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 برنامج هالل فاطمية أستراليا

 

لجنة ثقافية إعالمية أسترالية تهتم بتقديمدم ى و ربدرامد   

رمقترحات إلحياء الخطاب رالمعاىف التي تتدلدب بداللديمدقدة 

الشهيية فاطمة الزهراء عليها السالم رالتعرمد  بدهدا مد  

خالل حراك مدسسدمدي تدندا عدندساوس  الدمدسسدم الد داطدمدي  

إلدى  -ربالتعارو مع م  ممدند  الدتدعدارو مدعدهدم  -مسعى 

تدندقديدل  دمدلدة مد  ا هدياف فدي طدلديددعدتدهدا مدا رى  فددي 
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 اإلخراج ال ني س الشيخ مهيي منلسىي

http://helalfatimaitaustralia.com/ 

 * للتواصل مع البرنامج:

  hilal_fatimiat_australiaانستغرام: /  HFAUSR@ :تويتر/ برنامج هالل فاطمية استراليا الفيس بوك: 

 * أرقام الهواتف للتواصل: 

    69249014462/  . منمي حما ةس  69269110296/ ا ستاذ حامي الجا ىس  69291161416الناج قاسم شانيس 

  69244412114/ ا ستاذ أبس أحمي الننانيس   69261611911الناج أبس ىقيةس 
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 مدخل فاطمي:

مين هيهير ديمياول اعيل نيريييل لييرل اليوليي  22في اليييوم 

المهادر القاسم بن اإلمام الكاظم عليه السالم يالثرية بالكثيير 

 من الربر يالدريس، 

لذا قررنا في هذه السلسيلية اليةياصية بييجبيرنياميج هيالل فياطيمييية 

أستراليا( الذي هو نشاط طموح في الرفيد اليميريرفيي ليليقي ييية 

الفاطمية يالمناسبات التي تيتيةيليليهيا اليفيتيرم اليتيي ييتيم  حيييا  

جالموسيم اليفياطيميي( بشيكيل سينيوي خيالليهيا، ـيمين  صيداره لي

جسلسلة( تحتوي على جأبحاث مريرفييية( تيةيتيؤل الير يية حيول ييل 

مناسبة من مناسبات تلك الحقبة الؤمنية بحيث يةيتي ير اليطيريي  

على القارئ في مررفة أساسيات ما ينبغي مررفته، تيةي ييي  

 حلقتين لموايبة هذه المناسبة، يهذه  حداها..

 يالله يلي التوفي  يالسداو..

 

 مدير تحرير السلسلة باللغة الرربية

 برنامج هالل فاطمية أستراليا
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 4صفحة 

 ياتب المقال:

 حسني  القاسمي

 إعالمي نشطإ له العيمي م  النتابات في مساقع رصن  عيمية

 

*** 

 الموقع الذي أخذ منه المقال:

 م  صني ة البشائر  الملرمة 

httpsس//elbashayer.com/094964/102040/ 
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  44سلسلة قطاف مناسبات المسسم ال اطمي  

 

 

 

 

 

 باب الله الذي تنحني عند بابه الماليين

 القاسم بن االمام الكاظم

 عليهما السالم

 

 

 

  

 بقلم

 حسنين القاسمي

 5صفحة 



6  

 القاسم ب  اإلمام الناظم عليه السالم 

 باب الله الذي تننني عني بابه المالمي 

 حسني  القاسمي

 

ميمنة تعلس نجسمدهدا السدمداء ..رتدتدلدطدلدت خديدسه قدبدتدهدا الدذهدبديدة رتدرتد دع امدا ي 

 مأذنتيها ننس الغيسم رترتش  عبقات قيسيتها م  مناهب ال منمي االطهاى .

حتى اصبنا ميمنة القاسم المقيسة مقليا لدلدزائدرمد  رالدسافديمد  مد   دب اندنداء 

المعمسىة ته س القلسب صسب سليب االمامةإ رالمالذ م  مخاطر الزماو فقي اصبد  

 الغرمب عنساو للبشرمة  معاء رمنب قبره الشرم  اليسم مهسو افطية المالمي  .

 

 نسبه الشرم 

هس القاسم ب  االمام مسسى الناظم ب  االمام  ع ر اللا ق بد  االمدام مدندمدي 

الباقر ب  االمام علي السجا  ب  االمام النسي  شهيي  ربالء.  عليهدم سدالم الدلده 

 ا معي    .

