
 للهجرة      6441ربيع اآلخر                    16الى  61(                    61العدد ) 

 أسبوع الحديث 

 عن حادثة الهجوم 

 على بيت البتول     



 

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
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في فترة الموسم 
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 الفاطمي الخامس
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 على البريد االلكتروني:
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 او عبر األرقام التالية:
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 ويمكن مطالعة 

 اإلصدار في واحة 

 الموسم الفاطمي 

 بالموقع االلكتروني 

 )يا فاطمة(

 
http://helalfatimaitaustralia.com 



الصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، نبينا األعظظظم مظحظمظد )ل( وعظلظى أهظل و

بيته الطيبين الطاهرين، سالم الله عليهم أجمعين، ال سيما بقية الله في أرضظه أرواحظنظا 

لمطلعه الفداء، واللعن الدائم والمؤبد على أعظداءهظم أجظمظعظيظن مظن اآلن وكظل  ن  لظى 

 يوم الدين، وبعد: قيام

 

فيتواصل  صدار )المؤشر الفاطمي( عقيب كل مناسبة، من أجل أن يتوافر كل مظن )أعاظاء 

الظمظوسظم الظفظاطظمظي( و )الظمظراكظب( و )الظخظظطظبظاء( و )الظرواديظد( و )الظجظمظهظور( عظلظى ر يظظة 

موضوعية توصف واقع )المناسبة( وأسباب  خفاقاتها، لكي يكون )الظمظؤشظر الظفظاطظمظي( 

مر ة لمراجعات تنهض بواقع اإلحياء الديني نحو األفال، ومهما نقدم فإننا بظحظاجظة  لظى 

أن نقدم األفال مما قدمناه فإنهم أهل بيت )ال نظحظصظي ثظنظا هظم( وديظن ومظعظتظقظد )بظه 

 كانت الخاتمة(..

 

ولقد كان للعدد األول المختظ  بظظ)أسظبظوع الظمظحظسظن الاظهظيظد( بظمظا تاظمظن مظن  راء حظول 

المناسبة وأسباب  خفاقاتها أثره على جهود الكوادر في الظتظحظاظيظر والظمظتظابظعظة والظرصظد 

واللقاء والتااور حول ما يأتي من المناسبات، لذا تقرر أن يستمر  صظدار عظدد عظقظيظب كظل 

مناسبة مهما كانت أيامها قليلة أو كثيرة شاكرين جهد عاو الظبظرنظامظل )السظيظد أبظو عظالء 

 حامي الجادر( الذي يبذله في  صدار هذا التقرير..

 

ويأتي اإلصدار )السادس عار( ليغطي  حظيظاء مظديظنظة سظيظدنظي ألسظبظوع فظاطظمظي خصظ  

 للحديث عن حادثة الهجوم على بيت البهراء عليها السالم..
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فيها( أن نكون قد وفقنا لتقديم  سهام ياارك في الجهود التي يبذلها الظجظمظيظع فظي 

 مدينة سيدني..

 

 لجنة الموسم الفاطمي الخامس
 برنامل هالل فاطمية أستراليا

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 املدخل



 

 

 الهجوم 

 على 

 دار البتول 

 مقال مأخوذ من )الموسوعة اإللكترونية لمدرسة 

 أهل البيت عليهم السالم/ ويكي الايعة(

 

ــ   ــر   حــ ا ــوــا 
 
الــوــعــوب تــلــر ءــلــا الــز،ــراع تــلــلــوــا الدــهب، وا ــ ــ   ــا يــ ــل

ن   في
 
ـحـاءـ ،  تـلـر يـ  ءـ ـ  لــوفـاا الـر ـول خهل األيـاب األولـر ،ـ 11الد

 
الص

ال ـلـلـفـ   ءل   )تللوما الدهب( تلر واإلماب تلي الدل ا الز،راع ء افع إ با 

ل
 
  ءي ءكر. األو

 

خون في مو فوم  عاه ،ـهه الـحـا  ـ  إلـر  ـه ـ    دـاب  
 
و   انقدم المؤ 

ــانــلــ  نــقــلــا مــا  ا  ءــلــق
 
اإلمــاب  طــاةــفــ   ــكــهــا تــق  ــر  ،ــهه الــوا ــ ــ ، والــ 

 
 
ـفـا تـنـ  حـر  الـبـاب  تمر ءق ال طاب مع والز،راع تلي

 
مق اإلحـهـعـا ـا ، و ـو 

وكدره، فلما ذ،با ال ال   إلر  ر   فاصلل ما  ـكـهـا تـنـا الـطـاةـفـ  األولـر 

ظا تللا ال انل .
 
 وما  حف

 

 حـا  ـ  ا ـهـحـاب ءـلـا الـز،ـراع
 
 فـي    ـ 

 
ـفـا   ـرا  ـلـبـلـا

 
مـق الـحـوا ل الـهـي خـل

ما المدلملق نفوس
 
ـر تـق  ال للـفـ  األول  ءـو ءـكـر الشل  ، و   كان  ل

 
 ـ  تـب

 ول.
 
 ن ما تلر ،هك حرم  ءلا ءنا الر

 املناسبة

 



 منبلة بيت فاطمة في القر ن والسنة:

،راع في ءلا
 
ا   ـنـاع ذ،ـاءـا    ول اللا آي  الهطولر. فروي تق نزلا فاطم  الز

 
 ن

 ءباب فاطم  صها أل اع
 
ها يا الفعر كان يمر

 
ـها،  ،ل الـبـلـا ويقول  الص
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ونــقــل الدــلــوطــي  نــا  ــمــل   ــول الــلــا  مــا الــمــقــصــو  ءــالــبــلــو  فــي  ــولــا 
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  األنبلاع، فقاب إللا  ءو ءكر و ألا   ءـلـا فقال  ءلو  [3و

 
وفـاطـمـ   تـلـي

 [4منوا؟ فقال الر ول  ن م، مق  فاضلوا.]

 

 البهراء عليها السالم في كالم النبي )ل(

ويـظـوـر ذلـك مـق  الـر ـول في حلا وا ءمـقـاب خـان تـنـ  فاطم  الز،راع انفر  

ي، فمق  غضـبـوـا 
 
خهل كهب الر ول فلوا، حلث  ال في حقوا  فاطم  ءض   من

 اللا ي ضب ل ضـبـك،   واي  وفي [5فق   غضبني.]
 
  يا فاطم ! إن

 
 خرى  ال النبي

 [6ويرضر لرضاك.]

 

 التهديد باالقتحام:

ـا مـق 
َ
ـوِ  

ُ
 ،ـنـاك مـحـاوي   ـرويـع م

 
و   تلر لدان المؤ خلق  خبا  مفـا ،ـا  ن

 ا فاطم  الز،راع تلر تمر ءق ال طاب طرف
 
  اإل ـهـحـاب،] الدل

 
فـقـ   [7 بل تملل

و   ـال  الـزءـلـر و طـلـحـ  وفـلـا تـلـي  وی الطبري  ن تمر ءق ال ـطـاب   ـی مـنـزل

 تللكم او له ر ـق الـر الـبـلـ ـ .] مق
 
ومـق ءـلـق  [8الموا ريق، فقال  واللا ألحر ق

 النصون الوا  ا في ،ها الشأن ما نقلا اءق  ءي شلب  

 

  كظظان بظظعظظد الظظرسظظول ألبظظي بظظكظظر "حظظيظظن بظظويظظع
 
يظظدخظظالن عظظلظظى فظظاطظظمظظة،  والظظببظظيظظر عظظلظظي

خظر  حظتظى  عمظر بظن الظخظطظاب فيااورونها، ويرتجعون في أمرهم، فلما بلغ ذلك

دخل على فاطمة، فقال: يا بنت رسول الله...وأيم الله ماذاك بمانعي  ن اجتمع 

ظا خظر  عظمظر جظا وهظا، 
 
ق عليهم البيت، فلظم

 
هؤالء النفر عندك،  ن أمرتهم أن يحر

 عظلظيظكظم 
 
ظه لظعظن عظدتظم لظيظحظرقظن

 
 عمر قد جاءني، وقد حلف بالظل

 
فقالت تعلمون أن

 لما حلف عليه"] الله البيت، وأيم
 
 [9ليماين



 االقتحام:

واةــي
 
ــر ــلــ ــي و   فــي الــمــو ول ال

 
ــي الش

 
ــن
 
و ــو  تــ ا مــحــاوي   ــاب  والد

  ا هحاب ءلا و ءو ءكر تمر ءوا
 
للمباي  ، اإلماب تلي إلخضاع الز،راع  بقا تملل

ا ا ه صر اإلماب تلي [11] 
 
تللوم ولم ي ضع لطلبوم و ـوـ يـ ا ـوـم تـزب  ولم

فـي الـو ـا الـهي كـان فـلـا اإلمـاب  تمر ءق ال طاب الوعوب تلر ءلا فـاطـمـ 

 
 
   ـــ  انـــهـــوـــر مـــق تـــمـــلـــلـــ  إيصـــال تـــلـــي

 
إلـــر مـــ ـــواه األخـــلـــر وءـــ    الـــنـــبـــي

 [11القرآن.] تلر  مع ايتهكاف في

 

