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 بِسمِ اهللِ الرَّحمنِ الرَّحیم 
 َالّلُهَمّ َصِلّ َعلی فاِطَمة َو َابیها َو َبْعِلها َو َبنیها َو ِسِرّ اْلُمْسَتْوَدِع فیها ِبَعَدِد ما َاَحاَط ِبِه ِعْلُمَک 

 

 فاطمیه ضرورت کار در ایّام 
 مقدمه

 ،منوط به نحوه اطالع رسانی است. اگر اطالع رسانی خوب نباشد  آن  اگر بخواهیم هر برنامه ای در جهان موفقیتی داشته باشد، موفقیت

موضوع بررسی بر روی اتفاقات و    و   به عنوان مثال دوستی در این زمینه تحقیقاتی کرده   . وقایع بزرگ از نظرها مخفی می مانداز  خیلی  

 . است جنایاتی است که در سال های اخیر اتفاق افتاده

در    .داشتند  طی دو سال و نیم صد هزار نفر کشته شدند و به طبع همه آن را محکوم می کردند و به آن توجه  ،در بوسنی و هرزگوین

در یازده سپتامبر که آن همه صدا کرد و تبلیغات شد و... فقط سه هزار نفرکشته   .صد هزار نفر کشته شدند  ، ر طی چهار سالاشغال عراق د

. در جریان سونامی  است  افتاده  یگذاشت که همه تقریبا خبردار شدند که چه اتفاق  تأثیرشدند ولی با آن تبلیغات وسیع چقدر در جهان  

هزار نفر   200 ،کردند در جریان هیروشیما و ناکازاکی که در جهان خیلی صدا کرد و همه فهمیدند و محکوم .شدندهزار نفر کشته  200

در اشغال    .دویست و سیزده هزار نفر کشته و سیصد و سی و پنج هزار نفر معلول شدند   ،در جنگ تحمیلی ایران و عراق   .کشته شدند

حال اصال کسی خبر داره   .این ها را در نظر بگیرید  .در زلزله بم پنجاه هزار نفر کشته شدند  . افغانستان پنج الی ده هزار نفر کشته شدند

 بین دو قبیله جنگی می شود، حدس می زنید چند نفر در این جنگ بین قبیله ای کشته شدند؟  در رواندا

 علت این بی خبری چیست؟   خبری نداریم؟ ین اتفاق اصال ا چرا ما از .نهصد هزار نفر کشته می شوند   ،روز یعنی سه ماه 90در طی 

. عرض کردم چون منافع گروهی در آنجا در خطر نبوده، مثال در بوسنی هرزگوین مسلمانان است  تبلیغاتی درباره اش صورت نگرفته  چون

.  برای آن تبلیغ کرده است  ، مریکا در خطر بودهآکردند یا مثال در یازده سپتامبر منافع    اعتراض  و دمسلمانان همه شعار دادن  ، کشته شدند

اگر یک   هر چقدر هم که آن قصه و اتفاق وسیع باشد، اتفاق فراموش می شود و کسی نمی فهمد و  ،به هرحال اگر جایی تبلیغات نشود

 . به مرور فراموش خواهد شد  ،تعداد محدود و معدودی هم بفهمند

فراموش می    ، کید نکنیمأ ت  صل بحث این است که اگر در ایام فاطمیه در مسائل اسالمی کار نکنیم، اگر بر ایام شهادت فاطمه زهراا

 شود.

وقتی سایت های وهابیت را بررسی می کنیم، می بینیم وهابیت چه هجمه ای در جریان فاطمیه بر بدنه اعتقادی شیعه وارد می کند و  

 وظیفه ما در مقابل آن چیست؟ بعد ببینیم 

  1371از تقویم سال    یعکس  ،برای مثال یک سایت وهابی  .گروه ها و در سایت و شبکه های ماهواره ای پخش می کنند  انواع شبهات را در

ز شهادت آذر در مورد شهادت مطلبی در آن نوشته نشده و هنوز اثری ا  7جمادی و الثانی و نه    3  منتشر کرده است که در آن نه شنبه