رمقع مرقيه في منافظه بابب / قضاء القاسم على الطرمل العام المدد ي الدى 

 دم 24 دم  دندسبدا رعد  الديمدسانديدة  10منافظة اليمسانية رمبعي ع  النلة حدسالدي 

شماال منيها م  الشمال قضاء القاسم رم  الدغدرب نداحديدة الدند دب رمد  الدجدندسب 

ناحية الطليعة رم  الشرق ناحية الشدسمدلدي رالدي داىة  دمدا مدنديهدا مد  الشدمدال 

  ً الشرقي ناحية الميحتية   النمزه الغدربدي   رمدعدتدبدر مدسقدع الدمديمدندة سدتدراتديدجديدا

 …لنسنها تقع على طرمل الذي مربط الجنسب بمنافظه  ربالء المقيسة

 بي  السال ة رالعررج الى السماء… القاسم 

بعي سنتي  ار اقب م  رال ة االمام علي ب  مسسى الرضدا   عدلديده السدالم   سدندة 

أطب ر ه سيينا رمسالنا القاسم على المعمسىة م  فتية  دذاهدا لدبد  الدندبدسة  924

رح ظهم شرف االنتماء الى االمدامدة راذا  داندا الدعدلدمدة قدي فداتدتده فدأو شدرف 

االنتماء اليها رالسهر عدلدى حدمدامدتدهدا لدم تد دتده رمسدتديل مد  ذلد  مد  الدنديمد  

المرري ع  االمام الناظم   عليه السالم  عنديمدا خداطدب بده مدزمدي بد  سدلديدط فدي 

 تاب النافي   ماأبا عماىة إني خر ا م  منزلي فأرصيا الى ابني علدي ةأشدر دا 

معة بني في الظاهر رأرصيته فدي الدبداطد  رأفدر تده رحديه رلدس  داو االمدر الدي 

لجعلته في القاسم ابني لنبي اماه ارىافتي علديده رلدند  ذلد  الدى الدلده تدعدالدى 

 مجعله حي  مشاء

 6صفحة 
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 الخررج م  ميمنة الرسسل

خررج االمام القاسم عليه السالم م  ميمنة  يه ىسسل الله   صب الله علديده رالده 

رسلم   متخ يا ع  انظاى السلطات العدبداسديده .بدنديد  اخد دى اسدمده رنسدبده ر دب 

مدعدطدي  لديدب عدلدى إو احدي مدعداندي … مامشير ار ميل على انه م  ال بيا الرسالة 

هذا النيم  او االمام مسسى ب   ع ر عليهدم السدالم اىا  او مدسهدم السدلدطدات 

العباسيه التي  انا تضع االمام انا تنا االقامة الجبرمه ار تعتقله في المدطدامديدر 

ار تقسم با تياله رهذا االمر منش  أهمية الديرى الدذي قدام بده االمدام الدقداسدم 

في اليفاع االمام الشرعي فيتجه االمام صسب بلي الدتدشديدع ال ديا ه رمدندط ىحدال 

أمير المدمني  رعنيما رصب الى مشاىف الني الذي  او مطلل عليه اسم .  حدي 

 باخمرا   النهم  انسا مشتهررو بتخمير الطي  .