 ـا إلـر 
 
 الـهـو

 
اس، و مر ءعمع الحطب ومـق  ـم

 
 مق الن

 
حش  تمر ءق ال طاب  م ا

  ءإحرا  البلا إن لم ي رج مق فلا إلر ءل ـ   ءـي ءـكـر.] [12ءلا الز،راع،]
 
حلث ، 

13] 

 

 
 
ـوا  فاطم  الز،راع و وي  ن

 
تلوا  ن يهركو،ا ومق في البلا ويـكـف

 
طلبا مق مرو

 تلر  خه
 
ا
 
 تمر ءق ال طاب كان مصر

 
ألءي ءكـر مـق الـهيـق  البل   تق  و ي ،ا، لكق

ـــفـــوـــم ذلـــك حـــر  الـــبـــلـــا ومـــق ءـــ اخـــلـــا، يـــقـــول 
 
ا  وإن كـــل

 
كـــانـــوا  اخـــل الـــ 

  البهذ ي المؤ خ
 
 يـريـ    ءـا ءـكـر في كهاءا " ندـاب األشـراف"  " ن

 
   ـل إلـر تـلـي

ها فاطم  تلر الـبـاب، فـقـالـا  يـا 
 
البل  ، فلم يبايع. فعاع تمر وم ا  بس فهلق

 ءاءي؟  ال  ن م، وذاك   وى فلما  اع ءا  ءوك".]
 
 تلي

 
 ا
 
اءق ال طاب،   راك محر

14] 

 

لا   و اع في
 
 فاطـمـ  الـز،ـراع كهاب اإلمام  والد

 
كـانـا  يءق  هلب  ال ينو ي  ن

  اي هحاب و قول  "يا  ءا، يا
 
  ول اللا، مـاذا لـقـلـنـا    تو وال ،ا في   ناع تملل

ـر ذلـك فـي نـفـوس ءـ ـ  
 
ـا   

 
مق ء  ك مق اءق ال طاب واءق  ءـي  ـحـافـ ". مـم

ومـق مـ ـا مـق   ـل إ ـبـا  اإلمـاب  تمر الهيق  م و،ا فانصرفوا وءقي ال للف 

 
 
 [15لله،اب م وم إلر المدع  لمباي   ال للف   ءي ءكر.] تلي

 

  ثار االقتحام:

ف الوعوب تلر ءلا
 
 ما ي  وم نويـ  تـلـلـوـا مـمـا   ى  فاطم  الز،راع خل

 
 ضرا ا

ويـنـقـل الشـوـر ـهـانـي فـي كـهـاءـا  [16إلر إض اف ء نوا ومرضوا إلر  ن ما ـا.]

ـا  
 
  الهي لحقا ءالز،راع، ما نص

 
اب" األضرا  الما ي

 
حل" تلر لدان "النظ

 
"الملل والن

 ن تمر ضرب ءطق فاطم  يوب البلـ ـ  حـهـر  لـقـا الـمـحـدـق فـي ءـطـنـوـا وكـان 

 [17يصله   حر وا  ا ،ا ءمق فلوا.]



 ندم أبو بكر:

 
 
خلق  ن

 
 ءـالـنـ ب تـلـر مـا   ءا ءكر و   في كهب المؤ 

 
في  واخـر  يـاب حـلـا ـا  حـس

فها تملل  اي هحاب، و   ذكر
 
،ـب" تـنـ  ذكـر  المد و ي خل

 
في كهاءا "مروج اله

ـا احـهـضـر  مـا آ ـر تـلـر 
 
ـا  ـال لـم

 
 ءي ءكر وندبا و لره،  ال  "ومـق كـهمـا  ن

ا ال ال   الهي ف ـلـهـوـا و    
 
 تلر  هل ف لهوا و     ني  ركهوا... و م

 
شيع إي

 [18 ني  ركهوا، فو     ني لم  فهش ءلا فاطم  الز،راع".]

 

في "م هصر  ا يخ  مشق، ءلفظ  "و     نـي لـم  كـق كشـفـا  اءق تداكر ونقلا

 [11ءلا فاطم  تق شيع، مع  نوم  غلقوه تلر الحرب".]

 

 أدلة تاريخية:

ءـا ـهـحـاب  الـ ـلـلـفـ  الـ ـانـي يو   في كهب الهـا يـخ تـ ا  يةـل  ـؤكـ  تـلـر  ـلـاب

 الدل ا الز،راع)ع(، منوا  منزل

 

 احتجا  عروة بن الببير

ــــا  ــــاب
 
ءــــنــــي  ءــــعــــمــــع الــــحــــطــــب ومــــحــــاصــــرا تــــبــــ  الــــلــــا ءــــق الــــزءــــلــــر لــــم

 ب في ،اشم
 
  ف لها ،هه تلـر  وإ با ،م تلر الش

 
البل  ، كان  خوه تروا يبر

وا في مصلح  وح ا
 
  ـمـا   ن

 
المدلملـق، وكـان يـ ـهـبـر مـا  ـاب ءـا  خـوه صـحـ ـحـا

اب ف ل
 
ـا  تمر ءق ال ط

 
ءبني ،اشم فإنا  حضر الـحـطـب لـلـحـر  تـلـلـوـم الـ ا  لـم

 [21 أخروا تق ءل    ءي ءكر.]

 

 كتاب يبيد بن معاوية  لى عبد الله بن عمر

 
 
اإلمـاب  لـقـهـلـا يزي  ءق مـ ـاويـ  اتهرض تلر تب  اللا ءق تمر  اع تق البهذ ي،  ن

اه ءما ا هرفا والـ ه تـمـر 
 
 إي
 
را
 
وما ءال باع مهك

 
الحدلق، فما كان مق يزي  إي  ن ا 

 فاطم  الز،راع.]
 
 [21ءق ال طاب في حق

 

 روايات أهل بيت العصمة )ع(

الــهـي  ــحـ ل تــمـا و ــع   ،ـل الــبـلــا)ع( تــق طـريــق الــروايـا  لـقــ  و   الــكـ ــلــر مــق

ءدـــبـــب الـــوـــعـــوب تـــلـــر ءـــلـــهـــوـــا ومـــق ،ـــهه الـــروايـــا  الـــهـــي  الـــز،ـــراع تـــلـــر

 يءق  ولويا  الدن  ءناع تلر  صحله   ال كهاب )كامل الزيا ا ( صحلح    هبر



ا  واي  طويل  و،ي  ما  وي تق حما  ءق ت مان تق القمي 
َّ
  ال   ءي تب  الل

 

 ري 
ُ
ا  با ك و  الر ي هـبـرك فـي  ـهل   ءـالنبي لما  

َّ
 الل

َّ
إلر الدماع  لل لا، ِإن

للنظر كلف صبرك  ال    لم ألمرك يا  ب وي  ـوا لـي تـلـر الصـبـر إي ءـك فـمـا 

ؤخه حقوا غصـبـا الـهي  ـعـ ـلـا لـوـا 
ُ
حرب، وي

ُ
ظلم، و 

ُ
؟  لل لا... و ما اءنهك فه

َّ
،ق

 خل تللوا وتلر حريموا ومنزلوا ء لر إذن،  ـم يـمـدـوـا 
ُ
و ضرب و،ي حامل، وي

،وان وذل،  م ي  ع  مان ا و طرح ما في ءـطـنـوـا مـق الضـرب و ـمـو  مـق ذلـك 

 ومنك الهوفلق والصبر.]
ُ
ما

 
 و ل

ِّ
 يا  ب

ُ
  إنا للا وإنا إللا  ا  ون  بلا

ُ
الضرب،  لا

22] 
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 غرض االحياء 

نظرا ألت هذا الحدث العصيب الذي وقع في مطلع ربيع األول بم يحظ بنصيبه مظن 

اإلحياء، كما  نه موضوع قد أثير حوله جملة من المالبسات والابهات، ولبيان قدر 

من مظلوميتها عليها السالم والمنهل الذي تكرس من العصابة الظظظالظمظة الظتظي 

أعتدت على أقدس الناس، فصظار اإلرهظاب فظي كظل عصظر وممظان مظنظهظم ، وتظحظذيظر 

الناس من تلك العصظابظة، وتظعظلظيظم الظنظاس الظمظنظهظل األصظيظل ألهظل بظيظت الظعظصظمظة 

 والطهارة )عليهم  الف التحية والسالم(..