باز این جا به مسخره   . بنا به قولی  و باز از تقویم عکس گرفته که نوشته شهادت فاطمه زهرا  1377بعد می روند در سال    .یا وفات نیست

باز عکس از تقویمی گرفته که سوم جمادی الثانی را   1379گفته و نوشته که به قولی شهید شده اما هنوز قطعی و رسمی نیست و در  

، تعطیل. بعد به مسخره در کنارش نوشته شهید شد و تعطیل گشت، خداوند  م کردند و نوشتند شهادت حضرت فاطمه زهراتعطیل اعال

 مین. آ ؛به شهادت رسانندگان او را عقل و فهم عطا بفرماید 

 کنار هم گذاشتند، بعد نتیجه گیری می کند که:  این سه عکس را

 اوالً( شهادتی وجود ندارد.

 عقل درستی ندارند.   ،از شهادت می زنند کسانی که دمثانیا( 

حاال ما چه کاری باید انجام دهیم؟ با این حمله    . گذارد  می   تأثیر  ،وقتی این گونه کار می کنند، قطعا در ذهن کسی که اطالع کافی ندارد

شبهات را مطرح می کنند   هر خیلی منطقیتبلیغاتی شدیدی که از یکی دو ماه، مانده به فاطمیه در گروه ها شروع می شود و حتی با ظا 

 و بعد شبکه هایی که خیلی با بی ادبی و توهین این کار را پیش می برند. 

 

https://www.tarafdari.com/node/896571
https://www.tarafdari.com/node/896571
https://www.tarafdari.com/node/896571
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 چیست؟ ، وظیفه ما در قبال شیطنت هایی که دشمنان شیعه در ایام فاطمیه می کنند

 مثال وجدانی و فطری: 
برادرتان به شما زنگ می    . حاال شما مسافرت رفتید  . می شناختیدکرد که او را    شما فرض کنید در همسایگی شما، خانمی زندگی می 

وقتی این خبر به شما می   .کند   این خانم نشسته زار زار گریه می  ؛پدرش فوت کردهدیروز    ،زند و می گوید خانمی که همسایه شما بود

معموال اگر آشنا   .تسلیت می گفتم   ، کاش شماره تماس داشتم  .سف می شوید و می گویید خدا به این خانم صبر بدهد أ خیلی مت  ،رسد

تماس می گیرد    مجددبرادرتان    ؛این مرحله اول  .کنیم  می  ، سر سالمتی می دهیم و آرزوی بقای عمر آن ها رایمباشد این کار را می کن

حاال  .، ماشین ایشان را هم دزدیدندرداشته اندباموال همسر ایشان را  رفته اند وکه خبر رسیده که نه تنها دیروز پدرش فوت کرده، بلکه 

اگر از  ! شما خیلی بیشتر ناراحت می شوید و دلتان برای این خانم می سوزد و می گویید ای بابا، چقدر به این شخص مصیبت وارد شده

ا هم به سرقت و تاراج بردند و  مصیبت عزای پدر را دیده، حاال وسایلشان ر  به او بکنید که  دوست دارید کمک مالی هم   ،دستتان بربیاید 

کنید. باز دو، سه روز بعد برادرتان تماس می گیرد و می   طبیعتا خیلی بیشتر ناراحت می شوید و انگیزه باالتری برای کمک پیدا می

 پا لگد کردند و از بین رفته  و   بلکه آن خانم را به شدت کتک زدند و بچه اش را هم زیر دست  ؛ گویید که نه تنها مال و اموالش را بردند

 انجام می دهید.  ،شما می خواهید منفجر شوید و هرکاری از دستتان بر می آید  این جا است...

