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 مجلس مولد

 اإلمام العسكري عليه السالم

 

 

 من مقاالت موقع

 

 37 سلسلة قطاف مناسبات الموسم الفاطمي      

 هالل فاطمية أستراليا 
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 برنامج هالل فاطمية أستراليا

 

لجنة ثقافية إعالمية أسترالية تهتم بتقديمم ؤى  ببمرامم   

بمقترحات إلحياء الخطاب بالمعاؤف التي تتملمب بماللمديمقمة 

الشهيدة فاطمة الزهراء عليها السالم بالتعريف بمهما ممن 

خالل حراك مموسمممي تمنما عمنمواوس  الممموسمم الم ماطمممي  

إلمى  -ببالتعابو مع من يممنمن المتمعمابو ممعمهمم  -يسعى 

تمنمقميمل  ممملمة ممن ا همداف فمي طملميممعمتمهما مما بؤ  فممي 
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 اإلخراج ال ني س الشيخ مهدي منلوؤي

http://helalfatimaitaustralia.com/ 
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 مدخل فاطمي:

في استقبال ليلة الميال  لإلمام النسن العسنري عليم  السمالم 

أختاؤ  برنام  هالل فاطمية أستراليا  الذي هو نشاط طموح فمي 

الرفد المعرفي للقضية ال اطميمة بالمممنماسمبمات المتمي تمتمخململمهما 

ال ترة التي يتم إحياء  الموسم ال اطمي  بشنب سنوي خاللهاإ 

ضمن إصداؤه لم سلسلة  تمنمتموي عملمى  أبمنماة ممعمرفميمة  تمخمتمزل 

الرىية حول كب مناسبة من مناسبات تلك النقبة المزممنميمة بمنميم  

يختلر الطريل على القاؤئ فمي ممعمرفمة أسماسميمات مما يمنمبم مي 

معرفت إ أو يقدم تلك الل نات المختاؤة حول اإلمام العمسمنمري 

علي  السالم بالتي كتبا بالطريقمة المتمقملميمديمة لمقمراءة ممجمالم  

 المناسبة في بعض المناطل..

 آملين للجميع االنت اع من تلك ا بؤاق 

 

 مدير تحرير السلسلة باللغة العربية

 برنامج هالل فاطمية أستراليا
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 4صفحة 

 صفحة أم حسين العوض:

ص نة على ال ي  بوك تقوم صاحبتها بتنظيم مجال  حسينية أعدت لملمقمراءة فمي   

  المآتم النسينية تشمب مناسبات أهب البيا بفياتهم بأفراحهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أم حسين العوض:

 لم نتمنن من النلول على تر مة لها 
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 مجلس مولد
 

 اإلمام العسكري عليه السالم
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 بسم الل  الرحمن الرحيم

 

 نعم الذرائع في غد  
ُ
 يا من هم

 لفكاك عان  أو إغاثة جاني

 إن كنت في الدنيا أسأت فإنكم

 يوم المعاد معادن اإلحسان  

 ماذا يقول القائلون بمدحكم

 من بعد مدح الله في القرآن  

 ما غردت
ُ
 صلى اإلله عليكم

 ورق على ورق من األفنان  

 

اللهم صب على منمد بآل منمد بصب يما ؤبمي عملمى  ممميمع ا نمبميماء بالمممرسملميمن 

 علميمنما بمممعمرفمة بممو ة ممنمممد  
،
بالنمد لل  ؤب العلمين بلل  المجد بالنمد أو من

بآل  الطاهرين صلوات الل  بتنيات  المزايميمات عملميمهمم أ مممعميمن الملمهمم صمب عملم  

سيدنا النسن بن علي الزيي الداعي إل  سبيلك بالها ي إل   ينك علم الهد  

بمناؤ التق  بغي  الوؤ  بسناب النکمة ببنر الممموعمظمة المممطمهمر ممن المر م  

  همب قمبملمتمك بقمرنما 
ً
ثت  علم الکتاب بألهمت  فلب الخطاب بنلبت  علممما

ّ
الذي بؤ

طاعت  بطاعتك بفرضا مو تم  عملم   ممميمع خملميمقمتمك الملمهمم فمکممما أنماب بمنمسمن 

اإلخالص في توحيدك بأؤ   من خاض في تشبيهك بحامى عن أهمب اإليممماو بمك 

 يلنل بها منّب الخاشمعميمن بيمعملمو فمي المدؤ مة بمدؤ مة  مده 
ً
فلّب يا ؤب علي  صالة