 املقرتح 

اقترحت )لجنة الموسم الفاطمي( أن يتم  حياء تلك المناسبة لمدة أسبوع كامل 

 من شهر ربيع اآلخر.. 16 لى يوم  61من يوم 



 التقويم 

وبالرغم من أنه ليس أسبوع الهجوم الواقعي، وبالرغم من أن ذلك الحدث 

أولوية في هذا األسبوع،  ال أنه األمر لكم في اختيار أي من مناسبات وأحداث 

 هذا األسبوع، والتي هي: 

 

 تقويم األسبوع:

 ربيع اآلخر: 16أو  11 لى يوم السبت  61أو  64من يوم األحد 

 

 ربيع اآلخر(:  61أو  64) 11/61[ األحد 6]

الليلة األولى من ليالي أسبوع فاطمي )في الحديث عن تفاصيل الهجوم  .6

 والجواب على الابهات(.. وفيها:

 ثورة المختار.. .1

 

 ربيع اآلخر(:  61أو  61) 14/61[ االثنين 1]

الليلة الثانية من ليالي أسبوع فاطمي )في الحديث عن تفاصيل الهجوم  .6

والجواب على الابهات(، ومن المناسب التركيب على حادثة )عقر ناقة 

صالح( التي كانت في هذا اليوم والتي استاهدت بها البهراء عليها 

 السالم لمظلوميتها.. وفيها:

 وفاة الايخ محمد علي السيبويه .1



 

 ربيع اآلخر(: 61أو  61) 11/61[ الثالثاء 1]

الليلة الثالثة من ليالي أسبوع فاطمي )في الحديث عن تفاصيل الهجوم  .6

 والجواب على الابهات(..

 

 ربيع اآلخر(: 61أو  61) 11/61[ األربعاء 4]

الليلة الرابعة من ليالي أسبوع فاطمي )في الحديث عن تفاصيل الهجوم  .6

 والجواب على الابهات(.. وفيها:

 وفاة معب الدولة بن بويه الديلمي الذي كان شديد التصلب في التايع.. .1

 

 ربيع اآلخر(:  69أو  61) 11/61[ الخميس 1]

الليلة الخامسة من ليالي أسبوع فاطمي )في الحديث عن تفاصيل  .6

 الهجوم والجواب على الابهات(.. وفيها:

 نبول العذاب على قوم النبي صالح.. .1

 

 ربيع اآلخر(: 11أو  69) 11/61[ الجمعة 1]

الليلة السادسة من ليالي أسبوع فاطمي )في الحديث عن تفاصيل  .6

 الهجوم والجواب على الابهات(..

 

 ربيع اآلخر(:  16أو  11) 19/61[ السبت 1]

الليلة السابعة واألخيرة من ليالي أسبوع فاطمي )في الحديث عن تفاصيل  .6

 الهجوم والجواب على الابهات(.. وفيها:

 وفاة الايخ هاشم قبويني من أعالم مدينة ماهد.. .1



 وجدير في هذا األسبوع أن يتم التركيب على األمور التالية:

  صل الحا    و بو وا، وإءراز األ ل  تلر ذلك، وحهر مق طر   ،ل ال هف.. .1

ءلان الروايا  الها ي ل  الهي ذكر  الحا   ، و وضله  ن الوعوما  ت ا وللس  .2

 ،عوما واح ا..

 م الع  ذ،نل  الهفكلر حول مو ف  ملر المؤمنلق تللا الدهب.. .3

شرح الظهما  الوا    تلر  لز،راع تللوا الدهب تن  الوعوب، وإظوا   .4

 ال للل، و   الشبوا ..

 حللل ش صلا    ال الحا    مق الفريقلق، وما الهي   ى إلر موا فوم  .5

 ،هه..

و،هه النقاط ال مد  ،ل محو يهوا في  عاوز تق ا الهفكلر حول  لك  .6

 الحا   ، واينهقال إلر األنس ءإحلاع  ياموا الفاطمل   ون  ي ا هلحاش..

 موضوعات املناسبة املقرتحة: 



 ومن الكتب التي أمكن رصدها مما هو متوفر على شبكة االنترنت بصيغة )بي دي أف( ما يلي:

 

 ..http://alfeker.net/library.php?id=1152إحراق بيت فاطمة عليها السالم:  .1

 ..http://imamali.net/files/files/5a2anav.pdfحادثة الدار ومظلومية الزهراء عليها السالم:  .2

 ..http://alfeker.net/library.php?id=2882الزهراء عليها السالم ومناؤوها للشيخ الزنجاني:  .3

 ..http://alfeker.net/library.php?id=1964ظالمات فاطمة الزهراء عليها السالم للشيخ التبريزي:  .4

 ..http://alfeker.net/library.php?id=3381ظالمات فاطمة الزهراء عليها السالم للشيخ العقيلي:  .5

 ..http://alfeker.net/library.php?id=2387ظالمة الزهراء عليها السالم في روايات أهل السنة للشيخ يحيى الدوخي:  .6

?http://shiabooks.net/library.phpظالمة الزهراء عليها السالم في النصوص واآلثار للشيخ علي األحمدي الميانجي:  .7

id=2937.. 

 ..http://alfeker.net/library.php?id=1431غضب الزهراء عليها السالم:  .8

 ..http://alfeker.net/library.php?id=3706فاطمة الحوراء األنسية بين األلطاف اإللهية وقسوة المظلومية:  .9

 ..http://alfeker.net/library.php?id=3760فاطمة الزهراء عليها السالم أحداث ما بعد رحيل الرسول الخاتم:  .10

 ..http://alfeker.net/library.php?id=3717لماذا كتاب مأساة الزهراء عليها السالم شبهات وردود:  .11

 ..http://alfeker.net/library.php?id=1430مأساة الزهراء عليها السالم:  .12

 ..http://shiabooks.net/library.php?id=7543مظلومية الزهراء عليها السالم للسيد علي الحسيني الميالني:  .13

 ..http://alfeker.net/library.php?id=1336الهجوم على بيت فاطمة عليها السالم:  .14

 مصادر املوضوعات 







 دور جلنة املوسم 

  
 وعلى النهل المعتاد فإن دور لجنة الموسم الفاطمي الخامس كان:

 
 

 اي هراح والهندلق.. .1

 اإلتهب والهبللغ للمنا ب  ولإلحلاع الموح  لوا في كاف  المراكز.. .2

 و لا اللوحا  اللومل  لهوضله وءلان مفر ا  ،هه المـنـا ـبـ  واإل ـاءـ  تـلـر  .3

 الشبوا  و   الهشكلكا  والم الطا ..

  وزيع الكهب اإللكهرونل  المدات ا تلر فوم  لك المنا ب .. .4

  و لق  لك الف اللا  و حرير،ا وءلانوا.. .5

 ومن المالحظات على  حياء تلك المناسبة:

إنا وءالرغم مق  نا لم يمكق إ راع األ بوع ءالموضوتا  المطلوء  إي  نا  صل إحلاع 

  بوع مهواصل، يه اون العملع فلا تلر  بلان  مو   لك الحا    المحو ي  كان  مر في 

 ءالغ األ،مل ..

 تقييم االحياء 



 

 املشاركون يف االحياء

 وقد شارك في  حياء تلك المناسبة:

 

 من المراكب: –أوال 

  امع اإلماب المو ي )تج(.. .1

 العم ل  الع فري .. .2

 حدلنل  آل يا لق.. .3

 حدلنل   صحاب الكداع )تللوم الدهب(.. .4

 حدلنل  اإلماب الدعا  )تللا الدهب(.. .5

 حدلنل  اإلماب ال دكري )تللا الدهب(.. .6

 حدلنل   ا  الحدلق )تللا الدهب(.. .7

 حدلنل  تلم ا .. .8

 مركز شباب ال  ير.. .1

 منزل الدل   ءو   فر القزويني .11

 منزل الحاج  ا م شاني.. .11

 مؤ د  اإلماب الدعا  )تللا الدهب(.. .12

 ،لم  شباب تلي األكبر... .13

 الولم  المحم ي .. .14

 

 من المحاضرين والخطباء: –ثانيا

 الشلخ  ءو  تاع.. .1

 الشلخ  ءو زي  الحم ي.. .2

 الشلخ تلي  ءو  يحان .. .3

 األ هاذ تلي كريم.. .4

 الشلخ محدق ال املي.. .5

 الدل  محم  حدق الم   ي.. .6

 الشلخ محم  الحو اني.. .7

 الشلخ محم   وح اللا ء هلا ي.. .8

 الشلخ منهظر مال اللا.. .1

 



 

 المااركين في فعالية خاصة: –ثالثا

 الدل   ءو   فر القزويني )كلم (.. .1

 الحاج  ءو حدق المصلي )م اخل  وخواطر(.. .2

 الحاج  ا م شاني )كلم (.. .3

  ح  األش ان ) ؤى(.. .4

 

 علماء وخطباء من الخار  –رابعا

  م اي هفا ا منوم في موضوتا  حول الدل ا الز،راع تللوا الدهب

 المر ع ال يني الوحل  ال را اني.. .1

 الشلخ  حم  الدلمان.. .2

 موينا  فشا .. .3

 الدل    فر المش ش ي.. .4

 الشلخ حدلق غلب غهمي.. .5

 الشلخ تب الحدق نصلف.. .6

 الشلخ تب المن م المصلي.. .7

 الشلخ تلي آل محدق.. .8

 الدل  يا لق المو وي.. .1



 

 وكانت حصيلة المجالس المقامة خالل األسبوع كما يلي:

 الراصد الفاطمي لفعاليات املناسبة

 هل أتاك خرب املسمار؟ 

156التقرير رقم:   

مق المو م الفاطـمـي  44ب )الـ 2321222118وفي صبلح  يوب األح   

ال امس( وفي افههاح   بوع الح يث تق حـا  ـ  الـوـعـوب تـلـر ءـلـا 

الـــبـــهـــول،  ـــم اي ـــهـــمـــاع إلـــر 

محاضرا للمر ع الـ يـنـي الشـلـخ 

الــوحــلــ  الــ ــرا ــانــي  ــحــا ،ــها 

ال نـوان  ـاع فـلـوـا ءـ ـ   ن  ـر  

 ،ها البلا مق  صل ا الكمباني 

و،ل   ـاك خـبـر الـمـدـمـا    ـل 

 ص  ،ا خزين  األ را 

 ال  األم  ءوها األمر مطالب   ن 

 ع ل الفاطمل  تاشو اع  انـلـ .. 

