
 المؤشر الفاطمي
ي       

 
 هـ 1441ربيع األول  11-9العدد الثالث          ليالي الغدير الثان

مناسبة عيد 

 الغدير الثاني

 فرحة الزهراء 

 )عليها السالم(

 او



 

 

 

 

 المؤشر الفاطمي

مطبببةعبة ية يبة   بد  

عقيب كل مناسببة فبي 

 فترة المةسم الفاطمي 

تعدها لجنة الموسم 
 الفاطمي الخامس

 هالل فاطمية استراليا

ربيع األول الى   1من 
اخر جمىاي  اخخىر  

 للهجرة 1441

وتستقبل مالحظاتكم 
 على البريد االلكتروني:
klbfdk@gmail.com 

 او عبر األرقام التالية:
0413969236 
0401337410 
0421738864 

 

ويمكن مطالعة اإلصدار 
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الفاطمي بالموقع 

 االلكتروني )يا فاطمة(

http://
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يصدر هذا التقرير الدوري عن برنامج هالل فاطمية أستراليا الذي هو 
نشاط أهلي، يضم إلى عضويته )فرقاء الجنسية واللسان والبلد 

والتقليد واالتجاه( توحدوا باسم )الزَّهراء وأبيها وَبعلِها َوبنيها والسر 
المُسَتودع فيها( لتكون )مدينة سيدني( مكان انطالقتهم من أجل 
القيام بعمل يرضي اهلل، ويسهموا من خالله في مساندة المراكز 
 المختلفة، ويقوموا باإلعالم والتبليغ لعطاء المنبر ونشاط المبلغين..

 

يوما(  021واقترحوا موسما سنويا باسم )الموسم الفاطمي( يمتد لـ)
يبدأ من مطلع ربيع األول الذي بدأت فيه آالم الزهراء عليها السالم 
باستشهاد أبيها )صلى اهلل عليه وآله( ويختتم في آخر يوم من شهر 
جمادى األخرى الذي ورد فيه قول بأنه يوم استشهادها )صلوات 

 اهلل عليها(..
 

وال يغفل الموسم عن إحياء مناسبات الفرح إلى جانب مناسبات الحزن 
 (..َيحَْزنُوَن لِحُزْنَِنا َيفَْرحُوَن لَِفَرحَِنا، وَ فى )التي يتخللها الموسم 

 

ويتركز عمل النشاط على )الدراسة( و )التخطيط( و )اإلقتراح( و 
)اإلعالم( و )اإلسناد( و )التوثيق( بالمقدور عليه، وتقوم مجموعة 
البرنامج بـ)اللقاء( الدائم والمستمر لـ)المؤسسات( و )األفراد( في 

المجتمع، للتشاور والتحاور والتعاون من أجل تحليل الواقع بأبعاده 
المتراكبة، وتقديم الخطاب الديني بثوابته بطريقة تعالج هذا الواقع 
وتتقدم به، وتركز على حفظ الهوية في بلد يؤمن بالتعددية، كل 
ذلك وفقا للمسار الذي تطرحه وتمضيه المرجعيات الدينية والحوزات 

 العلمية وفقا لمتبنيات )الثقلين(..
 

وهذا )التقرير( واحد من ثمار ذلك الحراك، ووسائله لقراءة الواقع 
 ومعالجته..

  والباب مفتوح لكل من يرغب باإلسهام.. 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ةال ببالة ةالسببالم عببلببأل بشببر  ا نبببببيبباء 

ةالمرسلين، نبينا ا عظم محمد )ص( ةعبلبأل 

بهل بيته الطيببيبن البطباهبريبن، سبالم اهلل 

عليهم بجمعين، ال سيما بقية اهلل في ب ضبه 

ب ةاحنا لمطلعه الفداء، ةاللعن الدائم ةالمبؤببد 

علأل بعداءهم بجمعين من اآلن ةكبل نن للبأل 

 قيام يةم الدين، ةبعد:

فيتةاصل لصدا  )المؤشر الفاطبمبي( عبقبيبب 

كل مناسبة، مبن بجبل بن يبتبةافبر كبل مبن 

)بعضاء المةسبم البفباطبمبي( ة )البمبراكبز( ة 

)الخطباء( ة )الرةاييبد( ة )البهبمبهبة ( عبلبأل 

 ؤية مةضةعية  بةصبو ةاقبا )البمبنباسبببة( 

ةبسباب لخفاقا بهبا، لبيبي يبيبةن )البمبؤشبر 

الفاطمي( مرنة لمراجعات  نهض بةاقا اإلحياء 

الديني نحة ا فضل، ةمهما نقدم فإننا بحباجبة 

للأل بن نقدم ا فضل مما قدمناه فإنهم بهبل 

بيت )ال نح ي ثناؤهم( ةيين ةمعتبقبد )ببه 

 كانت الخا مة(..

ةلقد كان للعدي ا ةل البمبخبتب) ببب)بسبببة  

المحسن الشهيد( بما  ضبمبن مبن ن اء حبةل 

المناسبة ةبسباب لخفاقا ها بثره علبأل جبهبةي 

اليةاي  في التحضير ةالمتابعة ةالرصد ةاللقباء 

ةالتشاة  حةل ما يأ ي مبن البمبنباسبببات، لب ا 

 قبر  بن يسبتبمبر لصبدا  عبدي عبقبيبب كبل 

 مناسبة مهما كانت ايامها قليلة اة كثيرة

 

شاكرين جهد عضة البرنامج )السيد ببة عالء حامي 

 الهاي ( علأل جهده في لصدا  ه ا التقرير.. 

ةيأ ي ه ا اإلصدا  الثالث ليغطي مناسبة جدلية 

بقد  ما، لال بن لها ج ة ها التأصيلية، نملين بن 

ييةن )لحياءها( ة )الحديث( فرصة لترميم الخلل 

 في فهمها..

ِ فاطمةَ وأبيها ةسائلين المةلأل العلي القدير ) بَِحق 

ر ِ الُمْستَْوَدعِ فيها ( بن نيةن قد وبَْعِلها وبَنِيها والس ِ

ةفقنا لتقديم لسهام يشا ك في الههةي التي 

 يب لها الهميا في مدينة سيدني..

 لجنة الموسم الفاطمي الخامس

اليا  برنامج هالل فاطمية استر



 

 المؤشر الفاطمي

تتعدد أطر فهم هذه المناسبة بين )التعمية( و )التغليف( أو )التصريح( إال أنها في نهاية المطـا  ومـهـمـا حـاول 
البعض إلغاءها أو توجيهها في مسار غير مسارها الذي ألجله تشكلت فهي تعد من المناسبات التي لـهـا جـذورهـا 
في تراثنا، وتلبس عنوان )العيد( كما في مستندها، وهو عيد يستكمل دور )عيد الغدير( في الثامن عشر مـن ذي 
الحجة الذي تم فيه اإلعالن الرسمي عن خالفة اإلمام علي عليه السالم لرسول اهلل )ص( وفيه التبري مـن كـل مـا 

 يفسد هذا المسار أو يشكل االنحرا  عنه..

إال أنه نتيجة بعض الممارسات )المفرطة( أو )الخاطئة( أو )الملعنة( فإنه شاع انقبـا  نـفـسـي تـطـور إلـى رفـض، 
 وتحور إلى قناعة بعدم مشروعية هذا العيد.. 

من هنا سعت )لجنة الموسم الفاطمي( فـي كـل عـام 
على التزام إحياء هـذه الـمـنـاسـبـة فـي مـدة أيـامـهـا 
المعرفة في )المستند( بغية العودة إلى جذور اإلحـيـاء 
والمناسبة وتأصيلها، ومعالجة الـفـهـم الـخـاطـ  قـد 
اإلمكان، وتصحيح مسارات اإلحياء، حتى ال تـكـون هـذه 
المناسبة التي تمس الحاجة إليهـا فـي زمـانـنـا ضـحـيـة 
)الممارسة الخاطئة( أو )األفكار المهتـزة( أو )الـعـقـول 
الجاهلة(، من خالل التركيز والتأكيد واإليضاح والـبـيـان لـ

 )أغرا  المناسبة( التي هي:

مــن أهــم مــحــطــات بــيــان الــوعــي لــدى الــفــرد  .1
والجماعة، من خالل تعاطيه مـع مـنـهـج الـبـحـ  

 والحوار..

من أكثر محطات الـدفـاع عـن اإلسـالم وتصـحـيـح  .2
صورته في فهم الغرب، لكي ينعم الـمـسـلـمـون 

 فيها باألمن الحياتي..

من أبرز منصات إدانة اإلرهاب المتواصل عبر السنيـن  .3
 والقرون..