 بآتمنما ممن 
ً
 بسمالمما

ً
خاتم النبيين منمد صلى الل  علي  بآل  بسلم ببل   منا تنيمة

 إنمك ذب فضمب عمظميمم اإلممام 
ً
 بمم م مرة بؤضموانما

ً
 بإحسانا

ً
لدنك في مواالت  فضال

النسن بن علي العسنري هو المعلوم المامالم  عشمر باإلممام المنما ي عشمر ممن 

 أئمممممة أهممب الممبمميمما عمملمميممهممم السممالم بممعممد ؤسممول المملمم  صمملممى المملمم  عمملمميمم  بآلمم .

. بصنب 
ً
 ب ها ا

ً
 بتقو 

ً
 بزهدا

ً
ى في ظّب أبي  الذي فاق أهب علره علما

ّ
نشأ بترب

ة فنماو كمآبمائم  
ّ
ى خاللها ميراة اإلمامة بالنبو

ّ
 بعشرين سنة بتلق

ً
أباه اثنين أب ثالثا

ه منمد صلى الملم  عملميم  بآلم  
ّ
ة  د

ّ
  م

ً
 بإصالحا

ً
 ب ها ا

ً
 بقيا ة

ً
 بعمال

ً
النرام ِعلما

د لمد  المخماصمة ممن 
ّ
بقد ظهر أمر إمامت  في علر أبي  الها ي علي  السالم بتأك

أصناب اإلمام الها ي بالعامة من المسلمين أن  اإلممام الممم متمرض المطماعمة بمعمد 

 أبي  علي  السالم.
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بؤبي أن  يانا ص ت  بين السمرة بالبياض ذا طلعة نيرة مجللمة بمالمبمهماء. بلمقمب  9

بألقاب  يايرة تنبئ بمبمعمض ممقمامماتم  السمامميمة ممنمهما المرفميمل بالم ماضمب با مميمن 

الميموو بالنقي بالطاهر بالناطل عن الل  بالمؤممن بمالملم  بالمممرشمد إلمى الملم  

م ب بلي الل  بسمراج أهمب المجمنمة 
ّ
 الل  بالعال

ّ
باللا ق باللاما با مين على سر

بخزانة الوصيين بأشهر ألقاب  التي عرف بها بميمن المنماع المعمسمنمري بقمد أطململ 

علي  بعلى أبي  عليهما السالم  نهما سننا عسنر المعتلم المذي بمنماه لمجميمشم  

اِت 
َ
ماب

َ
م
،
 الس

ُ
اِليد

َ
ق
َ
 م

ُ
 
َ
بهو سامراء بياو نقش خاتم  علي  السالم هوس سبناو من ل

ِض.
م
ؤ
َ
ا 
َ
 ب

 بفي مدح  الشاعر يقول

 

 العسكري إمام العرب والعجم  

 سبط النبي وريث العلم والكرم  

 والسيد الخالص البر الكريم وقد

 شاعت فضائله في سائر األمم  

 لعلوم األنبياء له
ٌ
 ووارث

 عند اإلله مقام بالغ العظم  

 وهو الوصي لطه بعد والده

 ووارث لكنوز العلم والحكم  

 صلى اإلله عليكم يبن فاطمة

 عد النجوم وعد الشهب والسدم  

 

 ا خمالق يمقمابمب اللمديمل 
ّ
بقد كاو اإلمام العسنري على  مانمب عمظميمم ممن سمممو

أخالق  بمعالي ص ات  بكانما همذه اللم مات قمد بؤثمهما عمن آبمائم   بالعدب بمناؤم 

 بمممنماؤم أخمالقم    ب ده 
ً
ؤسول الل  صلى الل  علي  بآل  الذي بسع المنماع  ممميمعما

رت مناؤم أخالق  
ّ
على أعدائ  بالناقدين علي  فانقلبوا من ب ض  إلمى حمبم    بقد أث

ر ل  النيوانات كما سمخمرت   باإلخالص ل . فل  بسالة تذل لها 
ّ
الملوك بل  هيبة تسخ

   اللة بعالمة على حج  الل  تعالى. آلبائ  عليهم السالم بتسخير الل  لهم إياها 

 بيمبمجملمونم  بيمقمدؤبنم  لم مضملم  
ً
بل  هيئة حسنة تعظم  الخاصة بالعاممة اضمطمراؤا