 فتاة نهر سسىو

فس ي فتاتي   انا تمآلو الجراى م  نهر سسىو تقسم راحية لالخرو بلاحب بديدعدة 

الغيمر فسألها ع  صاحب بيعه الغيمر إ فأ با احياهما انه أميري رامير العالميد  

الضاىب بالسي ي  رالطاع  بالرمني  ذل  اسي الله الغالب علي ب  ابي طالب   لقدي 

 او سدال االمام القاسم سداال احترازما لعلمة او قي تقلي بنس العباس ربنس اميه 

 عليهم لعائ  الله   االنهم  انس ماخذرو ص ات امير المدمني  علي ب  ابي طدالدب 

رمضعسنها على ان سهم   فطمأو قلبه رقال لها اال تيليني على ىئيس حديدندم   

فقالا انه راليي فنزل القاسم عليه السالم طارما ثالث امامة االرلدى فدي الدندي 

ضي ا على ىئيس الني فلما  او اليسم الرابع  ندا مد  الشديدخ رقدال لده مداعدم اندي 

سمعا مم  سمع م  ىسسل الله او الضيافة ثالث امام رمدازا  عدلدى ذلد  مدتدعدبدر 

صيقه رانا الاحب او ا ب الليقه رقي طاب لدي الدمدقدام عدندي دم فدقدال الشديدخ إذا 

ماترمي فقال االمام اني احب او ا ب م   ي مميني بالعمب عني م فقال لده الشدي 

بني اختر ل  عمب فقال االمام اني ىاما في منلنم عمب منتاج الى عدامدب فدقدال 

له الشيخ رماذل  العمب   قال لده االمدام او احدمدب الدمداء مد  الد درات رامدال بدهدا 

 النيزاو فقال الشيخ ل  ماترمي .

 بيا  برائيب رمينائيب

رفي احيو الليالي خرج الشيخ لقضاء حا ه فراو نسىا مد  مدندب اقدامدة الدقداسدم 

راالمام راق ا بي  ميي الله مللي بخدشدسع عدظديدم ربدعدي او ىاو الشديدخ عدبدا تده 

ررىعه زا ت ثقته بالشاب الغرمب فعدزم عدلدى تدزرمد  احديو بدنداتده فداعدتدر  افداى  

عشيرة الشيخ رلعيم معرفتهم بنسب ال تى رعشيرته رلن  الشيخ اصدر عدلدى او 

 ممضى على ماهس عازم عليه .
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فتزرج االمام م  تل  ال تاة التي اقسما بلاحب بيعة الدغديمدر راندجدب لده طد دلده 

اسماها فاطمة على اسم  يته فاطمة الزهراء رمع  ب هدذا فدقدي ابدقدى االمدام 

على اسمه رحسبه رنسبه مخ يا ع  الجميع حتى ع  زر ة رلما اشتي به الدمدر  

ر ندا مدنده الدمدنديده  داء الشديدخ الده ر دلدس عدنديه فدقدال لده مدابدندي بدالدلده عدلديد  

االمااخبرتني م  اي عشيرة اندا فدقدال لده االمدام ا دلدس مداعدم فدقدي حدلدى رقدا 

 النيم  .

قال ماعم س او  نا تسال ع  البلي  فأنا م  ميمنة شرفها الله إ راو  نا تسدال عد  

النسب  فأنا هاشمي راو  نا تسال ع  البيا فدأندا مد  بديدا مدتدشدرف بدخديمدتدهدم 

 برائيب رمالئنة السماء ماعم انا القاسم أب  االمدام مدسسدى بد   دعد در  عدلديدهدم 

ملطم على ىاسه رمقسل را حيائي م   يك رابديد   9السالم   فلما سمع الشيخ اخ

فقال له االمام ماعم انا معنا في الجنه فقي ارمدتدندي را درمدتدندي مداعدم او اندا …  

ما حنطني ر  ني راىفدع مد  قدبدري را دتدب عدلدى قدبدري هدذا قدبدر الدغدرمدب ابد  

رطلب م  الشديدخ او مداخدذ ابدندتده …  الغرمب لني تهسو طائ ة م  شيعتنا لزماىتي 

السحييه  فاطمة  بعي رفاته الى الميمنة المنسىه عني ذهابهدم الدى الدند  فداندهدا 

ستيلهم على اهب ابيها بعي او أعطاهم ص ة الياى ,رفعال حلب ماأخبدر بده عدلديده 

 السالم بعي تن يذ رصيته بتعرف أهب أبيها عليها .

 ىحيب الغرباء رشيخ باخمرو

هد قبب أخية االمام الرضا عدلديده السدالم بسدندتديد  914تسفي عليه السالم في سنة 

رقي تجارز عمره االىبعي  سنه رله عية زماىات خاصة منها في ذ رو رفاتة رهدي 

 44على ىراتي  االرلى فدي االرل مد  ذي الدندجدة عدلدى ىرامده رالدررامدة الد دانديدة 

 ما ي االخر رزماىة سيينا القاسم عليه السالم في ذ رو استشها  ابديده االمدام 

الناظم عليه السالم ر ذل  زماىته عليه السالم فدي ذ درو شدهدا ة اخديده االمدام 

الرضا في أراخر ص ر رامضا في اىبعديدنديدة االمدام الدندسديد  حديد  تدتدسافدي لدلدمدرقدي 

الشرم  مالمي  الزائرم  الدسافديمد  الدى  دربدالء سديدرا عدلدى االقديام فديدندسو مدندط 

 ىحالهم في ميمنة القاسم المقيسة .