کمکی می تواند انجام   خواهد هر  دلش می  انسانخیلی غصه دار می شویم و    ،چنین خبری بشنویمما  وجدان همه ماست. هرکدام از    ،این

 دردها کم شود.   دهد تا یک مقدار از این غصه ها و آالم و

 

اصال    ،ایشان از یک طرف غصه شهادت پدر را داشتند که یک پدر شصت و سه ساله  برگردیم به جریان شهادت حضرت فاطمه زهرا

بالفاصله بعد از این غصه،    .ود بزرگترین غصه برای ایشان استاین خ  . زمان از دنیا رفتنش نیست و ایشان قطعا نابهنگام شهید شدند

سال به نتیجه می رساند و در   23سختی های پدر را طی    و کارها و   شدهخالفتی که باعث ترویج اسالم    .خالفت همسر غصب می شود

)مضمونش را عرض می کنم( در کل زمین، دو نفر هم   ، که اگر خالفت غصب نمی شد  بنا به فرمایش حضرت فاطمه زهرا  ، کل زمین

کردند. یعنی این غصب خالفت باعث شد که تمام شرک ها، بت پرستی ها و گناه ها در روی زمین اتفاق   در توحید اختالف پیدا نمی

ایشان شد. گریه وی آنقدر زیاد بود که مردم اهل مدینه   بیافتد. این باعث غصه بیشتر ایشان می شود. این غصه ها باعث گریه های زیاد 

جنایت آنها می شود. به   یباعث افشا  گیرد. این گریه های حضرت زهرا  خیلی باال میدارد  که البته در اصل دشمن بودند، دیدند کار  

برسان و بگو که یا شب   زهراعرض کردند که آقا سالم ما را به حضرت    این ترتیب شد که گروهی را فرستادند و به حضرت علی

کردند. آن هم چه گریه   می سوختند و گریه می   گریه کند و روز آرام بگیرد و یا روز گریه کند و شب آرام بگیرد. این طور حضرت زهرا

به خاطر گریه تو ای زهرا؛   ،سوگند به خدایی که مرا به پیامبری برگزید» نقل شده که حضرت می فرمایند:    ای! جالب است که از پیامبر

 « گریه خواهند کرد. ،عرش خداوند و فرشتگانی که اطراف او هستند و آسمان ها و زمین و آنچه در آنهاست

. وقتی که هجوم آوردند و آن است  پس این گریه ساده ای نبوده، گریه ای عمیق و پر درد که ظاهرا تا قبل از قصه هجوم ادامه داشته 

ظاهرا و قاعدتا آن گریه به آن شکل صدادار حذف شد، چون دیگر حضرت نای گریه نداشتند. ان شاءاهلل که برای هیچ    جنایت ها رخ داد، 

حتما از او بپرسید که حالت چطور است؟ نمی تواند حتی   ؟کس پیش نیاید، آیا با کسی برخورد کرده اید که دنده هایش شکسته است

فریادش به آسمان بلند می شود. حال یک خانمی که آن   ،واند بکشد. تکان می خوردیک سرفه و عطسه کند. یک نفس بلند نمی ت

به گردن شوهرش   ، بچه اش را سقط می کنند  ،مصیبت های بزرگ را کشیده است، حال به او حمله می کنند، دنده اش را می شکنند

 طناب می اندازند و به مسجد می برند! 

ویم، حتی اگر شیعه نباشیم و فقط یک انسان باشیم، کافی است برای اینکه دل ما را آن قدر تمام این مصیبت ها را وقتی که ما می شن

با این همه جنایات نمی تواند ساکت بنشیند. می   کسی یعنی دیگر    . انجام دهیم  به درد بیاورد که کاری برای احقاق حق این اهل بیت

حدیث بسیار مفصلی است که پیامبر   .باید انجام دهم برای این که این مادر مهربان را نصرت کنم ، گوید من هرکاری که از دستم بربیاید

ه چرا ناراحت هستید؟ عرض  شوند. می بینند که حضرت خیلی ناراحت هستند. از ایشان می پرسند ک  وارد می  حضرت زهرا  بر  اکرم

ثر و ناراحت کرد. أمتبسیار  مرا    امر  شوند. این  من یاد قیامت کردم و یاد این افتادم که مردم عریان محشور می  می کنند که پدرجان! 