و،و   ل الوا ب فـي مـوا ـاا 

 ــطــب الــو ــو  تــلــي ءــق  ءــي 

طالب الـهي و ـف تـلـر  ـبـر،ـا 

 و ال  

 نفسي على مفراتها محبوسة   **   يا ليتها خرجت مع البفرات  

 المحاضرات حول السيدة البهراء عليها السالم: –أوال  

من خار  مدينة سيدني عبر جهام التلفام بهدف  ثراء األيام الفاطمية بأكبر قدر 
 ممكن من الموضوعات، وترسيخ أسماء األعالم وأعمدة المنبر في ذاكرة الناس:



 حول اهلجوم على بيت الزهراء عليها السالم 

159التقرير رقم:   

مظن الظمظوسظم  41م )الظظ 14/61/1161وفي صبيحة يوم األثظنظيظن  

الفاطمي الخامس( تم االستماع  لى حديث  لى فاظيظلظة الاظيظخ 

عبدالمنعم المصلي يتناول فيه مصادر حادثة الهجوم على بيت 

البهراء عليها السالم والتي منها )فرائد السمطين( لايخ شظيظخ 

الظظظظذهظظظظبظظظظي وقظظظظد مظظظظدحظظظظه 

الذهبي مدحا كثظيظرا، وأكظد 

على أن الهجوم تكرر ثالث 

مظظرات فظظي الظظمظظرة األولظظى 

لم يكن اإلمام علي )عليظه 

السظظالم( فظظي الظظدار كظظمظظا 

فظظي الظظمظظصظظنظظف البظظن أبظظي 

شيبة، ثم ذكر الهظجظومظيظن 

اآلخظظريظظن، وبظظيظظن  ن اإلمظظام 

عظظظظلظظظظي )عظظظظلظظظظيظظظظه السظظظظالم( 

بمقدار ما  ن اإلمام عظلظي 

 نظظظه لظظظم يسظظظكظظظت، وضظظظرب 

بظظعظظض مصظظاديظظق سظظكظظظوت 

النبي )ل( في الرد وصبره، وأن األمير لظم يظعظلظن الظحظرب لظكظي ال 

 يقاي على ما أسسه الرسول..  



 صورة مؤملة لوقائع اهلجوم على دار الزهراء )عليها السالم( 

161التقرير رقم:   

مظن الظمظوسظم  41م )الظظ 11/61/1161وفي صبيحة يوم الثظالثظاء  

الفاطمي الخامس(  تم االستماع  لى مجلس رثظائظي فظي صظورة 

تلك الفاجعة للظسظيظد جظعظفظر الظمظاظعظاظعظي عظلظى مظنظبظر الظعظتظبظة 

الحسينية المقدسة، وأرجع تلك األمور  لى األحقاد الدفيظنظة مظن 

العظصظابظة الظمظهظاجظمظة 

عظظلظظى الظظبهظظراء وعظظلظظي 

)عظظظلظظظيظظظهظظظمظظظا السظظظالم( 

وأطماعهظم الظمظبظيظتظة 

 في أمر الخالفة..



 هل قامت الزهراء عليها السالم لفتح الباب؟ 

165التقرير رقم:   

مظن الظمظوسظم  41م )الظظ 11/61/1161وفي صبيحة يوم األربعاء  

الفاطمي الظخظامظس( تظم االسظتظمظاع  لظى مظجظلظس لظلظاظيظخ أحظمظد 

سلمظان تظطظرق  لظى جظمظلظة مظن اإلشظكظاالت وركظب عظلظى اإلشظكظال 

الثاني وهو لماذا لم يفظتظح اإلمظام عظلظي )عظلظيظه السظالم( الظبظاب 

وترك الظبهظراء عظلظيظهظا 

السالم تفتح الظبظاب... 

وبين أن هذا اإلشظكظال 

مبنظي عظلظى مظقظدمظة 

باطلة عظاطظلظة، وهظي 

 نظظه لظظم يظظقظظل أحظظد ال 

فظظظي كظظظتظظظب الظظظحظظظديظظظث 

والظظتظظاريظظخ  نظظهظظا هظظي 

الظظتظظظي قظظامظظظت لظظفظظظتظظظح 

الظظظبظظظاب، بظظظل الظظظروايظظظات 

تظظظظذكظظظظر عظظظظكظظظظس هظظظظذا 

الظظظظمظظظظعظظظظنظظظظى، وأنظظظظهظظظظا 

أغلقت الباب عظلظيظهظم، 

و نما السؤال ينبظغظي 

أن يكون لماذا البهراء هي التي وقفت خلف الباب لمناشدتهظم، 

وهنا بين تفاصيل هذا اليوم واالجتماع الذي عقد في الظمظسظجظد 

للبيعة وفيه تم التعبعة ضد أمير المؤمنظيظن و نظه يظقظود انظقظالبظا 

مسلحا، لذا  ذا كان هو الذي يتحدث معهم يؤكد هذه الظقظاظيظة، 

ولكن البهراء عندما تحدثظت قظلظبظت كظل الظمظواميظن، وفظي الظحظديظث 

 تفاصيل البد من االستماع لها..



 كتاب سليم واهلجوم على بيت الزهراء عليها السالم 

168التقرير رقم:   

مظظن  41م )الظظظ 11/61/1161وفظظي صظظبظظيظظحظظة يظظوم الظظخظظمظظيظظس  

الموسم الفاطمي الظخظامظس( تظم االسظتظمظاع  لظى مظحظاضظرة 

دقيقة لفايلة الايخ عبدالظحظسظن  41تحت هذا العنوان في 

نصيف،  تناول فيها الابهة الظمظثظارة حظول كظتظاب سظلظيظم بظن 

قظظظيظظظس الظظظهظظظاللظظظي ومظظظا 

رواه عن حادثة الهجظوم 

عظظظلظظظى بظظظيظظظت مظظظوالتظظظنظظظا 

الظبهظراء عظلظظيظهظا السظظالم 

مظظظن الظظظحظظظرق والظظظلظظظطظظظم 

والظظظظظعظظظظظصظظظظظر واإلحظظظظظظراق 

والظظظمظظظالظظظسظظظنظظظة وكاظظظف 

الستر، ورد على مقظولظة 

 ن نار مظا فظي الظكظتظاب 

هو ترويظل لظحظوادث غظيظر 

صحظيظحظة وناظر لظثظقظافظة 

 الكراهية.



 هل تعلم كم مرة هجم القوم على دار فاطمة؟ 

171التقرير رقم:   

 

مظظن  49م )الظظظ 11/61/1161وفظظي صظظبظظيظظحظظة يظظوم الظظجظظمظظعظظة  

الموسم الفاطمي الخامس(  تظم االسظتظمظاع  لظى مظحظاضظرة 

لسماحة السيد ياسين الموسوي بين في أولهظا  ن قاظيظة 

الهجوم على بيت البهراء عليها السالم لم يكظن الظمظقظصظود 

بها فقط البهظراء و نظمظا 

عظظظلظظظي وكظظظل مظظظن فظظظي 

البيت، ألنهم ال يظريظدون 

أن يظظبظظقظظوا لظظهظظذا الظظبظظيظظت 

بظظظظاقظظظظيظظظظة، وكظظظظان قظظظظتظظظظل 

الظظبهظظراء شظظيء عظظمظظدي 

ومظظقظظصظظود، وبظظيظظن مظظرات 

الظظظهظظظجظظظوم عظظظلظظظى بظظظيظظظت 

الظبهظراء عظلظظيظهظا السظظالم 

وما جظرى فظي كظل مظرة 

 من مرات الهجوم..