من أكبر محطات العطاء المعارفي والبيان لتـداخـل  .4
 العلوم اإلسالمية في استكمال حلقات المعرفة..

من أعظم محطات الوالء والوفاء للسـيـدة الـزهـراء   .5
 عليها السالم.

وفيها يتم االقتراح على جميع المراكـز إحـيـاء تـلـك 
المناسبة عبر الصيغة االحتفالية إلى جانب الصـيـغـة 
االنتدائية والحوارية، لكي يكون هـنـاك مـجـال أكـثـر 

 لفهم المناسبة، والتمسك بإحيائها.. 

والتزمت )لجنة الموسم الفاطمي الـخـامسـة( عـلـى 
عادتها في كل مناسبة بتوجيه رسـائـل إلـى كـافـة 
المراكز والخطباء والشعراء، تتضمن )فكرة اإلحياء( و
)أهميتها( و )أغراضها( و )أيامها( و )المناسبات التـي 
تتضمنـهـا أيـامـهـا( و )الـمـوضـوعـات الـمـقـتـرحـة 

 لتناولها( و )مصادر الموضوعات(..
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 التقويم

 ربيع األول: 9[ 1]

 أولى أيام عيد الغدير الثاني.. .1
البهجة الكبرى بهالك قاتل الزهراء أو فرحة  .2

 الزهراء عليها السالم..
هالك أحد مجرمي حرب الطف: عمر بن  .3

 سعد..
وفاة العالم الجليل السيد محمود  .4

 الدهسرخي..
وفاة العالم الجليل السيد محمد حسن  .5

 الطالقاني..

 ربيع األول: 11 [2]

 

 اليوم الثاني من عيد الغدير الثاني.. .1
زواج النبي األعظم من أم المؤمنين السيدة  .2

 خديجة..
 وفاة نبي اهلل لوط.. .3
وفاة عبدالمطلب جد النبي )ص( والذي  .4

يمكن بإحياء ذكراه معالجة أمور منها: 
)إيمان آباء النبي وأجداده( و )موضوع 

 األنساب الذي له ربط بعيد الغدير الثاني(..
 أول أيام الخالفة األموية الغاصبة.. .5
هالك داوود بن علي حاكم المدينة بدعاء  .6

 اإلمام الصادق عليه السالم..
 هالك الراضي باهلل.. .7
 وفاة العالم المحدث ابن قولويه.. .8

 ربيع األول: 11[ 3]

 

 اليوم الثال  من عيد الغدير الثاني.. .1
 والدة السيدة نفيسة.. .2
على قول والدة اإلمام الرضا عليه السالم  .3

 00بالرغم من أن المشهور أن والدته في 
 ذي القعدة..

وفاة العالم الكبير السيد حسن الصدر  .4
 الكاظمي..

ربيع األول: 11إلى  9من   
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 موضوعات المناسبة المقترحة

 ومن الموضوعات المقترحة للمناسبة: 

 

 حول هذا العيد والمالحظات عليه.. .1

 الصحابة والقراءة الصحيحة حول هذه المفردة.. .2

 الخيانة أو النفاق في وسط الدين والتدين.. .3

مفردات في التراث الديني )اللعن( و )السب( ورد مقوالت الغرب في إن اللسان الديني يصنع سلوك  .4
 المالسنة والشتم، وهناك يمكن بيان آلية القراءة الصحيحة للنص..

قراءة بيانية لنصوص اللعن بالخصوص للجبت والطاغوت في خطبتي الزهراء واألمير وبعض النصوص  .5
 المأثورة كاألدعية والزيارات..

 مرور على المنتج المعرفي في اللعن الذي أنتجه علماءنا عبر العصور.. .6

 وقفات مع )التلميع( لبعض )األسماء( في تاريخنا وحاضرنا وتحويلهم إلى )رموز( ال يمكن التعر  لهم.. .7

التزام اللعن في إطار الواقع المعاصر الذي تتكثف فيه دعوات التقارب والتصالح والتعايش واللقاء مع  .8
 االخر، وتفر  فيه قوانين تجرم التعدي على اآلخر والمس برموزه..

 أثر الماضي في الحاضر والمستقبل )السيرة العمرية نموذجا(.. .9

 دور هذه المناسبة في الوعي والتثقيف والتحصين من اإلرهاب والتفكير والفرق الضالة.. .10
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 مصادر المعلومات

 
 وهي  تتوزع على ستة حقول:

 )الحقل األول( فيما يتعلق بالعيد: 
 
 أحمد بن إسحاق الثقة المرضي: . 0

  http://alfeker.net/library.php?id=3936 

 عيد البقر:  .2
 %-content/uploads/2017/03/%D8%B9%D9%8A%D8%AF-documents.com/wp-https://www.shia
-%D9%87%D9%8A%D9%8A%D9%94%D8%A9-D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%B1

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B7
%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-B3%D9%86

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85.pdf-D8%A7%D8%A9 
 

 عيد فرحة الزهراء عليها السالم من إصدار العتبة الحسينية المقدسة: . 3
lib.com/arabic/pages/f109.php-https://imamhussain 

 

 فرحة الزهراء عليها السالم:  .4
http://alfeker.net/library.php?id=1087 

 

 القول البديع في دفع اإلشكاالت عن عيد التاسع من ربيع:  . 5
 post.html-http://jaberjuwair.blogspot.com/2015/01/blog 

 
 

 قل الثاني( حول عدالة الصحابة:ح)ال

 
 األحادي  المقلوبة في مناقب الصحابة للسيد علي الميالني . 0

  http://shiabooks.net/library.php?id=7720 
 
 : الصحابة بين العدالة والعصمة كتب الشيعة للشيخ محمد سند البحراني . 2

 http://shiabooks.net/library.php?id=7943 
 

 :الصحابة في الميزان لعباس محمد . 3
  http://alfeker.net/library.php?id=2647 

 
  عدالة الصحابة بين القداسة والواقع: . 4

 post_03.html-library.com/2012/07/blog-http://www.narjes 
 

 

http://alfeker.net/library.php?id=3936
https://www.shia-documents.com/wp-content/uploads/2017/03/%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%B1-%D9%87%D9%8A%D9%8A%D9%94%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8
https://www.shia-documents.com/wp-content/uploads/2017/03/%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%B1-%D9%87%D9%8A%D9%8A%D9%94%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8
https://www.shia-documents.com/wp-content/uploads/2017/03/%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%B1-%D9%87%D9%8A%D9%8A%D9%94%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8
https://www.shia-documents.com/wp-content/uploads/2017/03/%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%B1-%D9%87%D9%8A%D9%8A%D9%94%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8
https://www.shia-documents.com/wp-content/uploads/2017/03/%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%B1-%D9%87%D9%8A%D9%8A%D9%94%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8
https://imamhussain-lib.com/arabic/pages/f109.php
http://alfeker.net/library.php?id=1087
http://jaberjuwair.blogspot.com/2015/01/blog-post.html
http://shiabooks.net/library.php?id=7720
http://shiabooks.net/library.php?id=7943
http://alfeker.net/library.php?id=2647
http://www.narjes-library.com/2012/07/blog-post_03.html
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 عدالة الصحابة في الميزان لشبير أشكناني:  . 5 
 http://alfeker.net/library.php?id=1347 

 
  عدالة الصحابة قراءة في كتاب الصواعق المحرقة: . 6

 lpost_5864.htm-library.com/2012/02/blog-http://www.narjes 
 
 نظرية عدالة الصحابة للمحامي أحمد حسين يعقوب:  . 7

 http://shiabooks.net/library.php?id=5395 
 
 وقفة مع قانون الصحابة للشيخ عبداهلل الدشتي:  . 8

 http://alfeker.net/library.php?id=1215 

 
 
 

 )الحقل الثالث( فيما يتعلق بالثاني:
 
  أصل الخبر في حدي  مقتل عمر: . 0

 post_4926.htm-library.com/2014/06/blog-http://www.narjes 
 
 إقرار عمر للمرحوم السيد حسن الصدر:  . 2

 http://alfeker.net/library.php?id=4009 

 
 تزويج علي عليه السالم بنته من عمر للمفيد:  .3

 http://shiabooks.net/library.php?id=3290 
 
 :حياة عمر بن الخطاب للبكري 4. 