، سپس برادرم و شوهرت  سپس پدرم ابراهیم  .می فرمایند: من اولین کسی هستم که از قبر بیرون می آید   پیامبر  .حدیث مفصل است
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)خیلی مفصل است( با قبه هایی از نور می آیند و تو را هیچکس نمی بیند. قسمت های   به همراه این افراداست. سپس جبرئیل    علی

 می آیند،  شود، حضرت زهرا پا می  دیگرش مقصود من نیست و مقصود این قسمت است که وقتی قیامت بر

ْعَلی الْ …
َ
ا ِصْرِت ِفی أ

َ
ِإذ

َ
َتاِک َجْبَرِئیُل ف

َ
اِطمَ  ِمْنَبِر أ

َ
َیُقوُل َلِک َیا ف

َ
ُه َعزَّ  ةُ ف َیُقوُل اللَّ

َ
َتُقوِلیَن َیا َربِّ ِشیَعِتی ف

َ
َسِلی َحاَجَتِک ف

َتُقوِلیَن یَ 
َ
ُه َقْد َغَفْرُت َلُهْم! ف َیُقوُل اللَّ

َ
َتُقوِلیَن َیا َربِّ ِشیَعُه ُوْلِدی ف

َ
ُه اْنَطِلِقی َو َجلَّ َقْد َغَفْرُت َلُهْم! ف َیُقوُل اللَّ

َ
ا َربِّ ِشیَعُه ِشیَعِتی ف

مَ 
َ
ِه ف ُهَو َمَعِک ِفی اْلَجنَّ

َ
َتِسیِریَن َو َمَعِک ِشیَعُتِک َو ِشیَعُه ُوْلِدِک   !ِن اْعَتَصَم ِبِک ف

َ
یَن. ف اِطِمیِّ

َ
ُهْم َکاُنوا ف نَّ

َ
ِلِک َیَودُّ اْلَخََلِئُق أ

َ
ِعْنَد ذ

َ
ف

ِمیِراْلُمْؤِمِنیَن 
َ
اُس َو ُهْم  آِمَنًه َرْوَعاِتِهْم َمْسُتوَرًه َعْوَراُتُهْم َقْد   َو ِشیَعُه أ  النَّ

ُ
َداِئُد َو َسُهَلْت َلُهُم اْلَمَواِرُد َیَخاف َهَبْت َعْنُهُم الشَّ

َ
 ذ

اُس َو ُهْم ََل َیْظَمُئوَن  وَن َو َیْظَمُأ النَّ
ُ
 ( ۴۴۶و  ۴۴۵تفسیر فرات، ص  ) ََل َیَخاف

 
این که من عرض کردم مادری مهربان، حضرت در آن   .اگر حاجتی داری بخواه  ؛عرض می کند: زهرا جان  جبرئیل به حضرت زهرا

برادر از برادر، پدر از پسر فرار می    »یوم یفرالمرء من اخیه«روز ترس بزرگ که    »یوم الفزع الکبر«قیامت با آن وضعی که هست، یعنی  

وقع سراغ شیعیانت را می گیری و می گویی خدایا شیعیانم  در آن م  ؛می فرمایند: زهراجان کنند از ترس حسابرسی، در آن روز پیامبر

پرسی: خدایا شیعیان فرزندانم؟ خداوند می فرماید همه را   پس تو می   .همه را بخشیدم  م«هُ رت لَ فَ د َغ »قَ چه شدند؟ خداوند می فرماید:  

می فرماید: زهراجان   دوستان شیعیانم، خداوند نهایت لطف را نشان می دهد و به حضرت زهرا  :تو به خداوند عرض می کنی  .بخشیدم

در صحرای محشر و هرکس که دست به دامن تو شد، با تو در بهشت است. در این موقع است که   .بلند شو و در صحرای قیامت راه برو

 ای کاش ما هم یک ربطی و یک رابطه ای با زهرا  . فاطمی بودیم آرزو می کنند که ای کاش ما هم  ،تمام کسانی که در محشر هستند

برسد و آیا همه خیلی زود همان   داشتیم که االن می توانستیم نجات پیدا کنیم. حال ما چکار کنیم که دستمان به چادر حضرت زهرا 

 شوند؟ عرض می کنم! می رسد و می توانند فاطمی و معتصم به ایشان  اول دستشان به چادر حضرت زهرا 

 

آن خانم خدمت    .برو و از ایشان بپرس که آیا من شیعه شما هستم یا نیستم  مردی به همسرش می گوید که به خدمت حضرت زهرا

 حضرت می آید. 