 ملاذا مل يدافع اإلمام علي )ع( عن السيدة الزهراء )ع( 

174التقرير رقم:   

 

من الموسم الظفظاطظمظي  11م )الظ 19/61/1161في صبيحة يوم السبت  

الخامس( ، وفي ختام )أسبوع الحديث عظن حظادثظة الظهظجظوم عظلظى بظيظت 

البتول( تم االستماع  لى محاضرة لفايى الايخ علي  ل محظسظن تظحظت 

 جابات مستندة  لى مصادر الفريظقظيظن، قظال  1هذا العنوان، قدم فيها 

فظظظي أولظظظهظظظا: أن هظظظذه 

القاية ليسظت مظخظتظصظة 

بالاظيظعظة وأورد مصظادر 

أهل الخالف فظي وقظوع 

الظظظنظظظباع بظظظيظظظن مظظظوالتظظظنظظظا 

الظظبهظظراء وبظظيظظن غظظاصظظبظظي 

الظظخظظالفظظة، و)الظظثظظانظظي(  ن 

ما جرى عليهظا لظم يظكظن 

بظظظمظظظرأى ومسظظظمظظظع مظظظن 

أمظظيظظر الظظمظظؤمظظنظظيظظن وألن 

هظظذا األمظظر كظظان مظظبظظاغظظتظظا 

وبسظظظرعظظظة شظظظديظظظدة، و

)الظظظظثظظظظالظظظظث(  نظظظظه دافظظظظع 

الظقظوم ولظكظنظظهظم تظظكظاثظروا عظلظيظظه وقظرأ لظكظل واحظد جظظمظلظة مظن الظظمظصظظادر 

وعرضها، و)الرابع(   نه كان مأمور بالصبر )الخامس( لو سلظمظنظا  نظه غظيظر 

موصى وأنه رأى الحادثة أمام عينيه  ال أنه شخ  عدم المصلظحظة مظن 

مواجهة القوم  وفي الخطبة الاقاقية ذكر ذلظك و)السظادس( اهظل 

الخالف يرون ان عثمان لم يدافع عن موجته وال يعيبون على احظد بظذلظك 

 بل أكثر من ذلك تعرضوا على التحرش ببوجته



ملتقى الكتاب الفاطمي    

157اليوم األول            التقرير رقم:   

وفظظظظظظي مسظظظظظظاء يظظظظظظوم األحظظظظظظد  

مظظظظظظن  44م )الظظظظظظظ 11/61/1161

الظظمظظوسظظم الظظفظظاطظظمظظي الظظخظظامظظس( 

استااف الحا  قاسم شاني في 

مظظنظظظبلظظظه الظظظجظظظلظظسظظظة الظظثظظظالظظظثظظة مظظظن 

)فظظاطظظمظظيظظون بظظاقظظون( مظظع مظظؤلظظف 

كظظتظظاب  حظظراق بظظيظظت فظظاطظظمظظة مظظن 

مصادر أهل الخالف فايلة الايخ 

حسين غظيظب غظالمظي الظهظرسظاوي 

أسظعظلظة حظظول  1والظذي أجظاب عظن 

الظظكظظتظظاب والظظمظظوضظظوع، وهظظي:  خظظالظظصظظة الظظكظظتظظاب، 

والظظظمظظظدة الظظظتظظظي اسظظظتظظظغظظظرقظظظهظظظا فظظظي كظظظتظظظابظظظتظظظه، 

والمعوقات التي واجهها، وهظل فظاتظه شظيء 

لم يدركه في الكتاب،  وهل اطلع على الكتظاب 

أهل الخالف وعلظقظوا عظلظيظه، ولظمظاذا ال يظواصظل 

الماوار بنفس المجظهظود فظي مظفظردات يظوم 

حظظرق الظظدار والظظتظظي مظظنظظهظظا: )ضظظربظظهظظا بظظالسظظو ( 

) نبات المسمار في صظدرهظا( )عصظرهظا مظا بظيظن 

الحائط والباب( )كسر ضلعها( ) سقا  جظنظيظنظهظا 

 المحسن(...

 

 فعاليات مدينة سيدني العامة والخاصة: –ثانيا  



جملس لشهادة الزهراء عليها السالم    

158التقرير رقم:   

وفظظظي مسظظظظاء يظظظظوم األحظظظظد  

مظظظن  44م )الظظظظ 11/61/1161

الظظظظظمظظظظظوسظظظظظم الظظظظظفظظظظظاطظظظظظمظظظظظي 

الخامس( ولمناسبة شهادة 

البهراء عليهظا السظالم عظلظى 

يظظومظظا أقظظامظظت  41روايظظة الظظظ 

هظظيظظعظظة شظظبظظاب عظظلظظي األكظظبظظر 

مجلسا في حسينية علمدار، 

بظظمظظاظظاركظظة الظظخظظطظظيظظب أفاظظار 

القادم مظن قظم الظمظقظدسظة، 

ثظظم لظظطظظم لظظمظظجظظمظظوعظظة مظظن 

 الرواديد..



 ألجل براعم الفاطمية 

160اليوم الثاني            التقرير رقم:   

من الظمظوسظم الظفظاطظمظي  41م )الظ 14/61/1161وفي مساء يوم األثنين  

الخامس( ونظرا لعدم وجود فعاليات في المراكب فقد اخت  هذا اليظوم 

لمناقاة  ليات تقديم موضوعات كظ)الهجوم على بيت البتول( لظططظفظال 

بحيث تكون لهم فيها فائدة ونفع وتنمية لظمظعظارفظهظم ودون أن تظتظرك 

 عليهم ارتدادات سلبية، وتم التركيب على المحاور التالية:

 

كظظيظظف يظظمظظكظظن نظظقظظل تظظلظظك الظظمظظعظظارف والظظقظظاظظايظظا مظظن الظظكظظتظظب والظظعظظلظظمظظاء  •

 وصياغتها..

االستفادة من الطاقات الموجودة فظي مظديظنظة سظيظدنظي النظتظا  مظثظل  •

 تلك األعمال..

توفير ميبانية خاصة لتقديم هظذه األعظمظال بظأفاظل مسظتظوى يظجظتظذب  •

  ليه الناس..



 تقرير: الحاج قاسم شاني.. 

 رثاء الزهراء )عليها السالم( يف أيامها الفاطمية 

162اليوم الثالث           التقرير رقم:   

مظظن  41م )الظظظ 11/61/1161وفظظي مسظظاء يظظوم الظظثظظالثظظاء  

الموسم الفاطمي الخامس( وضمن المجلس األسبوعي 

فظظظظظي حسظظظظظيظظظظظنظظظظظيظظظظظة اإلمظظظظظام 

العسكري عليه السالم بمنبل 

الدكظتظور أ]و عظلظي السظالمظي، 

وبظظظظعظظظظد صظظظظالتظظظظي الظظظظمظظظظغظظظظرب 

والظظظعظظظاظظظاء جظظظمظظظاعظظظة، وقظظظراءة 

دعاء التوسل، ابظتظدأ الظخظطظيظب 

الاظظظيظظظخ أبظظظو ميظظظد الظظظحظظظمظظظدي 

مجلسه برثاء السيدة الظبهظراء 

عظظلظظيظظهظظا السظظالم ثظظم قظظال: ال 

بظظأس أن نظظتظظكظظلظظم الظظيظظوم حظظول 

السظظيظظد الظظمظظسظظيظظح هظظذا الظظنظظبظظي 

الظظعظظظظظيظظم الظظذي باظظر بظظنظظبظظوة 

نظظبظظيظظنظظا األكظظرم )ل(، وأعظظطظظى 

نبذة بسيطة عن والدته السيدة  مريم وفالظهظا، وكظذلظك 

عن والدته الكريمة، وبيظن مظعظنظى الظمظسظيظح بظعظدة أقظوال 

 لى أن ختظم بظمظصظيظبظة الظبهظراء )عظلظيظهظا السظالم( وبظنظتظهظا 

 السيدة مينب )صلوات الله عليهما(..



 تقرير: الحاج قاسم شاني.. 

 األخبار تفضح األعداء 

163التقرير رقم:   

واصل الايخ أبو ريحانة برنامجظه السظنظوي الظيظومظي فظي 

حسينية  ل ياسين ما بين صالتي المغرب والعااء  ببظيظان 

مسظألظة فظظقظهظيظة عظلظى  راء 

مراجع التقليد المظعظاصظريظن، 

ثظظم قظظراءة حظظديظظث يظظتظظنظظاسظظب 

مع الفاطمية، وفي مسظاء 

م 11/61/1161يوم الثالثاء  

مظظظظن الظظظظمظظظظوسظظظظم  41)الظظظظظ 

الظظفظظاطظظمظظي الظظخظظامظظس( كظظان 

الحديث  عظن اإلمظام الظبظاقظر 

عليه السظالم والظبظراءة مظن 

الرجلظيظن الظلظذيظن غصظبظا حظق 

مظظظوالتظظظنظظظا الظظظبهظظظراء عظظظلظظظيظظظهظظظا 

  السالم..



 تقرير: الحاج قاسم شاني.. 