%D8%A7%D9%84%D8%-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%A9-http://mtif.org/book/3144/%D9%85%D9%86
%D8%A7%D9%84%-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1-AE%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%A9

D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8 
                      

 : زواج أم كلثوم الزواج اللغز للسيد علي الشهرستاني5.    
 http://alfeker.net/library.php?id=2692 

 
 الشهاب الثاقب الوجه اآلخر للشيخيين: 6.  

 http://alfeker.net/library.php?id=1652 
 
  :ظالمة أم كلثوم للسيد جعفر مرتضى العاملي . 7

 post_14.html-library.com/2017/12/blog-http://www.narjes 
 

  

http://alfeker.net/library.php?id=1347
http://www.narjes-library.com/2012/02/blog-post_5864.html
http://shiabooks.net/library.php?id=5395
http://alfeker.net/library.php?id=1215
http://alfeker.net/library.php?id=4009
http://shiabooks.net/library.php?id=3290
http://mtif.org/book/3144/%D9%85%D9%86-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
http://mtif.org/book/3144/%D9%85%D9%86-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
http://mtif.org/book/3144/%D9%85%D9%86-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
http://alfeker.net/library.php?id=2692
http://alfeker.net/library.php?id=1652
http://www.narjes-library.com/2017/12/blog-post_14.html
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 : فصل الخطاب في تاريخ قتل ابن الخطاب . 8 
%D8%A7%D9%84%-content/uploads/2017/02/%D9%81%D8%B5%D9%84-documents.com/wp-https://www.shia

%-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%81%D9%8A-D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%-%D8%A7%D8%A8%D9%86-D9%82%D8%AA%D9%84

%-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%87-D8%A8
%-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%AB%D8%B1-D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9

%D9%82%D8%A7%D8%-%D8%A7%D9%95%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-D8%B9%D9%84%D9%89
%D8%A7%D9%-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B9%D9%85%D8%B1-AA%D9%84

%D8%A7%D9%84%D8%AE%-94%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
D9%88%D9%8A%D9%94%D9%8A%D9%86%D9%8A.pdf 

 
 : قراءة جديدة للفتوحات اإلسالمية للشيخ علي الكوراني . 9

%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%-https://www.alameli.net/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9
%D8%A7%D9%-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA-AF%D8%A9

84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A91%D9%80/ 
 
 : كشف البصر عن تزويج أم كلثوم عن عمر . 01

http://alfeker.net/library.php?id=4389  
 
 : لوال السنتان لهلك النعمان . 00

http://shiabooks.net/library.php?id=5567 
 
 نقد كتاب عمر والتشيع: . 02
 
 : هل تزوج عمر بأم كلثوم . 03

post_2255.html-library.com/2011/06/blog-http://www.narjes 
 
 : الوهمي والحقيقي في سيرة عمر . 04

http://alfeker.net/library.php?id=1515 
 
 

 )الحقل الرابع( في بعض كتب المثالب والمطاعن:
 
 : االستغاثة في بدع الثالثة . 0

post_7.html-http://alzahrapdf.blogspot.com/2014/02/blog 
 
 : تشييد المطاعن . 2

https://archive.org/details/Tashieed 
 
 : رشح الوالء في شرح الدعاء . 3

http://alfeker.net/library.php?id=1728 
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https://www.shia-documents.com/wp-content/uploads/2017/02/%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D
https://www.alameli.net/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A91%D9%80/
https://www.alameli.net/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A91%D9%80/
https://www.alameli.net/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A91%D9%80/
http://alfeker.net/library.php?id=4389
http://shiabooks.net/library.php?id=5567
http://www.narjes-library.com/2011/06/blog-post_2255.html
http://alfeker.net/library.php?id=1515
http://alzahrapdf.blogspot.com/2014/02/blog-post_7.html
https://archive.org/details/Tashieed
http://alfeker.net/library.php?id=1728
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 : سبعة من السلف للسيد مرتضى الفيروزآبادي .4 
http://alfeker.net/library.php?id=2375 

 
 : سالسل الحديد في تقييد ابن أبي الحديد للشيخ يوسف البحراني . 5

http://alfeker.net/library.php?id=1912 

 
 : سالسل الحديد في تقييد أهل التقييد للسيد هاشم البحراني . 6

http://alfeker.net/library.php?id=1877 
 

 شوارق النصوص في تكذيب اللصوص: . 7
 http://alfeker.net/library.php?id=2241    

 
 : ما روته العامة في مناقب أهل البيت ومثالب أعدائهم . 8

http://alfeker.net/library.php?id=3642 

 
 : مثالب النواصب البن شهر آشوب . 9

content/uploads/2017/11/%D9%85%D8%AB%D8%A7%-documents.com/wp-https://www.shia
%D8%-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A8-D9%84%D8%A8

%D8%A7%-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8-A3%D9%88
%D9%85%D8%-%D9%81%D9%8A-D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A8

%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B5%-B7%D8%A7%D8%B9%D9%86
%D9%85%-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%AC%D9%A2-D8%A8

%D8%A8%D9%-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D9%86-D8%AD%D9%85%D8%AF
%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%A8.pdf-86 

 

 مصائب النواصب : . 01
 http://alfeker.net/library.php?id=1866 

 
 : النصب والنواصب . 00

http://alfeker.net/library.php?id=1622 
 
 : نفحات الالهوت في وجوب لعن الجبت والطاغوت للمحقق الكركي . 02

najaf.iq/upload/pdf/%D9%86%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%-http://h
D9%84%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%AA%20%D9%81%D9%8A%20%D9%84%

D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%AA%20%D9%88%D8%
%20%D8%A7%D9%84%-A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%AA%20

D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%83%D9%
8A.pdf.. 
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 المؤشر الفاطمي

 دور لجنة الموسم

 وعلى النهج املعتاد فإن دور جلنة املوسم الفاطمي اخلامس كان:

 اإلقتراح والتنسيق.. .1
 اإلعالم والتبليغ للمناسبة ولإلحياء الموحد لها في كافة المراكز.. .2
توجيه اللوحات اليومية لتوضيح وبيان مفردات هذه المناسبة  .3

 واإلجابة على الشبهات ورد التشكيكات والمغالطات..
 توزيع الكتب اإللكترونية المساعدة على فهم تلك المناسبة.. .4
 توثيق تلك الفعاليات وتحريرها وبيانها.. .5

 

 المشاركون في االحياء

 

 الجمعية الجعفرية 

 

 حسينية ال ياسين 

 
 حسينية 

 االمام السجاد )ع(

 أوال: المراكز المشاركة

 

 
 حسينية دار

 محبي الحسين ع

 

 حسينية علمدار 

 

 الدار الصادقية
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 مجلس نساءي في

 احد البيوت

 

 مركز االمام الحسن )ع( 

 

 
 مؤسسة 

 االمام السجاد )ع(

 

 الهيئة المحمدية 

 ثانيا: من المشاركين من المحاضرين والخطباء

 الشيخ جابر الجوير 

 )عبر االثير(

 السيد 
 ريحان الزيدي

 السيد 

 شعيب النقوي

 الحاج 

 صالح القرناوي
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 ثانيا: من المشاركين من الرواديد والشعراء

 الشيخ 

 علي الزاهدي

 األستاذ 

 علي كريم

 موالنا 

 كريم مهدوي

 السيد 
 هاشم الهاشمي

 محاضرة من اليوتيوب

 الشاعر أبو زهراء

 السيد 

 حسين الحسيني



 

 المؤشر الفاطمي

 السيد حميد 

مستجاب الدعوة   

 الحاج 

 ربيع أبو الفضل

 المال 

 عزيز الهاجوج 

 المال 
 محمد الكوفي

 المال 

 مهند الوالئي

 

جملة من الرواديد في 
حسينيات الجالية الهندية 
والباكستانية ممن لم 
نعرف أسماءهم، ولم 
 نتمكن من الحصول عليها



 المؤشر الفاطمي

 وكانت حصيلة المجالس المقامة:

 مجالس اليوم األول: –أوال 

 مجالس إلحياء المناسبة، وهي: 5م، وفيه أقيمت 7117711/71السبت 

 العصر مجلس للنساء في إحدى البيوت..  .7

 حسينية آل ياسين )في برنامجهم األسبوعي(..  .1

 مركز اإلمام الحسن عليه السالم )ضمن برنامجهم األسبوعي(..  .3

 مؤسسة اإلمام السجاد عليه السالم في مصلى اإلمام السجاد عليه السالم..  .4

 الهيئة المحمدية )في مدرسة بلفيد(..  .5

 الراصد الفاطمي لفعاليات المناسبة

 05التقرير رقم 
 

 مجلس نسائي فرحة الزهراء عليها السالم

م وفيي اسيبيليبيال 7117711/71في يوم السبت 
إحياء ذكرى عيد الغدير الثاني )فرحة الزهيراء عيليييهيا 
السالم( أقامت ثلة من المؤمنات ميجيليس اليبيهيجية 
والسرور بهذا العيد العظيم الذي يلدم رسائي  عيد  
في الوالء أله  البيييت عيليييهيم السيالم وبياأل ي  
 الصديلة الشهيد  فاطمة الزهراء عليها السالم..
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 06التقرير رقم 
 

إحتفال مؤسسة اإلمام السجاد  بفرحة 
 الزهراء عليها السالم

م وبـعـد 0710012108في يـوم السـبـت 
صالتي المغرب والعشاء وقـراءة زيـارة 
عاشوراء بدأ االحتفال بـتـلـك الـمـنـاسـبـة 
بتالوة آيات من القرآن الـكـريـم بصـوت 
الشيخ أبو مـحـمـد، تـاله الـحـاج عـقـيـل 
بقراءة أبيات وأحادي  فـي الـمـنـاسـبـة، 

أعقبه الحاج صالح القرناوي بقراءة أبيات في المناسبة، ثم كلمة ألحد الحضور بين فيها إن إحياء 
هذه المناسبة في يوم التسامح الدولي الذي أقرته األمم المتحدة وعملت به أستراليا يعد جـزء 
من هذا التكوين والتحصين لألجيال من األرث الذي بدأ بتلك الفاجـعـة، وذكـر نـقـاط أخـرى ثـم 
تواصل اإلحتفال بمشاركة مختصرة للشيخ علي الزاهدي تالها المديح والقصيد للمال عزيز وأبـي 

 زهراء، وختم اإلحتفال بدعاء الفرج..