 بقد نص علي  اإلمام  بصيانت  بزهده بعبا ت  بصالح  بإصالح .  بع اف  بهدي  
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الها ي علي  السالم قبب مضي  بأشهد على ذلك فقال أبو منمد ابني أنلم  آل 

مر  
ُ
منمد غريزة بأبثقهم حجة بهو ا كبر من بلدي. بهو الخلف بإلي  ينتهي ع

اإلمامة بكانا المهمة المميزة التي تمنم مب بمهما عملميم  السمالم المتمممهميمد لموال ة 

اإلمام المهدي عجب الل  تعالى فر   الشريف بغيبت  الل ر  فناو يؤكد بالمنمص 

م  صملمى 
ّ
  من بعدي ابمنمي سمممي ؤسمول المل

ّ
على بلده بقول  إو اإلمام بحجة الل

مممم  بآخممممر خمممملمممم ممممائمممم 
ّ
 المممملمممم  عمممملمممميمممم  بآلمممم  الممممذي هممممو خمممماتممممم حممممجمممم  الممممل

 اإلمام المممهمدي المممنمتمظمر 
ّ
 أو

ً
بين ي اإلمام النسن العسنري علي  السالم شرفا

من أبال ه بإو بلده الوحيد هو إمامنا الااني عشر الذي يمأل ا ؤض قسطما بعمدال 

 بعدما ملئا ظلما ب وؤا عجب الل  فر   الشريف بفي مدح  الشاعر يقول

 

ره
ّ
 ال تعجبن فإن الله طه

 من الخبائث واألرجاس واللمم  

 من نسل أم أبيها الطهر فاطمة

 بل خير سيدة في الحل والحرم  

 علي البر والهادي النقي له

 عظيم الشأن ذو همم  
ٌ
 أب كريم

 لولي الله حجته
ٌ
 ووالد

 والصاحب الغائب المهدي ذي النعم  

 

بأم  هي السيدة الجليلة سوسن بلها عدة أسماء أخر  ممنمهما سملميمب بسمممانمة 

ممة باللممالح بالمموؤع بالمتممقممو  بفمي مممقممدممة الممعممابممدات 
ّ
بكمانمما فممي نممهممايممة الممعمم 

 الممعمماؤفممات فممي زمممانممهمما بكممانمما فممي بمملممدهمما مممن ا شممراف بفممي ملمماف الممممملمموك

 لشميمعمة أهمب المبميما فمي زممن ممنمنمة 
ً
ها كانا م زعا بملجأ

ّ
بين ي في فضلها أن

  تعالى فر   الشريف.
ّ
 الشيعة أثناء ال يبة الل ر  لإلمام المهدي عجب الل

فنانا ؤضواو الل  عليها أحد الوسائط بين اإلمام النجة علي  السالم ببين شيعتم  

فقد سئلا السيدة حنيمة بنا اإلمام الجموا  إلمى ممن تم مزع الشميمعمة قمالما إلمى 

ة 
ّ
د بلقبها الجد

ّ
م أبي منم

ُ
 بأ
ً
م النسن بتعرف أيضا

ُ
الجدة أم أبي منمد بكنيتها أ

ة اإلمام المهدي أؤباحنا فداه بقمد تمم اؤتمبماطمهما بماإلممام 
،
د
َ
بيقلد بهذا اللقب  

ة شماءت 
ّ
 بيوت المجمد بالشمرف ذلمك بميما المنمبمو

ّ
الها ي في مدينة طيبة حي  أعز

 ب ّب بأو يؤتى بممتمملممك 
ّ
ؤ الممملممم  عز

ّ
 اإلؤا ة اإللمممهمممية أو يجممتمممع النوؤ بالممنممموؤ حي  يقد
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ؤة المني ة من المنائي البعيدة لتنوو زب ة لمإلممام عملميم  
ّ
السيدة الجليلة بالمخد

ا لولده العسنري علي  السالم فميممما بمعمد فمهمم ممن أصمالب شماممخمة 
ّ
السالم بأم

رة.
ّ
 بأؤحام مطه

 بفي مدح أهب بيا العلمة الشاعر يقول

 

 من معشر حبهم فرض وبغضهم

 
ُ
 كفر وقربهم منجى ومعتصم

 يستدفع السوء والبلوى بحبهم

 ويستزاد به اإلحسان والنعم

 مقدم بعد ذكر الله ذكرهم

 في كل بدء ومختوم به الكلم

 إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم

 أو قيل من خير أهل األرض قيل هم

 ال يستطيع جواد بعد غايتهم

 وال يدانيهم قوم وإن كرموا

 