 حماضرة الثالثاء األسبوعية 

164التقرير رقم:   

مظن الظمظوسظم  41م )الظظ 11/61/1161وفي مساء يوم الثالثاء  

الفاطمي الخامس( وضمن البرنامل األسبوعي فظي حسظيظنظيظة 

 ل يظاسظيظن وبظعظد قظراءة ميظارة عظاشظوراء ودعظاء الظتظوسظل خظ  

األستاذ علي كريم )أبو مهراء( 

محاضرته  الذي نبه الحاضريظن 

في مطلعها بأن هذه األيظام 

هي األيام الفاطظمظيظة ويظجظب 

عليظنظا أن نظحظيظي ذكظر الظبهظراء 

عظظظلظظظيظظظهظظظا السظظظالم، ثظظظم ذكظظظر 

الحديث المعظروف عظن االمظام 

الظظحظظظسظظظن الظظظعظظظسظظكظظظري عظظظلظظظيظظظه 

السظظظالم: )نظظظحظظظن حظظظجظظظل الظظظلظظظه 

عظظلظظيظظكظظم وأمظظنظظا فظظاطظظمظظة حظظجظظة 

 مظعظنظى 
 
علظيظنظا( وبظيظن مظفظصظال

حجيتها على األئمة وأعطظى شظواهظد كظثظيظرة عظلظى ذلظك ومظن 

 خالل الحديث تطرق لمقاماتها وفالها عليها السالم..



 اللقاء الفاطمي األسبوعي مع الشيخ خبتياري 

166اليوم الرابع            التقرير رقم:   

مظن الظمظوسظم  41م )الظ 11/61/1161وفي مساء يوم األربعاء  

الفاطمي الظخظامظس( وقظبظل صظالتظي الظمظغظرب والظعظاظاء وفظي 

اللقاء األسبوعي مع فايلة الايخ روح الله بختياري ركب فظي 

بدايظة حظديظثظه عظلظى قاظيظتظيظن 

مظظحظظل اتظظفظظاق جظظمظظيظظع األطظظراف 

مظظن أهظظل الظظوفظظاق والظظخظظالف 

وهما عصمة السيدة الظبهظراء 

عليظهظا السظالم وجظاللظة وقظدر 

بيتها، وهو مما ورد ذكظرهظمظا 

حتى في كتاب الظلظه، ثظم بظيظن 

كيف أن القوم ما راعوا حظتظى 

ذلظظك وهظظظجظظمظظظوا عظظظلظظى بظظظيظظظت 

البهراء وهظي مصظيظبظة كظبظرى 

 وفاجعة عظمى.. 



لقاء األربعاء الفاطمي مبركز شباب الغدير    

167التقرير رقم:   

مظظن  41م )الظظظ 11/61/1161وفظظي مسظظاء يظظوم األربظظعظظاء  

الموسم الفاطمي الخامس( وضمن اللظقظاء األسظبظوعظي 

مع فايلة الايخ أبو دعاء في مركب شباب الغظديظر قظام 

فايلته بارح حادثة الهجوم على بيت البتول عبر عظر  

الصور التي توضح حظاالت الظهظجظوم والظمظسظافظات وكظيظف 

تم الهجوم وما تفاصيله، ولماذا هذا القدر  مظن أعظداد 

 المهاجمين على بيت السيدة البهراء عليها السالم.. 



مصاب الزهراء عليها السالم يف ليلة الدعاء     

169اليوم اخلامس                  التقرير رقم:   

وفظظي مسظظاء يظظوم الظظخظظمظظيظظس  

مظظظظظن  41م )الظظظظظظ 11/61/1161

الموسم الظفظاطظمظي الظخظامظس( 

وضمن البرنامل العبادي إلحظيظاء 

دعاء كميل وضمن مظطظاويظه تظم 

قراءة أبيات في مصظاب الظبهظراء 

عليها السالم، ومظواسظاة  مظام 

البمان عجل اللظه تظعظالظى فظرجظه، 

وحظظظث الظظظنظظظاس عظظظلظظظى االرتظظظبظظظا  

الدائم بظاإلمظام الظمظهظدي عظجظل 

الله تعالى فرجه الاريف، وهو 

وسيلة من وسظائظل  حظيظاء األمظر 

 الفاطمي..

 تقرير: الحاج قاسم شاني..



اهلجوم على بيت الزهراء عليها السالم     

170التقرير رقم:   

مظظن الظظمظظوسظظم  41م )الظظظ 11/61/1161وفظظي مسظظاء يظظوم الظظخظظمظظيظظس  

الفاطمي الخامس( وضمن البرنامل األسبوعي للظجظمظعظيظة الظجظعظفظريظة 

بعد صالة العاائين جماعة وقراءة دعاء كميل ابظتظدأ الظخظطظيظب الاظيظخ 

أبو ميد الحمدي المجظلظس بظأبظيظات 

رثاء حبينة ربط فظيظهظا بظيظن الظظظلظم 

الواقع على أمير المؤمنين عليظه 

السالم فظي نظكظث الظقظوم لظبظيظعظة 

الغدير وبين هجومهظم عظلظى دار 

اإلمامة دار عظلظي وفظاطظمظة بظعظد 

شظهظظادة الظظرسظول ثظظم تظنظظاول فظظي 

بظظظحظظظثظظظه مظظظوضظظظوع والدة السظظظيظظظد 

المسيح عليه السالم مكانا وممانا 

من وجهة نظر روايات أهل الظبظيظت 

والقر ن الكريم معرجا على بظعظض 

النكظات الظتظاريظخظيظة الظتظي اكظتظنظفظت 

حادث والدته والربط الواضح بينها 

وبين حظوادث والدات بظعظض أئظمظة 

اهل الظبظيظت الظمظعظجظبة، ثظم تظنظاول 

وجود عيسظى عظلظيظه السظالم بظيظن 

قومه كيف كان وجودا مباركا غيظر 

أن القوم أبوا  ال القااء على هذه البركة مظعظرجظا عظلظى حظادثظة غصظب 

االمام واالعتداء على بيت  ل الرسول بعد استاهاده الذي كان يمثل 

محل تنبل الرحمة والبركة على الظقظوم  ال أنظهظم أبظوا  ال هظلظم أهظلظه 

 وقتلهم وتاريدهم.

 تقرير: أبو أحمد الكناني 



 جلسة )فاطميون باقون( الرابعة 

172اليوم السادس               التقرير رقم:   

مظظن  49م )الظظظ 11/61/1161وفظظي عصظظر يظظوم الظظجظظمظظعظظة  

الموسم الظفظاطظمظي الظخظامظس( وضظمظن لظقظاء خظال فظي 

منبل السيد أبو جعفر القبويني تم  قامة هذه الظجظلظسظة 

التي تهدف  لى استذكار بعض الاظخظصظيظات الظتظي كظتظبظت 

عظظن السظظيظظدة الظظبهظظراء عظظلظظيظظهظظا السظظالم وكظظتظظبظظهظظم، وهظظذه 

الجلسة كظانظت مظخظصظصظة لظلظحظديظث عظن )الظمظرحظوم السظيظد 

مظظظظظظحظظظظظظمظظظظظظد كظظظظظظاهظظظظظظم 

الظظظظقظظظظبويظظظظنظظظظي وفصظظظظل 

الظظهظظجظظوم مظظن كظظتظظابظظه: 

فظظاطظظمظظة الظظبهظظراء مظظن 

الظظمظظهظظد  لظظى الظظلظظحظظد( 

وقظظظد بظظظدأهظظظا الظظظحظظظا  

قاسم شظانظي بظقظراءة 

نبذة وجيبة عظن سظيظرة 

الظظظمظظظرحظظظوم خظظظتظظظمظظظهظظظا 

بوصيته أن يوضع هظذا 

 الكتاب في قبره..



 فصل اهلجوم على بيت البتول من الكتاب 

2/ 172التقرير رقم:    

مظن الظمظوسظم  49م )الظظ 11/61/1161وفي فعالية يوم الجمعة  

الفاطمظي الظخظامظس( فظاطظيظون بظاقظون تظحظدث السظيظد أبظو جظعظفظر 

القبويني عن خصول الكتاب: فتناول )أوال( أسباب تأليظف الظكظتظاب 

وهو عندما نفي  لى كركوك ونذر  نظه  ذا خظلظصظه الظلظه مظن هظذا 

السجن أن يكتب كتابا عن السيظدة الظبهظراء عظلظيظهظا السظالم، فظكظان 

الخالل وكان الكتظاب، ثظم تظحظدث )ثظانظيظا( عظن أسظلظوبظه فظي كظتظابظة 

الكتاب وهو التنويع في مصادر الكتاب حظتظى يظكظون مظقظروءا مظن 

جمظيظع األطظراف وأتظبظاع 

جظظمظظيظظع الظظمظظذاهظظب، لظظذا 

كظظان هظظادءا فظظي طظظرح 

تظظلظظك الظظقظظاظظايظظا بظظالظظرغظظم 

مظظظن تصظظظلظظظبظظظه فظظظيظظظهظظظا، 

واسظظظتظظظخظظظدم األسظظظلظظظوب 

السظظلظظس والظظواضظظح، و

)ثظظالظظثظظا( فظظيظظمظظا يظظتظظعظظلظظق 

بفظصظل الظهظجظوم عظلظى 

بيت الظبظتظول، وبظالظرغظم 

مظظن سظظعظظيظظه لظظمظظراعظظاة 

نفسية الظقظارإ  ال أنظه 

ألن تلك الفاجعة كبرى لذا لم يكن يغفل عن ذكرها واسظتظنظد فظي 

 البيت  لى مصادر أهل الخالف ثم أعقبها بمصادر أهل الوفاق.. 