 07التقرير رقم               
 إحتفال آل ياسين بفرحة الزهراء عليها السالم

م وبمشاركة األستاذ علي كـريـم والـرادود الـمـال مـخـلـد 0710012108في يوم السبت الموافق 
والحاج ربيع أبو الفضل أحييت هذه المناسبة البرائية، وقد ركز المحاضر في حديثه على مكـانـة 
إمام الزمان عجل اهلل تعالى فرجه الشريف ودوره في مواجهة أعداء فاطمة الزهراء عـلـيـهـا 

 السالم وأهل بيت العصمة والطهارة..
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 التقرير الخاص بـ :

 

 مركز اإلمام الحسن )عليه السالم(

 م وبمشاركة موالنا الشيخ كميل مهدوي وعدد 0710012108في يوم السبت الموافق 
 من الشعراء، كانت البهجة والسرور قد عمت تلك الجالية احتفاء بتلك المناسبة
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 التقرير الخاص بـ :

 

 الهيئة المحمدية

م وبمشاركة موالنا السيد شعيب النقوي، وعدد من 0710012108في يوم السبت الموافق 
 الشعراء والمداحين، تم إحياء تلك المناسبة..



 المؤشر الفاطمي



 المؤشر الفاطمي
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 مجالس اليوم الثاني: – ثانيا

مجالس إلحياء المناسبة، وهي:  3م، وفيه أقيمت فيه 8118811/81األحد   

 الجمعية الجعفرية.. .1

 حسينية اإلمام الحسين )عليه السالم(.. .2

 حسينية علمدار.. .3

 71البلرير رقم 

 إحتفال )الجعفرية( بفرحة الزهراء )عليها السالم(

م أقاامات الاجاماعاياة 8118811/81في يوم األحد 

الجعفرية إحاتافاالاهاا باالامانااساباة، ولا اد  ا ا  

البر امج فعاليته التي كان من   الم رر إقامتهاا 

فاااي أحاااد الاااماااجاااالاااس   ساااتااا اااافاااة أحاااد 

الاامااتاافااااااااياان فااي الاار  عاالاا  اإل اا ااالاايااا  

والشبها  المثارة حول هذا العيد وهو الشيا  

جابر الجوير الذي عاالاج عادة  اباهاا  إ اافاة 

عل  رسالته الساب ة )ال ول البديع(، ثم أع ا   

ال لماة مشااركاا  الاماداحايان: )الاماال ما اماد 

ال وفي()الا اار رباياع أباو الافا ا ( و )الساياد 

حامايااد مساتااجاا( الاادعاوة( و )الساياد حساياان  

 الشيرازي النجفي(..

 /1البلرير رقم 

 حديث الشيخ الجوير

م استضا  البرنامج الفاطمي عبر االسكايب فضيلة الشيخ جابر الجوير )األستاذ في 0810012108في يوم األحد 
الحوزة العلمية بقم المقدسة( والذي سبق وأن قدم إجابات شاملة ومفصلة على الشبهات المثارة حول هذا 

 العيد، ليتابع ردوده حول جديد الشبهات..

 وقد نبه في مستهل حديثه إلى نقطتين:
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األولى( بأن هذه المناسبة من المناسبات التي لم تأخذ حقها مـن اإلحـيـاء  ) 
بسبب الظر  التاريخي  وما يرتبط بهذه المناسبة من دواعي وخـلـفـيـات، 
وقد نصح في هذه النقطة أن يتم مالحظة الظر  السيء الذي تعيـشـه 
الطائفة في إحياء هذه المناسبة، وفي )الـنـقـطـة الـثـانـيـة( أكـد عـلـى 
مشروعية هذا العيد ووجود مستند له في األخـبـار وقـد ورد عـن أهـل 

 البيت عليهم السالم..

 ثم قسم حديثه إلى قسمين:

تناول فيه ما لم يذكره في بحثه السـابـق )الـقـول الـبـديـع فـي  )األول(:
 دفع إشكاالت التاسع من ربيع( وفيه أمرين:

 
)األمر األول(: بناء على التمسك بمباني من يخالفنا ودعـواهـم: )أصـحـابـي 

كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم( فإن إظهار الفرح والسرور في هذا اليوم لم يكن خاصا بـالشـيـعـة بـل هـنـاك فـي 
 األخبار إن هناك من غير الشيعة من فرح يوم موت )فالن( وذكر ذلك الخبر من مصدره..

 
)األمر الثاني(: والذي قدم له بمقدمة  دعى فيها إلى التفكر في أمور هذا العيد والتدبر في الرواية وأحـداثـهـا، ثـم 
بين إشكال البعض على الرواية إن جماعة دخلوا على اإلمام عليه السالم في سامراء وهذا وحده دلـيـل عـلـى كـذب 

 الرواية، لما كانت عليه ظرو  الحصار فكيف يزار اإلمام بهذا القدر ويجري معه الحدي  المفصل هذا..

وهذا أألمر أجاب عليه بجوابين )األول منهما( نقضي مفاده أن هناك شواهد أن غير مـن روى هـذا الـخـبـر كـان يـزور 
اإلمام، ونقل بعض األخبار في ذلك، و)اآلخر منهما( حلي، مفاده أن اإلمام عاصر أربعة مـن الـحـكـام بـعـضـهـم كـان 
شديدا على اإلمام وبعضهم لم يكن بهذه الشدة وإنما كان يترك لإلمام قدرا من الفرصة، والرواية قصارى ما تخـبـرنـا 

 عنه بأنه كانت الزيارة في التاسع من ربيع، ولكن لم تحدد السنة لكي نعر  في عصر أي حاكم..

وختم بأن اإلشكاالت من هذا القبيل، وإن هذا العيد ثابت وبيان الفقهاء استحباب الغسل في هذا اليوم ال مسـتـنـد لـه 
 غير خبر التاسع من ربيع. وذكر في هذا األمر أمورا كثيرة وبيانا مفصال.. ثم انتقل إلى:

 )القسم اآلخر(:

والذي توقف فيه مع محاضرة ألقيت قبل عدة سنوات في إحدى الحواضر العلمية بالحوزة، ذكر فيها المحاضـر عـبـر 
 شواهد اعتبرها مبطلة لهذا العيد، وهي أربع شواهد أجاب عليها الشيخ الجوير في حديثه هذا، وهي:

)الشاهد األول(: إن الخبر نقل في كتاب معين وهو زوائد الفوائد، وإن هذا الكتاب لم يبق منه إال اسمه، ورد على هـذا 
 القول وانحصار الطريق إلى الخبر بهذا الكتاب..

)الشاهد الثاني(: اشتمال الخبر على ألفاظ عامية، وذكر بعضها ورد عليه الشيخ الجوير إنه بعد التحقـيـق لـيـس األمـر 
 كذلك، وأن بعضها وقع فيه التصحيف، وهذا يتضح من االختال  في أمكنة نقل الخبر..

)الشاهد الثال (: الفضائل الكبيرة والكثيرة لإلحتفال بهذا اليوم والتي ال نجدها على لسان الطائفة، ورد علـيـه الشـيـخ 
 بأنه هذا الكالم غير صحيح ويتضح لمن تتبع كلمات أعالم الطائفة.. 

)الشاهد الرابع(:  إن هذا الرواية نقلها نجل السيد ابن طاووس بينما األب لم ينقلها، ولو كـانـت صـحـيـحـة أو مـوجـودة 
 لنقلها، ورد الشيخ بأنه من الذي يقول بأن األب لم ينقل، وذكر المصدر الذي نقل فيه.

