَْت دودََك ال َُّربُ   سَْاَدْت ِرجاٌا لَنا دَاْل ى ُصدوِرِهمِ 

َم ْنا ِرجاٌا واْس ُخفَّ اِنَا  لَّما فُِ ْدَت َوُكلُّ األَْرِض ُمْ  ََصَبُ     تاََلهَّ

ِة الُك َُبِ    َوُكْنَت اَْدراً َودُ راً يُْس َراُء اَِ ِ   َعلَْيَك تُْنَزُا ِمْن ذ  الِ زَّ

 فَ َْد فُِ ْدَت فَُكلُّ الَخْيِر ُمْ  اَِلَبٌ   َوكاَن ِجْبريُل اِاآلياِت ي دُِسنَا

 ِلما َمَرْيَت َوحالَْت دودََك الُك ُبُ  فَلَْيَت  َْبلََك كاَن الَمْ ُت صاَدفَنَا

 ِمَن البَِريَِّة   ُعاْلٌم َو  َعَََرُب  إِدّا ُرِزئْنا اِما لَْم يُْرَز ذُو َشاَلَنٍ 



ثُمَّ اْدَكفَ َْت عليها السالم وسميُر الُمْؤِمنِيَن علي  الساالم يَا َاَ  َّاُع ُرُجا َعاهاا إلاْياِ ، َويَا َاَطالَّاُع 

ْت اِها الّداُر  الْت ألميِر الُمؤمنياَن عالايا  الساالم: ياا اْااَن ساِاي  ا اْس َ َرَّ ُطلُ َعها َعلَْيِ ، فَلَمَّ

طاِلب! اْش ََمْلَت ِشْملَةَ الاَلنِيِن، َو َ َْدَت ُحاْلَرةَ الظَّنيِن! دَ َْرَت  اِدَمةَ األَْجِدِا، فَخادَاَك رياُش 

دِي دَُ ْيلَةَ ساي َواُاْلا َاةَ اْاانِاي، لَا َاْد سْجاَهاَر فاي ِخصااِماي،  األَْعَزِا؛ هَا اْاُن ساي  ُ افَةَ يَْب َزُّ

ِت الاَلمااَعاةُ  َوالفَْي ُ ُ سَلَدَّ في َكالِمي، َح َّى َحبََس ْنِي  َْيلَةُ دَْصَرها، َوالُمهاِجَرةُ َوْصلَها، َوَغرَّ

ُدودِي َطْرفَها؛ فَال دافَِع َو  مادَِع، َخَرْجُت كااِااَماةً، َوُعاْدُت راِغاَماةً، سَْضاَرْعاَت َخادََّك يَاْ َم 

ئاَب، َواْف ََرْشَت ال ُّراَب، ما َكفَْفُت  ائِالً، َو  سَْغانَاْياُت اااِطاالً، َو   سََضْ َت َحدََّك، إِْف ََرْسَت الَِّ

]ِذلَّ ي[، َعَيرَ  اُ ِمْنَك عاِدياً َوِمْنَك حااِمايااً.  ِخياَر لي، لَْي َنِي ِمتُّ  َبَل َهنِيَّ ِي َوُدوَن َزلَّ ِي

َوْيالَ  في ُكّلِ شاِرٍق، ماَت اْل ََمُد، َوَوَهِت اْل َُرُد. َشْك اَ  إلاى سااي، َوَعاْدواَ  إلاى َراِّاي. 

ةً َوَحْ  ً، َوسَحدُّ اَ ْساً َوتَْنِكيالً.  اللُّهمَّ سْدَت سَشدُّ  ُ َّ

 

  َوْيَل َعلَْيِك، اْلَ ْيُل ِلخادِئِِك، دَْهنِهي َعْن َوْجاِدِك يَاا فَ اَا سِميُر اْلُمْؤِمنِيَن علي  السالم: 

ِة، فَما َودَْيُت َعْن ديِني، َو  سَْخَط ُْت َمْ ُدور ، فَإْن ُكاْناِت تُاريادياَن  ْفَ ِة َواَِ يَّةَ النُّبُ َّ اْانَةَ الصَّ

اْلبُْل َةَ فَِرْز ُِك َمْرُم ٌن، َوَكفيلُِك َم ُم ٌن، َوما سَعدَّ لَِك سْفَرُل مّما  ُِطَع َعْنِك، فَاْح َِسبِاي اَ، 

 فَ الَْت: َحْسبَِي اُ، َوسْمَسَكْت.

 

 

 

وهَا عدد ممن روى هَه الخطبة من ال امة، ف د رواها اخيء من ال فصيل وا دة طرق عبد ال اماياد 

و  213-211ص 16فاي كا اااا  )شارح داهاج الاباالغاة( ج  656اان ساي ال دياد الاما ا فاى ساناة 

في ك ااة )الس يفة وفدك( ا ادة طارق.  323. ورواها سا  اكر الال هر  الم  فى سنة 252و249ص

في ك اا  )االغات النسااء( اا ادة طارق. ورواهاا ااان األثايار  280ورواها اان طيف ر الم  فى سنة 

. ورواهاا 507-501في ك اا  )مناا الطالب في شرح ط ائل الراغب( الصف ات   606الم  فى سنة 

. ورواهاا 77ص 1عن ال افظ اان مردوي  في )ما ا ال الا اسايان( ج 568الخ ارزمي الم  فى سنة 

 عن طريق صاحب االغات النساء. 1208ص 3األس اذ عمر رضا ك الة في ك اا  )سعالم النساء( ج



 





 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 Historic Fadak 

Sermon of Fatima (pbuh)”, for which one week 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 = 7 

2. No. of banners relating to the occasion = 45 

3. No. of Centres = 10 

4. No. of Majalis = 22 

5. No. of speakers and lecturers from Australia = 10 

6. No. of speakers and lecturers from outside Australia = 10 

7. No. of participants (speakers) in a private majlis = 4 

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

9. No. of topics relating to the event = 14 
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