 به او می فرمایند: به شوهرت اینگونه بگو: حضرت زهرا 

 نت من شیعتنا واَل َفَل« »ِاْن ُکْنَت َتعَمُل بما َاَمرناک وَتْنَتهی عّما زجرناک عنه فا
های خود گفت: وای بر    حضرت در پاسخ عبارت فوق را بیان فرمودند. آن شخص بعد از شنیدن پاسخ، مضطرب شد و با توجه به ضعف

حضرت   بازگو کرد.   من که همیشه در آتش جهنم خواهم بود. همسرش نگرانی و زاری او را با سخنان مطرح شده، خدمت فاطمه

 فرمودند: 

لیس هکذا شیعتنا من خیار اهل الجنه، و کل محبینا و موالی اولیائنا و معادی اعدائنا، والمسلم بقلبه و لسانه لنا لیسوا 
من شیعتنا اذا خالفوا اوامرنا و نواهینا فی سائر الموبقات، و هم مع ذلک فی الجنه ولکن بعد ما یطهرون من ذنوبهم 

صات القیامه بانواع شدائدها او فی الطبق اَلعلی من جهنم بعذابها الی ان نستنفقذهم بحبنا بالبَلیا و الرزایا او فی عر 
 (21، ص 4و تفسیر البرهان، ج  156، ص65بحاراالنوار، ج )  و ننقلهم اءلی حضرتنا

هستند و همه دوستان ما و دوستان کند. بلکه شیعیان ما از بهترین افراد اهل بهشت    چنین نیست که او فکر می : از من به همسرت بگو

شده اما از اوامر   شوند. آری کسی که با قلب و زبان، تسلیم ما اهل بیت  ما، همگی در بهشت وارد می  ما و دشمنان دشمنان  دوستان

گناهان و تحمل  ما سرپیچی کند و نواهی ما را محترم نشمارد، از شیعیان واقعی ما نخواهد بود. گرچه این گروه نیز پس از پاک شدن از

  مشکالت روز قیامت و قرار گرفتن مدت کوتاهی در طبقات باالی دوزخ و چشیدن عذاب، باالخره به بهشت خواهند رفت. به خاطر دوستی 

 شان با ما نجاتشان داده و آنان را به پیشگاه خودمان انتقال خواهیم داد.

سرم را زمین گذاشتم، بگویند که بهشت در اختیار شما است و بفرمایید داخل  این طور نیست که هر کدام ما، دور از جان شما، بنده تا  

 شوید، نه! بعد از آن که از گناهانشان پاک شدند، یک سری بالها در دنیا ایجاد می شود که باید به وسیله آن پاک شویم. 
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برسد و   نیم که دستمان به چادر حضرت زهرا این پنجاه هزار سال ما کی این توفیق را پیدا می ک  .روز قیامت پنجاه هزار سال است

 .کنیمتجدید نظر  در اعمال و افعال خودمان    باید   .اعتصام به ایشان پیدا کنیم؟ همان لحظه اول که سر از قبر بیرون آوردیم؟ معلوم نیست

وش خیالی گذراندیم، نه، ده،  بگیرند و اگر با خ باید کاری کنیم که در معرض این باشیم که همان لحظه اول دستمان را حضرت زهرا

دهنده است    اینجا تکان   «  »قیامت    در صد، هزار، بیست هزار سال، واویال! حضرت می فرمایند: وقتی به انواع بالیا و رزایا در دنیا، وقتی  

َم » َجَهَنّ ِمْن  ْعَلی 
َ
َبِق األ الَطّ ْو فِی 

َ
پاک که شد    «أ باالی جهنم،  نجات می دهیم    زمانآن    «بَعذاِبها»آن طبقات  را  َاْن  »آنها  ِاَلی 

نا آن جنبه های عاطفی که عرض کردم   .بنابراین باید کاری جدی کنیم  .محبتشان آنها را نجات می دهیم  ما به خاطر«  َنْسَتْنِقَذُهْم ِبُحِبّ