 الشيخ جابر الجوير
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 12التقرير 

 إحتفال حسينية دار محبي الحسين عليه السالم

م أقيم اإلحتـفـال الـخـاص 0810012108في يوم األحد 
في هذه الحسينـيـة لـهـذه الـمـنـاسـبـة لـدفـع ألي 
إشكالية أو شبهة تثار حول الجهر بإحياء تلك المناسبة 
أو حساسية اإلعالن عنها، وإثباتا إلى أنه من حق كـل 
إنسان في هذا البلد أن يمارس طـقـوسـه وشـعـائـره 
في دائرته الخاصة وأن ال يمس بأحد، ليكون في ذلك 
إنهاء لكل اإلشكاالت التي يحاول إثارتها خصـوم هـذا 
العيد أو النوع من الممارسات الشعائرية، وقد تـخـلـل 

 الحفل الشعر والمديح..
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 التقرير الخاص بـ :

 إحتفال حسينية علمدار

م أحيت هذه الحسينية إحبفال الفرحة المعبر بهم عندهم بي)عيد الزهراء( 7117711/71في يوم األحد 
يوما بالعلم األحمر، بعدها  81بمراسيم بدأت في تمام الساعة السادسة باسببدال العلم األسود المرفوع  الل 

 أللى السيد ريحان الزيدي كلمة بالمناسبة، تاله بعض الشعراء والمداحين..



 المؤشر الفاطمي



 المؤشر الفاطمي



 المؤشر الفاطمي

 لفعالية جانبية 11التقرير 

 لقاء فاطمي مع فضيلة الشيخ كامل وهبي

م، قام وفد من )لجنة الموسم 0810012108في يوم األحد 
الفاطمي الخامس( وضمن خطة للتواصل مع جميع العلماء 
والشخصيات في مدينة سيدني إلطالعهم على مسار إحياء 

الموسم، واالستفادة من مالحظاتهم وتوجيهاتهم 
ونصائحهم، وقد فوج  الحضور بأن فضيلته كان قد اطلع عبر 
وسائل التواصل االجتماعي لأليام العشرة الماضية منذ بداية 

الموسم، وبعد أن أثنى على تلك الجهود التنسيقية 
والمقترحات التي قدمتها لجنة الموسم تدوال معها محطات 
اإلحياء في المناسبات القادمة حتى نهاية شهر ربيع األول ودعا 

 للناشطين في مجال إحياء أمر السيدة الزهراء عليها السالم بالتوفيق والثبات والسداد..

 مجالس اليوم الثالث: –ثالثا 

م، وفيه أقيم مجلس واحد إلحياء المناسبة، 0910012108االثنين 
 وهذا تقريره:

 

 12التقرير 

 ذكرى فرحة الزهراء عليها السالم

م، استمع ثلة من الحضور في الدار 19/11/2018في يوم االثنين 
الصادقية إلى محاضرة كان قد ألقاها سماحة السيد هاشم 

الهاشمي تحت عنوان: )مشروعية فرحة الزهراء عليها السالم( 
ردا على من اعتبرها خرافة ابتدعها العوامل وأنه األفضل 
 االستعاضة عنها بالتوسل باألئمة وقراءة القرآن، وقد تناول 

 الموضوع في ثالث جهات:
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 األولى( : هل لهذه المناسبة أصل في كتب الطائفة المحقة..)

 )الثانية(: بعد ثبوت أن لها أصل، كيف نحيي تلك المناسبة..

 )الثالثة(: ما هو الباع  إلى التطرق إلى هذا العيد بالرغم من حساسيته..

 12التقرير  

م، وفي ثال  أيام )عيـد الـغـديـر الـثـانـي( 0910012108في يوم االثنين 
واليوم العالمي لحقوق األطفال عقد )مرفأ براعم الـفـاطـمـي( لـقـاء  
لمناقشة  آليات الحفاظ على الهويـة لـألطـفـال كـمـسـاعـدة لـألـسـر، 
واستكماال لجهود المراكز والمدارس األسبوعية التي تعـمـل جـاهـدة 
وبما أمكنها في هذا السبيل، وقد أستعرضت جملة من التحديات فـي 
هذا المجال، وتم تقيم المسارات أألربعة الـتـي يـمـضـي مـن خـاللـهـا 

 الحراك الفاطمي في أداء دوره ووضيفته..

م، وفيه أقيم مجلس واحد 2110012108الثالثاء 
 إلحياء المناسبة، وهذا تقريره:

 التقرير
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 اراء الفقهاء
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 اللوحات التي تم نشرها من قبل لجنة الموسم

 يوميات منتظرونثانيا:  لوحات حملة له بيعة في عنقي الثالثةأوال: 
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 براعم الفاطميةرابعا:  المناسبةيوميات مكتبة ثالثا: 
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 رواية المناسبة

قال الس يد بن طاوس ره يف كتاب زوائد الفوائد روى ابن أ يب العالء اهلمداين الواسطي و حيىي بن محمد بن حوو  الودودودا   
قاال تنازعنا يف ابن اخلطاب و اشتبه علينا أ مره فقصدان مجيعا أ محد بن ا حساق القمي صاحب أ يب احلسن العسكر  ع مبدينو    
نه يوم عيد فقلت سو ودو واإ من ا  وا  فقرعنا عليه الداب خفرجت علينا صدي  عراقي  فسأ لناها عنه فقالت هو مشدول بعيده فا 
ال عيا  أ ربع  للش يع  الفطر و ال حضى و الددير و امجلع  قالت فا إ أ محد بن ا حساق يرو  عن س يده أ يب احلسن عيل بن محمود 
العسكر  ع أ إ هذا اليوم يوم عيد و هو أ فضل ال عيا  عند أ هل الديت ع و عند موالهيم قلنا فاس تأ ذين عليه و عرفيه ماكنونوا 
قاال فدخلت عليه فعرفته خفرج علينا و هو مس تور مبزئر يفوح مساك و هو ميسح وهجه فأ نكران ذكل عليه فقال ال عليكو  فوا ين 
اغتسلت للعيد قلنا أ وال هذا يوم عيد قال نعم و اكإ يوم التاسع من شهر ربيع ال ول قاال فأ  خلنا  اره و أ جلس نوا   قوال ا ين 

رأ ى فاس تأ ذنت عليه فأ ذإ يل فدخلت عليه ع يف مثل هذا اليوم و هو يووم   قصدت موال  أ يب احلسن ع ك  قصدمتاين برسمن
التاسع من شهر ربيع ال ول فرأ يت س يدان عليه و عىل أ ابئه السالم قد أ وعز ا ىل لك واحد من خدمه أ إ يلبس ما ميوكو وم مون 
الثياب اجلد  و اكإ بني يديه مجمرة حيرق العو  فهيا بنفسه فقلت هل بأ ابئنا و أ هماتنا اي ابن رسول من هل جتد  ل هل الديت يف 
هذا اليوم فرح فقال ع و أ   يوم أ عظم حرم  عند أ هل الديت من هذا اليوم التاسع من شهر ربيع ال ول و لقد حدثو  أ يب ع 
أ إ حذيف  بن الاميإ  خل يف مثل هذا اليوم عىل جد  رسول من ص قال حذيف  رأ يت أ مري املؤمنني ع و ودليوه ع يوأ نووإ 
نوه  مع رسول من ص و هو يتبسم يف وجوههم و يقول لودليه احلسن و احلسني ع الك هنيئا لك  برك  هذا اليوم و سعا ته فوا 
نه اليوم اذل  يقبل من أ ع ل ش يعتك  و حمديك  و اليوم اذل  يصودق فويوه  اليوم اذل  هيكل من فيه عدوه و عدو جدك  و ا 