 ذكريات القزويني وخامتة عن اهلجوم 

3/ 172التقرير رقم:    

وفي ختام جلسة فاطميون 

باقون الرابعة يوم الجظمظعظة  

مظظظن  49م )الظظظظ 11/61/1161

الظظظظظمظظظظظوسظظظظظم الظظظظظفظظظظظاطظظظظظمظظظظظي 

الخامس(  في مظنظبل السظيظد 

أبو جعفظر الظقظبويظنظي، عظقظب 

الحا  أبو حسن المصلي عظن 

دور السظظيظظد الظظقظبويظظنظظي فظظي 

الظظتظظبظظلظظيظظغ بظظالظظمظظغظظرب الظظعظظربظظي 

وبظظعظظض الظظمظظحظظاضظظرات الظظتظظي 

استمعها له عظمظا تظحظدث بظه 

عن تلك التجربة، كما تحدث عن دوره في تأسيس مسظجظد الظبهظراء 

عليها السالم في مدينة سيدني الذي هو أبرم مظراكظب الظطظائظفظة 

الايعية.. وبعدها ختم الجلسة الايخ محسن الظعظامظلظي بظأبظيظات 

 الرثاء لفاجعة الهجوم على بيت السيدة البهراء عليها السالم..



 جملس أصحاب الكساء 

  173التقرير رقم:  

وفي الظمظجظلظس األسظبظوعظي 

م 11/61/1161يوم الجمعة  

مظظظظن الظظظظظمظظظظوسظظظظظم  49)الظظظظظ 

الظظفظظاطظظمظظي الظظخظظامظظس( فظظي 

حسظظيظظنظظيظظة أصظظحظظاب الظظكظظسظظاء 

عليها السالم بمنظبل الاظيظخ 

أبظظو ميظظد الظظحظظمظظدي، والظظذي 

استهل المجلس برثاء سيدة 

نسظظاء الظظعظظالظظمظظيظظن بظظمظظنظظاسظظبظظة 

أيام شظهظادتظهظا سظالم الظلظه 

عظظلظظيظظهظظا ثظظم تظظنظظاول مظظوضظظوع 

والدة السيد المسيح على نبينا و له وعليه السالم مناقاظا لظهظا 

من عدة جوانب من تاريخ الوالدة واالختالف فيه والمعجبات التي 

ههرت على يديه ثم تناول موضوع طول حياته وكيف انظهظا حظجظة 

على المعترضين على طول عمر اإلمام المنتظر عجظل الظلظه فظرجظه 

الاريف وأنه دليل قر ني ال نقاش فيه على طول الظعظمظر وكظيظف 

انه سيظهر مع اإلمام الحجة وسيصلي خلفه وان الظدنظيظا خظلظقظت 

ألجل محمد و له عليهم السالم ثم ختم المظجظلظس بظذكظر مصظيظبظة 

 البهراء عليها السالم



 مظلومية السيدة الزهراء عليها السالم يف فدك 

175اليوم السابع              التقرير رقم:    

مظظن  11م )الظظظ 19/61/1161وفظظي مسظظاء يظظوم السظظبظظت  

الموسم الفاطمي الخامس( وفظي الظمظجظلظس األسظبظوعظي 

لحسينية أم البنظيظن عظلظيظهظا 

السظظظالم، بظظظيظظظن الظظظخظظظطظظظيظظظب 

الايخ أبو دعاء تظاريظخ فظدك 

وغصظظظظظظب األعظظظظظظداء لظظظظظظهظظظظظظا، 

وأسظظظبظظظاب قظظظيظظظام الظظظبهظظظراء 

عظظلظظيظظهظظا السظظالم لظظلظظمظظطظظالظظبظظة 

بظظظهظظظا، ومظظظا الظظظذي فظظظعظظظلظظظه 

 القوم في مواجهتها..



 اهلجوم على بيت البتول عليها السالم 

176التقرير رقم:    

مظظن  11م )الظظظ 19/61/1161وفظظي مسظظاء يظظوم السظظبظظت  

الموسم الفاطمي الخامس( وفظي الظمظجظلظس األسظبظوعظي 

لظمظؤسظسظة اإلمظام السظجظظاد 

عظلظيظه السظظالم فظي مصظلظظى 

اإلمظظظظام السظظظظجظظظظاد عظظظظلظظظظيظظظظه 

السظظظالم تظظظحظظظدث الظظظخظظظطظظظيظظظب 

الاظظيظظخ مظظحظظسظظن الظظعظظامظظلظظي  

عظظن حظظادثظظة الظظهظظجظظوم ورد 

بظظظعظظظض الاظظظبظظظهظظظات وحظظظجظظظل 

الماككين لظهظذه الظحظوادث 

وأكظظظظد عظظظظلظظظظى مسظظظظألظظظظة أن 

البهراء عظلظيظهظا السظالم لظم 

تظظقظظوم لظظفظظتظظح الظظبظظاب و نظظمظظا 

الستقظصظاء األمظر والظرد عظلظى أهظل الظبظاطظل ومظن ثظم خظتظم 

 بالرثاء المفجع لتلك الحادثة..

 تقرير: الحاج صالح القرناوي..



 اهلجوم على بيت البتول عليها السالم 

177التقرير رقم:    

مظظن  11م )الظظظ 19/61/1161وفظظي مسظظاء يظظوم السظظبظظت  

الموسم الفاطمي الخامس( وفظي الظمظجظلظس األسظبظوعظي 

لظظحظظسظظيظظنظظيظظة دار اإلمظظام الظظحظظسظظيظظن 

)عظظلظظيظظه السظظالم( تظظحظظدث الظظخظظطظظيظظب 

السظظيظظد مظظحظظمظظد حسظظن الظظمظظدرسظظي 

حظظول تظظاريظظخ أر  فظظدك، وأنظظهظظا 

كظظانظظت هظظبظظة مظظن الظظلظظه  لظظى نظظبظظيظظه 

ولظيظظس لظظلظمظظسظلظظمظظيظن فظيظظهظا حظظق، 

وكظظيظظف غصظظبظظهظظا أدعظظيظظاء الظظخظظالفظظة 

واستعر  كيف حاججتظه فظاطظمظة 

البهراء سالم الله عليها ، وكظيظف 

يظظظورث األنظظظبظظظيظظظاء مظظظن بظظظعظظظاظظظهظظظم 

الظظبظظعظظض وجظظاء بظظبظظعظظض مظظن  يظظات 

القر ن عن اإلرث، وأخيظرا خظتظم عظن 

حادثة الهجوم على بيت فاطمظة 

 سالم الله عليها وقتل جنينها.



 اهلجوم على بيت الزهراء 

1/  177التقرير رقم:    

مظظن  11م )الظظظ 19/61/1161وفظظي مسظظاء يظظوم السظظبظظت  

الموسم الفاطمي الخامس( وفي المحظاضظرة األسظبظوعظيظة 

للفتيان والاباب باللغة اإلنجليبية في حسينية  ل يظاسظيظن 

استكمل الايخ محمد الظحظورانظي  حظديظثظه الظذي بظدأه فظي 

األسبوع الماضي وتناول جملة من المفردات الظتظي وقظعظت 

يوم الهجوم على دار البهراء عليها السالم ومنهظا  نظبظات 

المسمار في الظجظسظد الظطظاهظر والاظريظف لسظيظدة الظوجظود 

فظظظاطظظظظمظظظظة الظظظظبهظظظظراء 

عظظظظلظظظظيظظظظهظظظظا السظظظظالم 

وتظظوقظظف عظظنظظد هظظذه 

النقطة مبينا بظعظض 

 األمور.. 



 تقرير: الحاج قاسم شاني..

اهلجوم على بيت البتول الزهراء عليها السالم    

2/  177التقرير رقم:    

مظظن  11م )الظظظ 19/61/1161وفظظي مسظظاء يظظوم السظظبظظت  

الموسم الفاطمي الخامس( وفظي الظمظجظلظس األسظبظوعظي 

لحسينية  ل ياسين بين الايخ منتظر مال الله بأنه بالظرغظم 

من أننا نعيش األيام الفاطمية الظتظي تظتظصظل روايظاتظهظا مظع 

بظظعظظاظظهظظا الظظبظظعظظض  ال أنظظه فظظي مظظطظظاوي تظظلظظك األيظظام تظظوجظظد 

مناسبات ال تغفل منها مناسبة رأس السنة الميالديظة ومظا 

يظظرتظظبظظط بظظهظظا عظظن مظظيظظالد السظظيظظد الظظمظظسظظيظظح، وتظظنظظاول مظظوضظظوع 

ماظظظظظظظظتظظظظظظظظركظظظظظظظظا بظظظظظظظظيظظظظظظظظن 

الظظظمظظظنظظظاسظظظبظظظتظظظيظظظن وهظظظي 

الظظظعظظظالقظظظة بظظظيظظظن مظظظريظظظم 

والظظبهظظراء والظظمظظقظظامظظات 

الظمظظتظعظظلظظقظة بظظكظل واحظظدة 

منهم، وخظتظم بظأن تظلظك 

الظظظبهظظظراء صظظظاحظظظبظظظة هظظظذا 

الظمظقظظام الظظرفظيظظع فظظإنظهظظا 

تتعر   لظى مظا تظعظرضظت 

لظظه مظظن الظظهظظجظظوم عظظلظظى 

 بيتها..