ر او عليه السالم لما قرب أ دلده قدي أرصدى شديدخ بداخدمدرو أو مدقدسم بدتدغدسديدلدة 

 رتن ينة ر فنه في المناو النالي رالذي أختاىه هس بن سه .

 عام 9466اثنا عشر عماىة في ا  ر م  

مر المرقي الشرم  بعيه مراحب للعمدراو  داو ارل تدلد  الدعدمداىات هدي تدلد  الدتدي 

اقامسها اهالي الني عرفانا رى   مديدب لدالمدام الدقداسدم عدلديده السدالم رالمدعدرف 

تاىمخها بالضبط رالعماىة ال انيه  انا في القرني  الدرابدع رالدخدامدس مد  الدهدجدرة 

 مد  في علر البسمهيي . لم تن  لنا 9644-124هد  إ المسافل سنة  112-220

 8صفحة 



9  

 معلسمات ت ليلية ع  هذه العماىةإ

رالعماىة ال ال ة  انا في القرني  السا س رالسابع م  الدهدجدرة, رهدذه الدعدمداىة 

هي االخرو ليس ليمنا معلسمات ت ليلية عنها سسو ما رى  ع  اب  عنبة النسابة 

  هدإ رالعماىة الرابعه معس  تاىمخها إلى القرو التاسع الهجري444المتسفي سنة  

  هد رذل  في عهي الل سمي  رالشاهي على هذه العماىة ما  اء في مدراقدي 492  

 , م  او الل سمي  قامسا بهذه العماىة برعامة م  السلطاو شداه 941س  4المعاىفس 

أسمداعديدب االرل, الدذي مدعدتدبدر ارل مد  زاى الدعدتدبدات الدمدقديسدة فدي الدعدراق مد  

الل سمي  , اما العماىه الدخدامسدة مدعدس  تداىمدخدهدا إلدى ارائدب الدقدرو الد دالد  عشدر 

  م قدام بدهدا سل سدعدي مد  عشدائدر 9042  هد, المسافدل سدندة  9462للهجري سنة  

 ربالء المقيسة رالشاهي عدلدى هدذه الدعدمداىة مدا  داء  دتداب  الضدرائد  رالدمدزاىات  

 المخطسه للسيي  سا  شبر, رالعماىة السا سة.

  9409  هد, المدسافدل  9444معس  تاىمخها إلى اراخر القرو ال ال  عشر للهجرة سنة  

مإ رقي شهيت هذة العماىه تطسى ملنسظ م  ناحية البنداء رالدتدطدسى فدي الشدندب 

العمراني رالشاهي على هذه العماىة ىخامة مرمر ص راء بنيا بجانب الميخب الدى 

النرم الطاهر في اليساىم  االمساو النبيرإ او طسلها نل  متر رعدرضدهدا ىبدع مدتدر 

في سبعة اسطر بخط ثل ي راليد  ندم مدا  دتدب عدلديدهدا  قدي بدندي هدذا الدمدشدهدي 

 الشرم  رالضرم  المباىك,

 لمرضاة السديدي الدمدندتدرم قداسدم بد  مدسالندا االمدام الدهدمدام 
ً
قربة إلى الله رطلبا

مسسى ب   ع ر    السيي الجليب رالسعيي النبيب العلسي ال اطمي اقا علي شداه 

النسيني أب  السييم  المندتدشدمديد  السديدي حسد  الدندسديدندي الدمديعدس بداقدا خداو, 

رالمخيىة الجليلة بي بي سر اه, ر او ذلد  فدي شدهدر ذي الدقدعدية الدندرام مد  

 هد .9444شهسى سنة 

 شباك فضة مطرز باالمات راالشعاى

اما العماىة السابعة معس  تاىمخها إلى النل  االرل م  القرو الرابع عشر للهجدري 

 م برعامة سماحة العالم الجليب السيدي مدندمدي 9162 هد, المسافل سنة  9144سنة  

القزرمني نجب حجة اإلسدالم السديدي مدعدي الدقدزرمدندي رعدلدى ند دقدة الشديدخ خدزعدب 