َ بُُيوُُتُمك خاِويًَ  ِب  َظلَُموا و اليوم اذل  نسف فيه فرعوإ أ هل الديت و ظاملهم و غاصهبم حقهم و ا م ليو قول من جل جالهل فَِتكلك
ٍل فََجَعلكناُه َهداًء َمنكثُورًا قال حذيف  فقلت اي رسول من ص و يف أ موتوو و أ بوابوو مون لُوا ِمنك ََعَ  اذل  يقدم من ا ىل ما ََعِ
ينهتو هذه احملارم قال نعم اي حذيف  جبت من املنافقني يراتس علهيم و يس تعمل يف أ ميت الرؤاي و حيمل عىل عاتقه  رة اخلوز  
و يصد الناس عن سبيل من حيرف كتاب من و يدري سنيت و يش متل عىل ا رث ودل  و ينصب نفسه عل  و يوتوطواول عوىل 
مام  من بعد  و يس تخلب أ موال الناس من غري حلها و ينفقها يف غري طاع  من و يكذبو  و يوكوذب أ   و وزيور  و  ا 
حيسد ابنيت عن حقها فتدعو من عز و جل عليه فيس تجيب  عاءها يف مثل هذا اليوم قال حذيف  فقلت اي رسوول من ص 
فا ع ربو لهيلكه يف حياتو فقال رسول من ص اي حذيف  ال أ حب أ إ أ جرتئ عىل قضاء من عز و جل ملا قد س دق يف علموه 
لكن سأ لت من عز و جل أ إ جيعل لليوم اذل  هيلكه فيه فضيةل عىل سائر ال ايم ليكوإ ذكل س ن  يسنت هبا أ حبايئ و ش يع  
نه اكإ يف سابق علمي أ إ متسو و أ هل بيتو حمن ادلنيا و بالؤهوا و  أ هل بييت و حمدهيم فأ وىح من ا يل جل من قائل اي محمد ا 
ظمل املنافقني و الداصدني من عدا   من نصحت هلم و خانوك و حمضت هلم و غشوك و صافيهتم و كشحوك و أ رضويوهتوم و 
كذبوك و جنيهتم و أ سلموك فا ين حبويل و قويت و سلطاين ل فتحن عىل من يدصب بعدك عليا وصيوو حوقوا أ لوف ابب مون 

بليس أ  م فيلعنه و ل جعلن ذكل املنافق عربة يف القيام    النرياإ من أ سفل الفيلوق و ل صلينه و أ بابه قعرا يرشف عليه ا 



 المؤشر الفاطمي

كفراعن  ال نبياء و أ عداء ادلين يف احملرش و ل حرشهنم و أ ولياءمه و مجيع الظلم  و املنافقني ا ىل هجمن زرقا اكحلوني أ ذ  حويوارى 
إ مرافقو و وصيو يف مزنلتو ميسه الدلوى من فرعونه و غاصودوه اذل  جيورتئ و  ان مني و ل ضل م فهيا أ بد ال بدين اي محمد ا 
يددل الكيم و يرشك يب و يصد الناس عن سبييل و ينصب من نفسه جعال ل متو و يوكوفور يب يف عورين ا ين قود أ مورت 
زاء  مالئكيت يف س دع س وايت و ش يعتو و حمديو أ إ يعيدوا يف اليوم اذل  أ هلكته فيه و أ مرُتم أ إ ينصدووا رورك رورامويت اب 
الديت املعمور و يثنوا عيل و يس تدفروإ لش يعتو و حملديو من ودل أ  م اي محمد و أ مرت الكرام الاكتدني أ إ يرفعووا الوقومل عون 
اخللق يف ذكل اليوم و ال يكتدوإ شيئا من خطاايمه ررام  كل و لوصيو اي محمد ا ين قد جعلت ذكل الويووم يووم عويود كل و 
ل هل بيتو و ملن يتبعهم من املؤمنني و ش يعهتم و أ ليت عىل نفيس بعزيت و جاليل و علو  يف ماكين ل حبوإ مون يوعويود يف 
ذكل اليوم حمتس دا يف ثواب احلافني و ل شفعنه يف ذو  رمحه و ل زيدإ يف ماهل ا إ وسع عىل نفسه و عياهل و ل عتقن من النوار 
يف لك حول يف مثل ذكل اليوم أ الفا من ش يعتمك و حمديمك و مواليمك و ل جعلن سعهيم مشكورا و ذنهبم مدفورا و َعلهم مقبوال 
قال حذيف    قام رسول من ص فدخل بيت أ م سلم  ريض من ع ا و رجعت عنه و أ ان غري شاك يف أ مر الثاين حىت رأ يوت 
بعد وفاة رسول من ص و أ تيح الرش و عاو  الكفر و ارتد عن ادلين و مشر للمكل و حرف القرأ إ و أ حرق بويوت الوو  و 
ابتدع السنن و غريها و غري املةل و نقل الس ن  و ر  شها ة أ مري املؤمنني ع و كذب فاطم  بنت رسول من و اغتوصوب فودك 
م ا و أ رىض الهيو  و النصارى و اجملوس و أ خسط قرة عني املصطفى و مل يرضها و غري السنن نوهوا و  بور عوىل قوتول أ موري 
املؤمنني ع و أ ظهر اجلور و حرم ما حلهل من وحلل ما حرم من و أ بقى الناس أ إ حيتذوا النقد من جلو  اال بل و لوطوم وجوه 
الزري  ع و صعد منرب رسول من ص ظل  و عدواان و افرتى عىل أ مري املؤمنني و عانده و سفه رأ يه قال حذيف  فاس تجاب من 
 عوة موال  عليه أ فضل الصالة و السالم عىل ذكل املنافق و جرى ك  جرى قتهل عىل يد قاتهل رمحو  من عوىل قواتوهل قوال 
حذيف  فدخلت عىل أ مري املؤمنني ع ملا قتل ذكل املنافق ل هنئه بقتهل و مصريه ا ىل ذكل اخلز  و الانتقام فقال أ مري املؤمنني ع 
اي حذيف  تذرر اليوم اذل   خلت فيه عىل رسول من ص و أ ان و س دطاه نأ لك معه فدكل عىل فضل هذا اليووم  خولوت فويوه 
عليه فقلت نعم اي أ خا رسول من ص فقال ع هو و من هذا اليوم اذل  أ قر من تدارك و تعاىل فيه عيوإ أ وال  رسول من ص 
و ا ين ل عرف لهذا اليوم اثنني و س دعني اس  قال حذيف  فقلت اي أ مري املؤمنني ع ا ين أ حب أ إ تسوموعو  أ سو ء هوذا الويووم 
التاسع من شهر ربيع ال ول فقال ع اي حذيف  هذا يوم الاسرتاح  و يوم تنفيس اهلم و الكرب و الددير الثاين و يووم طوطويوط 
ال وزار و يوم احلدوة و يوم رفع القمل و يوم الهدى و يوم العقيق  و يوم الربك  و يوم الثارات و عيد من ال كرب و يوم يس تجواب 
فيه ادلعوات و يوم املوقف ال عظم و يوم التولي  و يوم الرشط و يوم نزع ال سوار و يوم ندام  الظاملني و يوم انكسار الش يعو  
و يوم نفي اهلموم و يوم الفتح و يوم العرض و يوم القدرة و يوم التصفيح و يوم فرح الش يع  و يوم الرتوي  و يوم اال انب  و يووم 
الزاكة العظمى و يوم الفطر الثاين و يوم سبيل من تعاىل و يوم التجرع ابلريق و يوم الرضا و عيد أ هل الديت ع و يوم ظوفورت 
به بنو ا رسائيل و يوم قبل من أ ع ل الش يع  و يوم تقدمي الصدق  و يوم طلب الزاي ة و يوم قتل املنافق و يوم الوقت املعولووم 
و يوم رسور أ هل الديت ع و يوم املشهو  و يوم يعض الظامل عىل يديه و يوم هدم الضال  و يوم النيةل و يوم الشها ة و يووم 
التجاوز عن املؤمنني و يوم املس تطاب و يوم ذهاب سلطاإ املنافق و يوم التسديد و يوم يسرتحي فيه املؤمنوإ و يوم املدواهوةل 
و يوم املفاخرة و يوم قبول ال ع ل و يوم النحيل و يوم النحيةل و يوم الشكر و يوم نرصة املظلوم و يوم الزايرة و يوم التو   و 
يوم النحيب و يوم الوصول و يوم الربك  و يوم كشف الددع و يوم الزهد يف الكبائر و يوم املنا   و يووم املووعوظو  و يووم 
العدا ة و يوم اال سالم قال حذيف  فقمت من عند أ مري املؤمنني ع و قلت يف نفيس لو مل أ  رك من أ فعال اخلوري موا أ رجوو بوه 
ال حب هذا اليوم لاكإ منا  قال محمد بن أ يب العالء اهلمداين و حيىي بن جرحي فقام لك واحد منا نقبل رأ س أ محد بون  الثواب ا 
ا حساق و قلنا امحلد هلل اذل  ما قبضنا حىت رشفنا بفضل هذا اليوم املدارك و انرصفنا من عنده و عيدان فيه فهو عيد الش يع  مت 

 اخلرب . 
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 معنى رفع القلم في حديث التاسع من ربيع األول

ذا مهمها فههه عبارة "رفع القلم" إن كان المراد منها رفع القلم عن المعاصي و الذنوب الصادرة في ذلك، و ان الناس أحرار في القيام بأي عمل شاءوا!!
 [7]َمْن يَْعَمْل مِثْقاَل َذرَّةٍ َشرًّا يَرَهُ". وَ  يخالف االصول االعتقادية للمسلمين عامة و للشيعة خاصة الثابتة قرآنا و سنّة، " َفَمْن يَْعَمْل مِثْقاَل َذرَّةٍ َخيْراً يَرَهُ *

 

يَهْوُم : "أضف الى ذلك ان هذا التفسير لعبارة "رفع القلم" يتنافى مع المقاطع االخرى من الحديث حيث ورد في وصف يوم التاسع من ربيع االول بهانه 
َّْوبَِة، وَ يَْوُم اْلِْنَابَِة، وَ يَْوُم الزَّكَاةِ الُْعْظَمى و هكذا يوم ال يمكن ان يكون مسرحاً للذنوب و تنسجم تلك الصفات مطلقا مع السماح للناس و اطالق  [8]"الت

 العنان لهم باقتراف ما شاءوا من الموبقات، فكيف يجمع بين االمرين؟!