 القسم األول: له بيعة في عنقي

 

 وهنا رصد بما ناره البرنامل من لوحات من تصميمه 

 خالل هذا األسبوع، وهي على النحو التالي:

 اللوحات التبليغية للمناسبة









 يوميات منتظرون : -القسم الثاني
 وهي من تصميم )السيد أبو عالء حامي الجادر(:









 يوميات مكتبة املناسبات:  -القسم الثالث
 وهي من تصميم الحا  قاسم شاني:









 القسم الرابع: يوميات حول الزهراء عليها السالم 









 القسم السادس: يوميات لرباعم الفاطمية 









 
 وهي لإلعالن الموحد، وبعض الفعاليات الخاصة:

 القسم السابع:   إعالنات









  
 عدد ايام
 االحياء

  

عدد 
اللوحات 
 التبليغية

عدد 
 المراكب

عدد 
 المجالس

  
عدد الخطباء 
والمحاضرين 
 من الداخل

  

عدد الخطباء 
والمحاضرين 
 من الخار 

عدد الرواديد 
 والاعراء

عدد 
الموضوعات 
 المطروحة

عدد 
المااركين 
من الداخل 
 في االلقاء
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 انفوجرافيك 



 دعاء صنمي قريش
د   ٍد َو آلِّ ُمَحمَّ  اللُهمَّ َصل ِّ َعلى ُمَحمَّ

 

ممما الملَّم َي منِّ  منَمتَمي مهِّ مَكمي مهما َوَِّب  متَمي مهما َوَماُفموتَمي مهما َوَِّف  مب  ٍْ َوهِّ م   اللُهممَّ ال منَمن  َصمنَمَممي  قُمَري 

فما مج  َوَعَصميما َرسمولَمج  َوقَملَّمبَما ديمنَمج  وَحمرَّ ميَمج َوَهمَحمدا َِّن منمامِّ مَكمرا َوح  ك  َوأَن  رِّ   خالَفا أَم 

مميمماَ ك   لِّ ممَحممدا فممي آيمماتِّممج  َوعمماَديمما أَو  ممَاممال فَممرايَِّتممج  َوأَل  ممكمماَمممج  َوأَب  ممتممابَممج  َوَعمماَّممال أح    كِّ

ممُهممممما َوأَن صمماَرُهممممما ممنَممن  ممبمماَدك  ه المملممُهمممَّ اِّل  ممدا عِّ َْ بمما بِّممالَدك  َوأَف  ممداَ ك  َوَخممرَّ مميمما أَع    َووالِّ

  َ مم ممَحممقمما َسممممماَ  ُ بِّمم َر  ِّ ممفَممَُ َوأَل  َ  َونَممقَممتمما َسممق  و َوَرَدممما بممابَمم ممَت الممناممبُمموَّ بمما بَممي    فَممقَممد  َخممرَّ

َ  َوأَبممادا أَن صمماَر   َوقَممتَممال مملَمم ممتَمم  َصممال أَه  َ  َواس  ممنِّمم َِّ ممَر ِّ بِّممبمما َِّ َوامماهِّ مم مميَممَُ بِّْممافِّمملِّ   َوعممالِّ

ممممما ه ممَركمما بِّممَرب ِّممهِّ تَممَُ َوأَش  وِّممَ َوَهممَحممدا نَممبُمموَّ َِّ َووارِّ ممي ِّمم ممن  َوصِّ ممبَممر  مِّ ممن  مملَمميمما مِّ َ  َوأَخ  ممفممالَمم  َ   أَ

راَك مما َسمقَمر  ال تُمب مقمي َوال تَم َر  هالملمُهممَّ  ممما فمي َسمقَمر  َْومما أَد  هِّ م  ذ ن بَُهممما َوَخمل ِّمد    فَنَظ ِّ

ُممنٍ  ٍَ َولَّمو   َوُمم   مبَمٍر َعملَمو  ُ وُممنمافِّم مفَمو   َوَممن  ٍ أَخ   َ مَكمٍر أَتَمو   َوَحم   اِّل نَن ُهمم  بِّمنَمَددِّ ُكمل ِّ ُممن 

مممَردو  وكمممافِّمممٍر نََصمممرو  َوَِّمممما ٍ  ََ  ٍِ مممريمممٍد آَوو   وصمممادِّ ََ ٍ آذَو   َو مممي  همممو  َوَولِّ   أَر 

ممرو  َوَشممر ٍ آوَممرو  َوَد  ٍ أَراقممو  َوَخممبَممٍر بَممدَّلممو  ممك  ٍَّ َفمميَّممرو  َوأَوَممٍر أَن    قَممَهممرو  وفَممر 

ممتَممَاممنممو  ٍ  اق  ٍْ َفَصممبممو  َوفَممي  ممو  َوَِّر  ممَدعممو  َوَكمم ٍَغ َدلَّْ ممٍر أَب  ممٍم قَمملَّممبممو  ُوُكممف    َوُحممك 

مممٍ  َْمماممو  وُاممل  ٍر بَ ممٍل أَسَّممْممو  َوهممو  َِّ ممتَممَحمملاممو  َوبمما ممٍو اس  ممٍت أََكمملممو  َوُخممم    َوُسممح 

 ٍِ مممو  َوَحممراٍ  َحمملَّمملُممو  َونِّممفمما ممٍد نَممقَممتممو  َوَحممالٍل َحممرَّ مملَممفممو  َوَعممه  ممٍد أَخ    نََشممرو  َوَوع 

مملٍ  قُممو  َوَشممم  َْممرو  َوَصممج ٍ َممم َّ ممٍَّ َك ممل  ممٍن فَممتَممقممو  َو ِّ ممَمممرو  َوبَمما  ٍر أَ   و  َوَفممد    أََسممرا

ٍ َمممنَممنممو  وَِّممماٍ  خممالَممفممو  ه المملممُهمممَّ   َ   بَممدَُّدو  َوذَلمميممٍل أََعمم و  َوَعمم يممٍ  أَذَلاممو  َوَحمم

مكماٍ  َعماَّملموهما فموهما َوفَمريَتمٍة تَمَركموهما َوُسمنَّمٍة َفميَّمروهما َوأَح    ال نَن ُهممما بِّمُكمل ِّ آيَمٍة َحمرَّ

ممممماٍ  نَممَكمم مموهمما مميَّممٍة َ مميَّممنمموهمما َوأَي  حمماٍ  قَممَاممنمموهمما َوَشممهمماداٍو َكممتَممممموهمما َوَوصِّ   َوأَر 

َردوهمما َوَعممقَممبَممةٍ  مميممانَممٍة أَو  ممَدومموهمما َوخِّ ممَكممروهمما َوحمميمملَممٍة أَح  ممَامملمموهمما َوبَممي ِّممنَممٍة أَن  مموأ أَب    َوَدع 

ممُهممممما يمماٍف لَممَ مموهمما َوأَممانَممٍة خمانمموهمما ه المملممُهممَّ الممنَمن  مَرهمموهمما َوأَو  بمماٍغ َدح  همما ودِّ تَمقَممو    ار 

َمممدائ ال ممر  ئ سِّ ئ أَبَممدائ دايِّممممما ئ َكمم مميممرائ دايِّممبمما ممنمما ممرِّ الممنَممالنِّمميَّممةِّ لَممن  ممرِّ َوامماهِّ ِّ ْ ممنممو ِّ ال   فممي َمممك 

مم   موانِّمهِّ َع  مُر  لَمُهمم  َوِلِّ لَمَُ َوال يَمروُح آخِّ ئ يَمغ مدو أَوَّ منما ََممدِّ   َوال نَمفماذَ لِّمنَمَددِّ   لَمن    ان قِّااَع ِلِّ

ممم   ممهِّ ممممميممنِّ لَممُهممم  َوالمممممايِّمملمميممنِّ َِّلَممي  ممل ِّ َْ ممم  َوالممُممم ممم  َوُممموالمميممهِّ ُهممم  َوُمممَحممبمميممهِّ   َوأَن صممارِّ

ممم   ممهِّ ممكممامِّ قمميممَن بِّمم َح  ممم  َوالممُمممَصممد ِّ ممهِّ ممتَممديممَن بِّممَكممالمِّ ممم  الممُمممق  ممنِّممَحممتِّممهِّ  َوالممنمماهِّتمميممنِّ بِّمم َه 

 اللهم ع بهم ع ابا يْتغيث منَ أهل النار آمين رغ النالمين )أربنا(



 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 occasion of at-

tacking the house of al-Batool (S.A) ”, 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 = 41 

3. No. of Centres = 15 

4. No. of Majalis = 25 

5. No. of speakers and lecturers from Australia = 9 

6. No. of speakers and lecturers from outside Australia = 9 

7. No. of participants from Australia in a special majlis relating to the occasion = 4 

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

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