 النعبي أمير عربستاو رتضمنا هذه العماىة ما مليس

أنشاء شباك  يمي حسل القبر المقيس منسي بال ضة, رمتنسو م  عشر قدطدع أي 

 ب ثالث قطع في  ب  انب م  الطسل رقطعتاو فدي  دب  داندب مد  الدعدر  رهدس 

ملنسع م  البرن   السىشس  منسي بال دضدة الدمدندقدسا عدلديدهدا ابديدات مد  الشدعدر 

 العربي رال اىسي رأسماء الجاللة راالئمة االطهاى,رقي أىخ عمب هذا الشباك بيا 
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م  الشعر  تب على بابه بال ضة رفيه او االمير خزعب اشا ه, رهذا نله   سلالمام 

 القاسم الطهر الذي قيس ىرحا .

.  
ً
 خزعب خير امير اىخس  شا  ضرمنا

رالعماىة السابعة معس  تاىمخها إلدى أراخدر الدندلد  ا رل مد  الدقدرو الدرابدع عشدر 

   م.9144  هد المسافل سنة  9129الهجري سنة  

رلهذه العماىة حا ثة لدطديد دة رهدي إو السدلدطدات الدندا دمدة أندذاك فدرضدا عدلدى 

 مد  الدمدال لدغدر  تسديمدي 
ً
العشائر السا نة في ميمنة القاسم المقديسدة, مدبدلدغدا

الغرامات الملقاة على عاتقهم م  قبب السلطةإ رلما عيلا السدلدطدة عد  أخدذهدا 

 منهم.

أ مع ى رساء العشائر على بناء صن   بير لمرقي اإلمام الدقداسدم  عدلديده السدالم  

 رذل  بمسافقة أىباب ا مسالإ ربالتالي تم بناء اللن .

 هدد, 9142العماىة التاسعه معس  تاىمخها إلى أراخر القرو الرابع عشر الهجري سندة 

   م.9162رالمسافل  

 ماذو ذهبية تعانل السماء

  م, فدي 4  م, رمدنديدطدهدا 46رتتضم  هذه العماىة إنشاء رتشييي مآذنه باىت اع  

  حدقدة , 94قمتها ىمانه ذهبية, تتنسو م  ثالثه  درس ملنسعة م  الل ر رزنها  

  م قدال, رتدعدتدبدر الدمداذندة ا رلدى الدتدي شديديت فدي 42رمطلية بالذهب مقياىه  

المزاى الشرم  رالمس س  حاليا, قدي دلد   دياىهدا بشدندب  ائدري مد  ا سد دب حدتدى 

أعلى المناىة بالناشي النربالئي االزىق. قدام بدانشدائدهدا أهدالدي مديمدندة الدقداسدم 

المقيسة, نعم او الرمانة الذهبية المدس دس ة فدي الدمدنداىة قدي تدبدرع بدهدا أهدالدي 

 ميمنة  ربالء المقيسة, رقي طرأت عليها ترميمات.

 هدد, 9146العماىة العاشرة معس  تاىمخها إلى أراخر القرو الرابع عشر الهجري, سنة 

   م رتضمنا انشاء ماذنة ثانية للمرقي الشرم 9166المسافل 

العماىة النا ي عشر معس  تاىمخها إلى أراخر القرو الرابع عشر الهجري امضا, فدي 

عهي مر عية اإلمام السيي منس  الننيم  , بسعي رإشراف سماحة حجة اإلسالم 

رالمسلمي  السيي الشهيي منمي تقي الجاللي ىحمة الله  , حي  استطاع او مجمع 

   مناى ربضم  المبلغ قطع م  الذهب رال ضدة, 9466م  أهالي القاسم ما معا ل 

رقي استطاع او مجمع ذل  المبلغ في مسم حافب مشهس  ا تمع فيه الناس عدلدى 

 اختالف طبقاتهم في اللن  الشرم .