الول، بل ع اد. ورد في كتاب عيون اخبار الرضا )ع( للشيخ الصدوق روايتان في نفس المضمون "رفع القلم" اال انهما لم يحددا ذلك بيوم التاسع من ربي
 الروايتان مطلقتان تشمالن جميع االيام.

يهههم عله الرواية االولى: عن موسى بن علي القرشي، عن أبي الحسن الرضا )ع( قال: رفع القلم عن شيعتنا. فقلت: يا سيدي كيف ذاك؟ قال: ألنهم أخذ
تكب ذنبا أو ار العهد بالتقية في دولة الباطل يأمن الناس و يخوفون و يكفرون فينا و ال نكفر فيهم و يقتلون بنا و ال نقتل بهم، ما من أحد من شيعتنا

له  فهي ينه خطأ إال نال  في ذلك غم يمحص عن  ذنوب ، و لو أن  أتى بذنوب بعدد القطر و المطر و بعدد الحصى و الرمل و بعدد الشوك و الشجر فإن لم
 .]9نفس  ففي أهل  و مال  فإن لم ينل  في أمر دنياه و ما يغتم ب  تخايل ل  في منام  ما يغتم ب  فيكون ذلك تمحيصا لذنوب .]

هللا مة و الثانية وردت في كتاب فضائل الشيعة للصدوق، عن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبد هللا جعفر بن محمد )ع( يقول: رفع القلم عن الشيعة بعص
 ]01و واليت .]

ية عيون أخبار رواو التأمل في الروايتين األخيرتين يكشف لنا بما الريب في  معنى يختلف جوهرياً مع رواية البحار؛ فان رفع القلم في الروايتين و خاصة 
و هذا المعنى ال ا. الرضا )ع(، حيث يوضح االمام )ع( المراد من الرفع فيها و ان المراد من  رفع العذاب عنهم لما نالهم من مصائب و آالم في الحياة الدني

م و بسبب انهيلتقي مع رفع القلم بمعنى اطالق العنان للناس ليفعلوا ما شاءوا، بل المراد هنا أنهم يصدر منهم الذنب و يسجل في صحيفة اعمالهم اال 
ذا المعنى و هالمحن و المصاعب التي تحملوها في سبيل هللا تعالى يكونوا موضعا للعفو االلهي و الرحمة الربانية فتمحى ذنوبهم مقابل تلك المعاناة، 

َّقَ  رْنا َعنُْهْم َسيِّئاتِِهْم وَ ألََدَْخلْناُهْم  ْواال يعارض و ال يضاد االصول العقائدية المسلمة، بل هذا ما يشير الي  قول  تعالى "وَ لَْو أَنَّ أَْهلَ الِْكتاِب آَمنُوا وَ ات لَكَفَّ
َّاِت النَّعيم  ]01[و قد أطلق االعالم على هذه السنّة االلهية عنوان " التكفير".]00"[َجن

عهن ها أما رواية فضائل الشيعة فصريحة في كون الشيعة " و يراد منهم خالص الشيعة ال كل من انتسب الى التشيع" قد صانتهم الوالية و التمسك ب
: مهيهةالوقوع في الذنوب، فال يصدر عنهم ما يوجب العذاب، ال انهم يذنبون و لم يسجل في صحيفة أعمالهم شيء لمجرد كونهم شيعة!!، و بعبارة عهله

اسية بحيث لومالقضية سالبة بانتفاء الموضوع؛ يعني ان القلم إنما رفع عنهم النهم لم يقترفوا ذنباً يستحق التسجيل و التدوين، ال انهم في حصانة دب
 تصدر منهم المعاصي و هم في مأمن من العذاب و....!!!

ي بهار تحصل: اننا اذا سلمنا بحديث التاسع من ربيع االول و غضضنا الطرف عن الضعف السندي في ، نقول ان المراد من رفع القلم في  هو تفضهل اله
 .يومتعالى في محو ذنوب الشيعة بسبب ما نالهم من االذى و العذاب في سبيل  تعالى، و ليس بمعنى اطالق العنان لهم ليفعلوا ما شاءوا ذلك ال

هذا المجهال، في و من الجدير هنا ان نورد في خاتمة البحث رد االمام الرضا )ع( على أخي  زيد عندما كان يتعالى على اآلخرين، ففي الحديث فائدة كبيرة 
اء البغداديِّ قال: كنت بخراسان مع عليِّ بن موسى الرِّضا )ع( في مجلس  و زيُد بن موسى حاضرٌ و قد أَقبل  جماعة في  علىروى الحسن بن موسى الوشَّ

هالِهي  ال:المجلس يفتخرُ عليِهْم و يقول: نحُن و نحُن، و أَبو الحسن )ع( مقبٌِل على قوم يحدِّثُُهْم فسمَع  مقالَة زيد َفالْتََفَت إِلي  فق يا زيُد أَ َغرََّك قوُل بقَّ
َّار. و اللَِّ  ما ذلك إاِلَّ للحسِن و يَّتََها َعلَى الن ًة. َفأَمَّا أَْن يَكُوَن ُموَسى بُْن َجْعَفهرٍ ال الكوَفِة إِنَّ َفاِطَمَة أَْحَصنَْت َفرَْجَها َفَحرََّم اللَُّ  ُذرِّ حسيِن و ُولِْد بَْطنَِها َخاصَّ

ألََنَْت أََعزُّ َعلَى اللَِّ  َعزَّ وَ َجلَّ مِنُْ ! إِنَّ َعلِيَّ بَْن الُْحَسهيْهِن )ع( كَهاَن ، )ع( يُِطيُع اللََّ  وَ يَُصوُم نََهارَهُ وَ يَُقوُم لَيْلَُ  وَ تَْعِصيِ  أَنَْت ثُمَّ  تَِجيئَاِن يَْوَم الِْقيَاَمِة َسَواءً 
اءُ: ثُمَّ الْ  َت إِلَيَّ و قال: يَا َحَسُن كَيَْف تَْقرَءُوَن َهِذهِ اآلْيَةَ قالَ )يا نُوُح تَفَ يَُقوُل لُِمْحِسنِنَا ِكْفالَِن مَِن األَْْجرِ وَ لُِمِسيئِنَا ِضْعَفاِن مَِن الَْعَذاِب. و قال الحسُن الَْوشَّ

َُّ  َعِملَ َغيْرَ َصالِحٍ  َُّ  َعَمٌل َغيْرُ صالٍِح(؟ فقلُت: مَِن النَّاِس َمْن يَْقرَأُ )إِن َُّ  لَيَْس مِْن أَْهلَِك إِن َُّ  َعَمٌل َغيْرُ صالٍِح( نََفاهُ َعْن أَبِيِ . َفَقال )ع(: ( وَ إِن  مِنُْهْم َمْن يَْقرَأُ )إِن
 َّ ا َعَصى اللََّ  َعزَّ وَ َجلَّ نََفاهُ اللَُّ  َعْن أَبِيِ ، كََذا َمْن كَاَن مِن َّا أَْهلَ الْبَيِْت.]ا كَالَّ لََقْد كَاَن ابْنَُ  وَ لَِكْن لَمَّ َّا وَ أَنَْت إَِذا أََطْعَت اللََّ  َفأَنَْت مِن  ].01لَْم يُِطِع اللََّ  َفلَيَْس مِن

 .8-7الزلزلة،  [7[

 .018، ص 10بحار األنوار، ج  [8[

 هجري قمري. 0178،انتشارات جهان، 112ص  1الصدوق، محمد بن علي، عيون أخبار الرضا )ع( ج :  [9[

 ، انتشارات أعلمي، طهران.01فضائل الشيعة، ص   الصدوق، محمد بن علي، [01[

 .26المائدة،  [00[

 ق.0118، انتشارات مؤسسة االمام الصادق)ع(، قم، 160انظر: السبحاني، جعفر، محاضرات في اْللهيات، تلخیص رباني یلیاییاني، ص  [01[