ما   .سعادت خود ما در این است  .کاری کنیم  دَویم برای احقاق حق حضرت زهرا که همین که می شنویم که یک جنایتی شده، باید بِ

برای این که در روز قیامت زود به شفاعتشان برسیم ان شاءاهلل که بعضی ها   هستیم. هستیم که نیازمند نصرت کردن به حضرت زهرا

ها بعد از رفتن در طبقات باالی جهنم تازه به آن ها شفاعت   بعد از پنجاه هزار سال عذاب کشیدن در روز قیامت و خدا نعوذ باهلل، بعضی 

 خواهد رسید.

 تر کنیم. قوی کنیم و ارتباط خود را با حضرت زهرانصرت را  حضرت زهراباید بنابراین حتماً 

شور می زند    بینند که ناراحت هستند، دل حضرت زهرا  را می  برند و حضرت زهرا  تشریف می  در همان حدیث که پیامبر اکرم

مُّ ال»نام    او چون از مادر مهربانتر است، در بعضی احادیث از حضرت ب
ُ
این که تصریح داریم بر    .ینمؤمنیاد شده یعنی مادر    «ینمؤمنا

فیقکه   اساس فرمایش حضرت رضا هم مادر   حضرت زهرا  ،که پدران ما هستند  بنابراین با واسطه اهل بیت  اَِلمام الواِلُد الشَّ

  ، مادر پدر خود است و چون پیامبر اکرم، فاطمهُامُّ َابیها  ةفاِطم:  فرمودند  ما هستند و یک نکته ظریف دیگر این که پیامبر اکرم

شوند. خب   مادر ما می   بنابراین با این واسطه هم باز حضرت زهرا  .پدران این امت هستیم  پدر ما هستند که فرمودند: من و علی

کنند که یا رب شیعیان ما در روز قیامت چه می شوند؟ خداوند دستور می دهد برو در بهشت   مادر مهربان سفارش ما را به خدا میاین 

صحبت می کنند، حضرت   با حضرت زهرا  نجات بده. ادامه این حدیث که حضرت رسول  ،بگرد و هر کسی که دست به دامان تو شد

بعد از شما زنده بمانم. حضرت به ایشان تسلی خاطر می دهند و می فرمایند که تو اولین کسی  فرمایند: من دوست ندارم    می  زهرا

ِلَمن َظَلَمه َو الَفوُز الَعظیم ِلَمن )تمام ویل برای کسی است که(    فالویل ُکّلُه هستی که به من ملحق می شوی. بعد این جمله که  
اندیشه پیدا کنیم که حضرت   نی است که تو را یاری میجان کالم است. رستگاری بزرگ برای کسا  ،اینجا  َنصَره کنند. می خواهیم 

بزرگ بهترین رستگاری در گرو یاری رسانی به    َو الَفوُز الَعظیمرا یاری کنیم. انگیزه ای بزرگ، چه انگیزه ای باالتر از این    زهرا

 بپردازیم. باید به یاری حضرت زهرا   ،است و ما اگر می خواهیم به آن فوز عظیم برسیم، رستگار واقعی شویم حضرت زهرا 

می خواهد از بین شما   منادی ندا می دهد به مردم که زهرا  ،در مورد روز قیامت می فرمایند: زمانی که روز قیامت شد  امام سجاد

؟  حاجَتَک کند که ....    عرض می   بروند. بعد خداوند ملکی را می فرستد به حضرت زهرا  به سمت بهشت  ،عبور کند و هرکس که با اوست

خدایا حاجت من این است که مرا بیامرزی    لی حاَجتی َان َتغِفَر و ِلَمن َنَصر ُولدی   :کنند به خداوند   اینگونه عرض می  حضرت زهرا 

 و هرکس که بچه های مرا یاری کرده است.  