 م, حي  أعل   9164هد, المسافل سنة 9144/ شسال/ سنة 94ر او ذل  اليسم هس 
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السيي الجاللي ع  للناس عامة ع  عزمه لمقابلة السديدي اإلمدام مدندسد  الدندنديدم   

رتسليمة المبلغ, فساى إلديده فدي مدس دب حدافدب رسدلدمده الدمدبدلدغ, ررعديه السديدي 

الننيم   بانجاز المشررع الذي هس إنشاء رتشييي شباك م  الذهب متسج بده الدقدبدر 

 م, تم صدندع الشدبداك حسدب أمدر السديدي اإلمدام مدندسد  9164الشرم  رفي سنة  

الننيم    رقي ثبا تاىمخ اللنع على الشباك في الجانب الشمالي مما ملي قدبدضدة 

  م9104 هد رالمسافل  9114الباب في سنة  

العماىة ال انية عشر هي العماىة ا خيرة القائمة حاليا ر انا في منتدلد  الدعدقدي 

  9114 هدد رالدمدسافدل سدندة  9294ال اني م  القرو الخامس عشدر الدهدجدري سدندة  

 م في عدهدي 4661 هد رالمسافل سنة  9241ر اما تسع سنسات حي  انتها سنة  

مر عية اإلمام امة الله العظمى السيي علدي السديدسدتداندي    ربدمدبداى دة رإشدراف 

حدجدة اإلسدالم الشديدخ عدبدداس الدخداقدداندي   ام تدأمدديديه  ربديعددم سدمداحدة سمدة الدلدده 

 العظمى السيي منمي سعيي الننيم ع 

ربسعي أهالي القاسم النرام الذم  بذلسا أقلى ما متمننسو بدذلده مد  الدجدهدس  

 
ً
الما مة رالمعنسمة بنافة أشنالها رعلى مخدتدلد  طدبدقداتدهدم ى دبدة مدندهدم رحدبدا

لسييهم رقرة أعينهم القاسم أب  اإلمام مسسى ب   ع ر  ع  حديد  ىام أهدالدي 

الميمنة المقيسة أتمام هذا ا مر مهما  ل  م  ثدمد  رلدس  داو بدبدذل مدهدجدهدم 

 تنا إشراف المهنيسي  رالمختليد , ر داو بدغديدة  دب فدر  
ً
فتساىعسا للعمب مجانا

منهم تسسيع المرقي الطاهر رتشيييه على اتم صدسى الدعدمدراو اإلسدالمدي أسدسة 

بالمراقي ا خرو م ب النج  ر ربالء رالناظمية ر ديدرهدا مد  الدمدشداهدي الدمدشدرفدة 

رهم  ب فر  م  أهالي ميمنة القاسدم الدمدقديسدة هدس او تدندسو الدقدبدة مدرصدعدة 

بالذهب الخالم رتسسيع النرم رتطسمر اللن  رإنشاء المرافل السياحديدة لدخديمدة 

 الزائرم .

 مشاىمع  برو لتسسعة المرقي

 تم ذل  بعسو الله رقسته حي  بذل الخيررو م  أهالي المديمدندة الدمدقديسدة 
ً
رفعال

 مشنسىة بجمع التبرعات إلتمام العمب رال ننسى بدالدذ در مدندهدم الدمدرحدسم 
ً
 هس ا

 فدي أراخدر حديداتده بدجدمدع 
ً
الناج الس يه حسيد  عدبدس  الدنديا  الدذي سدعدى  داهديا

التبرعات م  أهالي الدمديمدندة الدمدقديسدة رمد  خداىج الدمديمدندة فدي إندنداء الدعدراق 

 الساسع رخاىج العراق.

رقي عاضيه في ذل  الناج  اظدم عدمداا ربدعدي تسدلدم االمداندة الدعدامدة لدلدمدزاىت 

الشيعية الشرم ه للمزاى الشرم  لم متسق  الدعدمدب فدقدي قدامدا االمداندة الدخداصدة 

 للمزاى الشرم  ربمتابعة رتس يه م  ليو سماحة الشيخ عباس الخاقاني االمي  
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الخاص للمرقي المطهر بأانشاء الطابل االرل ر ذل  هناك مشررع لتسقيل اللن  

اسسة بالعتبة النسينية رالعتبة العباسية رقي احيب هذا المشررع للتن يذ رهدنداك 

مشاىمع اخرو م  اهمها تسسيع اللن  الشرم  رأستدمدالك الدعدقداىات الدمدنديدطدة 

متر منيطه بالمرقي الطاهر االستيعاب اعيا  الزائرم   46باللن  المطهر على بعي 

رالمسا ب النسينية السافية للميمنة المقيسة امدام الدزمداىات رالدمدنداسدبدات الدتدي 

 تقام بالمرقي المطهر .
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