 .111ص :  11بحاراألنوار ج :  [01[

http://www.islamquest.net/ar/archive/question/fa21711
http://www.islamquest.net/ar/archive/question/fa21711
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س: ما رأي السيد الروحاني )دام ظل ( بهبهعهأل األلهفهاف واألفهعهال 
المبتذلة والفاحشة التي تصدر من بعأل المؤمنين في يوم التاسع من 
ربيع بحجة مناسبة فرحة الزهراء )ع( وبعأل الصهور الهمهجهردة مهن 
الحياء وخصوصاً إذا كان صدورها من بعأل طلبة العلم؟ وقد جاء فهي 
بعأل أجوبت : )وكذا ال يضر بها وجوُد بعأل الفقرات التي ال يهمهكهن 
العمُل بها، كالفقرة الدالة على رفع القلم في ذلك اليوم؛ إذ أنَّ المختار 
لدينا هو إمكان التبعيأل في الحجية(، فما المقصهود بهرفهع الهقهلهم 

 وإمكان التبعيأل في الحجية؟

 معنى رفع القلم في التاسع من ربيع

 الجواب سماحة السيد ضياء الخباز

ا ج: فقرة رفع القلم واحدة من فقرات رواية أحمد بن إسحاق عن اْلمام العسكري ) ع ( ، حيث عبر عن يوم التاسع بأن  يوم رفع القلم ، وبم
قرة الفأن هذه الفقرة ال يمكن االلتزام بها ، لذلك أفاد دام ظل  أن وجودها ال يضر بالرواية ، ْلمكان التبعيأل في الحجية ، فيلتزم بأن هذه 

 من الرواية غير حجة ، وإنما ينبغي ردّ علمها ألهلها ؛ ألن ظاهرها مما ال يمكن العمل ب  ، بينما بقية الرواية حجة 

م هللا الرحمن الرحي م   بس

السؤال : ماهي المعاني المحتملة في رفع القلم على تقدير ثبوت  في التاسع من 

ربيع غير مايفهم  العوام من رفع المؤاخذة ؟ الجواب : هذا القلم المرفوع ههو 

قلم المؤاخذه ال قلم التشريع، وهو بحث مطول وطويل الذيل، بحث  المتكلمون 

والمفسرون والفقهاء في باب الشهادات في رفع المؤاخذة على الصغائر ممهن 

يجتنب الكبائر،وفي عدم كتابة السيئة قبل مضي سبع ساعات من الهمهعهصهيهة، 

وفي شفاعة األئمة )عليهم السالم( لشيعتهم عن الوقوع في النار األبديهة فهي 

خرة دون عذاب التمحيص في الدنيا والبرزخ والهرجهعهة. وفهي الهفهرق فهي آلا

المؤاخذة بين المعاند وبين الالهي وفي غفران الذنوب السابقة بالصالة اليومية 

ال الذنوب الالحقة،وفي غفران الذنوب السابقة بالحج ال الالحقة المستقهبهلهيهة، 

وفي غفران الذنوب السابقة بالبكاء على مصائب أهل البيت )عليهم السالم( ال 

الذنوب الالحقة، وفي التوبة الماحية للذنوب السابقة ال الالحهقهة، وفهي مهحهو 

الحسنات للسيئات، وفي موارد كثيرة جدا..ومحصلها مضافا إلى التفصهيهل ان 

الرجاء لتصحيح المسير لإلنسان باعث على اْلستقامة بخالف اليأس فإن  مغري 

على اْلصرار واْلستمرار في المعاصي. وهذا أحد معاني فلسفة تساوي الخهوف 

والرجاء في قلب المؤمن من دون طغيان جانب على آخر وأن  محأل اْليهمهان. 

وملخص النتيجة التي ذكروها بما ينطبق مع مورد السؤال، المحتمل في  عهدة  

تاخير كتابهة الهذنهب -1العفو عن الصغائر نظير سببية ترك الكبائر .  -0وجوه : 

نظير إمهال السبع ساعات الوارد في كل يوم البن آدم كرامة آلدم )ع( فان لهم 

رفع القلم عن المؤاخذة األخروية األبدية ال  التمحهيهص  -يتب وأصر كتبت علي   

التي بين العبد ورب  ومن غير عناد ولجاج دون التي مهع  -1الدنيوي أو البرزخي. 

العباد او مع االصرار. والعمدة اْللتفات ان هناك تغاير بهيهن قهلهم الهتهكهلهيهف 

والتشريع مع قلم المؤاخذة في جملة من الموارد، نظير ان المعانهد مهؤاخهذته  

 مضاعفة على الالهي الالمبالي، والمقصر مع القاصر، والعالم مع الجاهل، ومن 

ازدادت علي  الحجج مع من قلت علي  الحجة، كهمهثهل أصهحهاب 

عيسى علي  السالم ونزول المائدة عليههم، والهمهسهتهخهف مهع 

المفرط، وغيرها من الموارد الدالة على ان قلم المؤاخهذة لهيهس 

على درجة مساوية لقلم التشريع، فان المؤاخذة تهزداد أو تهقهّل 

بأسباب أخرى بضميمة سببية التشهريهع، ومهن ثهم اخهتهلهفهت 

المؤاخذة في الموارد العديدة.وبالتالي على المهكهلهف مهالحهظهة 

منظومة مسيرت  فإن مجموع األعمال واألحوال واْلعتقاد يهؤثهر 

بقوة على درجات قلم المؤاخذة تصاعدا أو تنازال. ومن الموارد التي 

التزم بها المشهور من التفكيك بين القلمين في حرمة الهظهههار 

فإن  حرام معفو عن ، كالصغائر مع اجتناب الكبائر، وهذه فلسفهة 

اخرى الختالف القلمين.مكتب سماحة الشيخ محمد السنهد )دام 

 ظل (
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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 reevaluate the outcome of the (occasion/s) 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. 
 
The third issue has focused on the evaluation of  "The anniversary of Eid Al-Ghadir the second OR the joy of al-Zahra pbuh" from 17/11/2018 to 
20/11/2018. 
 
The four days aimed, besides showing loyalty to this occasion, is to correct the wrong understanding of this occasion as far as possible, by focusing 
on the purpose of the occasion itself, so that the occasion would not be the victim of wrongful practices or ignorant minds, which are: 

1. It is one of the most important stations of showing knowledge and awareness to the individual and the community, by using the methodology of 
research and dialogue. 

2. One of the most important stations to defend Islam and to correct its image in the understanding of the West. 

3. One of the most active platforms in condemning terrorism. 

4. One of the largest stations of Islamic knowledge. 

5. One of the greatest stations of loyalty and devotion to al- Zahra (peace be upon her). 

The Committee of the fifth Fatimiyiah Season, as usual, has always committed itself by sending messages to all centers, speakers and poets, includ-
ing the idea of commemoration, its importance, its purposes, and subject references. 

Topics of the proposed event:  It was as follows: 

1. About this Eid and the remarks about it. 

2. The companions and the correct reading about this term. 

3. Treason or hypocrisy in the religious milieu  (environment).  

4. Vocabularies in the religious heritage, like words of (cursing) and (swearing), and the response of the West in that, the religious tongue encour-
age the behavior of swearing and cursing, and how we can find a proper mechanism to read the correct text. 

5. A reading of the texts of the cursing in particular of jubilation (al-Jibt) and tyranny (al-Taghot) in the sermons of al-Zahra and the Amir al-
Moumneen and in the texts of some traditions such as prayers and ziarat. 

6. Standing with some (names) in our history and the present and how they become (symbols) can not be criticized.  

7. The impact of the past on the present and on the future (the biography of Omar as an example). 

8. The role of this occasion in the awareness, education and immunization of the community against terrorism. 

Sources of References: they are divided into six fields: 

1. (1st. field) relating to Eid  

2. (2nd field) relating to justice of the companions. 

3. (3rd field), relating to the 2nd governor. 

4. (4th field) relating to some books of criticisims and flaws.  

5. (5th field) relating to some books of cursing and repentance: 

6. (6th field) relating to the purposes of commemorating the occasion: 

The Committee of the (Fatmiyiah Season) launched an educational advertising campaign on these topics, and published the sources of the topics in a 
PDF format, and followed up with the centers and speakers in commemorating the occasion. The committee organized some of the activities in the 
days when the centers are closed.  

The outcome of this was as follows: 

1. No. of days of commemorations = 4 2. No. of centres = 10 3. No. of Majalis = 10 4. No. of speakers and lecturers = 8 

5. No. of Rawaded (reciters): 25 6. No. of topics relating to the event = 5  
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