ؤبي أن  لما  خلا سليمب أم اإلممام المنمسمن المعمسمنمري عملمى المهما ي عملميمهممما 

لا من كب آفمة بعماهمة بممن كمب ؤ م  بنمجماسمة ثمم قمال ال 
ُ
السالم قال سليب س

 كما مملمئما 
ً
تلباين حتى يعطيك الل  عز ب ب حجت  على خلق  الذي يمأل ا ؤض عدال

. فتزبج اإلمام الها ي علي  السالم من السيدة سوسن بعماشما تمنمعمم فمي 
ً
 وؤا

كن   بهي تنظى ببركات اإلمامة بما مضا ا يام بالشهوؤ حتى حملا بوليدها 

م  قمال ا بصميماء 
ّ
المباؤك بؤبي عن اإلمام اللا ق علي  السالم بأسانيد معتبرة أن

إذا حملا بهم أمهاتهم أصابها فترة شب  ال شية فأقاما في ذلك يومها ذلمك 

 يبشرها ب الم عليم حليم فت رح لذلك ثم تنتب  من نومها 
ً
ثم تر  من منامها ؤ ال

 يقول حملما بمخميمر بتلميمريمن إلمى 
ً
فتسمع من  انبها ا يمن في  انب البيا صوتا

ة في بدنها ثم لم تجد بعد ذلك 
ّ
خير ب ئا بخير أبشري ب الم حليم عليم بتجد خ 

 
ً
ما
ّ
 من  نبيها ببطنها فإذا كاو لتسع ممن شمهمرهما سمممعما فمي المبميما حس

ً
امتناعا

 فإذا كانا الليلة التي تلد فيها ظهر لها في البيا نوؤ تراه ال يراه غيرها اال 
ً
شديدا

 يستممممديمممر بعد بقمموعممم  إلى 
ً
 بت تمنممما ل  حتى يخرج متمممربممعا

ً
 أبوه فإذا بلدت  قاعدا
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 يشير بإصبع  بالتنممميمد  
ً
 ثالثا

ُ
ا ؤض فال يخطئ القبلة حي  كانا بو ه  ثم يعط 

 بؤباعيتاه من فوق بأس ب بناباه بضاحناه بممن بميمن يمديم  
ً
 مختونا

ً
بيقع مسربؤا

 ماب الذهب 
ً
 ص را

ً
 نوؤا

ً
ماب سبينة الذهب نوؤ بيقيم يوم  بليلت  تسيب يداه ذهبا

تقول سليب أم اإلمام لما بقعا في الطململ اممتمأل المبميما نموؤا بالمممالئمنمة تلمعمد 

بتهبط بأنا ال أشعر بو ع بال ألم بب أشعر براحة بخ ة بسربؤ تقول عمممة اإلممام 

فأخذتني فترة بأخذتها فترة ثم بضعا باإلمام عملميم  السمالم سما مد لملم  تمعمالمى 

متم  
ّ
 فأخذت  عمت  حمنميمممة بلم 

ً
ؤافعا صوت  بالشها تين بكاو طاهرا مطهرا مختونا

في خرقة بيضاء من حرير الجنة ب فعت  إلى أبميم  اإلممام المهما ي عملميم  السمالم 

فأخذه بقبل  بأذو في أذن  اليمنى بأقام في اليسر  بأعا ه إلى عمت  بقمال 

اح ظي  فإو ل  شأو من الشأو بأن  يخرج الل  تعالى من صلب  حجت  عملمى المبمشمر 

القائم المنتظر عجب الل  فر   اإلمام الااني عشر الناطل عمن الملم  تمعمالمى فميممما 

 نهى بأمر

 بفي مدح  الشاعر يقول

 

 أزجـي بأزهار الثنـا المتعطـر  

 في مدح موالنا اإلمام العسكـري

 خلف العلى سبط النهى وأبو الهدى

 حسن اللقا عدل شريف المحضر

ا بـاسـم متكـامل
ّ
 حلـو المحي

 فـي لطف أحمد في شمائل حيـدر

 في هيـبة السبـط الشهيد وأنه

 بمهابـة الحسن الـزكي األطهـر

 بوالء هـذا البيت ينتفـع الورى

 في الـدين والدنيـا ويوم المحشر
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 جلوة 

 

 هل علينا العسكري

 يا هال بنور الولي

 

 نحتفل يوم السعد

 يا هال بشبل األسد

 أنت يا خير الوعد

 مولدك فرحة علي

 

 طلعتك يا هالبدر

 من المسه حتى الفجر

 بهالوالدة والنصر

 يا سمائي هلهلي

 

 من أزور العسكري

 چن كالم بخاطري

 لإلمام الثائر  

 كل همومي تنجلي

 

 الحسن والي العزم

 نفتخر بيه والنعم

 كمن ينادي باالسم

 بالحشر يشفع إلي

 

 دامت أنوار الفرح

 واليواليكم ربح

 بحبكم القلب انشرح

 أنتوا حبنا األولي
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 سيدي أنت األمل 

 مولدك روح األجل

 أصرخ اليوم العجل

 يا مجيب السائلي

 

 والحبيب اللي عرج

 ابنك يصير الفرج

 بيه مختومة الحجج

 حي إمامي الكاملي

 

 كل ندائي ومطلبي

 بحق رسول اوكل نبي

 بالعجل للغائبي

 تفديه األرواح اوهلي

 

 جلوة أخرى

 

 صلوا على النبي يا حاضرينا

 نور العسكري شع بالمدينة

 

 صلوا على النبي يهل الوالية

 نور العسكري عم البرايا

 وافرح والده زين السجايا

 والف مبروك يا عزنا اوولينا
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 نور العسكري شعشع الوادي

 من شوفه فرح عزنا الهادي

 وسوى اضيافته لهل البالدي

 واكل منها اليحبه في المدينة

 

 وسوسن بالفرح ضمت ولدها

 وحطت وجنته من فوق خدها

 وغطى نورها القاعد بحدها

 بنور العسكري راعي السكينة

 

 السادة بالفرح هنوا إليهم

 هواشم ونولد مولود ليهم

 كريم ويدخل الفرحة عليهم

 فرح جده الوصي وامه األمينة

 

 هال بوالد الحجة يا هال به

 عسانا بحضرته نقصد جنابه

بابه
ّ
 وسامراء نجي نوقف اب

 يشيدوا حضرته وتنور لينا
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 جلوة أخرى

 

 يالحسن نورك ظهر

 عالماليك وازدهر

 وأنت نبراس الكرامة

 نورك اليوم انتشر

 بالفرح نعلن والنا

 يالحسن يالحسن

 وانتشر بسمك لوانا

 وانت يالحسن يالحسن

 يالحسن

 وانت والينا وحمانا

 يالحسن يالحسن

 

 واضح النا هالخبر

 أسمك يزيل الخطر

 نعترف لك باإلمامة

 نورك اليوم انتشر

 صاغك المعبود ربك

 يالحسن يالحسن

 وحنا طحنا ابحر حبك

 يالحسن يالحسن

 يالحسن

 كلنانمشي على دربك يالحسن يالحسن
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 أنت للعالم فخر

 من نسا فارس مضر

 حامل اوسام الشهامة

 نورك اليوم انتشر

 زهت سامراء بوجودك يالحسن يالحسن

 نرتوي من بحر جودك

 يالحسن يالحسن

 يالحسن

 حي جهودك حي صمودك يالحسن يالحسن

 

 درس أعطيت اوعبر

 للتفاني بكل صور

 ناجح البيك التزامه

 نورك اليوم انتشر

 يا متى شبلك الغايب

 يالحسن يالحسن

 يظهر ويجلي المصايب

 يالحسن يالحسن

 يالحسن

 ينظراشچم قلب ذايب يالحسن يالحسن
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 ننظر ابچفه انتشر

 علم والدين انتصر

 بس أله تلوق الزعامة

 نورك اليوم انتشر

 واجب نهني السادة

 يالحسن يالحسن

 أحنا وبهاي الوالدة

 يالحسن يالحسن

 يالحسن

 والمحب حصل امراده

 يالحسن يالحسن

 

 نهني أبنه المنتظر

 العسكري نوره انتشر

 والظلم راح اوظالمه

 نورك اليوم انتشر

 

 

 

 أم حسين العوض

https://telegram.me/mualyhmasom14 

 

مجالس منسقة لتقرأفي المآتم الحسينية مع بعض المراثي ألهل البيت عليهم 

 السالم

 06صفحة 