را یاری کردند، در روز قیامت شفاعت خواهند کرد. بنابراین ما باید در مسیر یاری  حتی کسانی که امام زمان ببینید حضرت زهرا

 محتاج هستند و همه نگرانند، برخوردار شویم. حتی پیامبران  در روز قیامت، در روزی که همه    ایشان باشیم تا از شفاعت حضرت زهرا

می باشد که به جابر می فرمایند )وسط   از امام باقر  ،که در همین رابطه در مورد ضرورت کار در ایام فاطمیه استآخرین حدیثی  

همانطور که یک پرنده دانه خوب   .حبین خود را انتخاب و برمی داردشیعیان و م کنم(: در روز قیامت حضرت زهرا  حدیث را نقل می

هدارد و بعد به سمت بهشت می روند.    های خوب را برمی  را از دانه بد جدا می کند و دانه ِاذا صاَر شیعُتها َمَعها ِعنَد باِب الَجنَّ ، آن فَ

برگردند. وقتی که به سمت عقب  به سمت عقب  خداوند در قلب شیعیان می اندازد که    ،در بهشت می روند   شیعیانی که با حضرت زهرا

را در حق شما اجرا    گردید؟ من که شفاعت فاطمه  خداوند می فرماید که: ای دوستان من چرا به سمت عقب بر می   ، گردند  بر می

کنند: خدایا ما می خواهیم   ؟ آنها به خداوند عرض میگردید  برای چه به سمت عقب بر می .کردم و به شفاعت ایشان شما را نجات دادم

هرکس که شما را به خاطر حضرت    .قدر ما در این روز مشخص شود. خدا می فرماید: ای دوستان من برگردید پشت سر خود نگاه کنید
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کار   در مراسم حضرت زهرا  .، یعنی این که این بچه هیئتی است و اهل هیئت استَمن َاَحّبُکم ِلُحّب فاِطَمهدوست داشته،    زهرا

کسی که شما را به   . ، نگاه کنُانُظروا َمن َاطَعَمُکم ِلُحِب فاطمه  به خاطر محبت حضرت زهرا  . پس ما او را دوست داریم  ،کرده

خداوند می    و به مردم غذا داده است.یک نفر بانی شده    هیئت رفته اید.  مثال شما در ایام فاطمیه  ،طعامی داده  عشق حضرت زهرا

، بگردید آن کسانی که یک لباس به عشق حضرت ُانُظروا َمن َکساکم ِلُحبِّ فاِطمة  . پیدا کنید  ، فرماید او که به شما غذا داده را بگردید

 من شیعیان حضرت زهرا  :می گوید  شود به عشق حضرت زهرا  یک نفر بانی می   .به شما پوشانده، مثال کسی فقیر است  فاطمه

، کسی یک  ُانُظروا َمن َسقاُکم ِشرَبًة في حّب فاطمة. آنها را انتخاب کن.  می آورمکنم. آن ها را از بی لباسی در  می  را لباس به تن  

  ،غیبتی از شما را رد کرده  به شما داده، او را پیدا کن. نگاه کنید کسی که به عشق حضرت زهرا  لیوان آب به عشق حضرت زهرا 

ُخذو پیدا کنید.  
َ
به نام حضرت   ،. خیلی عجیب است. یعنی هرکاری که هرکسی می تواند برای دیگری بکندا ِبَیده وأدِخلوه الَجّنةف

به شفاعت شیعیان    ،افرادی که آن کارها را کردند  ،، تمام این کارها باعث می شود که روز قیامت  و تحت لوای حضرت زهرا   زهرا

ادتی از این باالتر؟ می خواهیم انگیزه پیدا کنیم که در ایام فاطمیه کار کنیم. یک  به سمت بهشت بروند. چه سع  خاص حضرت زهرا

به   . مهمان کنم یی غذارفیق خود را کافی است لیوان آب یا شربت دادن در ایام فاطمیه که کاری ندارد. یک چایی دادن در ایام فاطمیه،  

این موارد کارهای خیلی کوچکی است اما همین   .به عشق حضرت زهرا  ،و یا لباسی بدهم به فقیر یا مستحقی  خاطر حضرت زهرا

، َو أدِخلوه الَجّنةآنها را پیدا کنید بگردید  ُانُظروا َمن َکساُکمموجب شفاعت ما در قیامت می شوند. دقیقاً حدیث می فرماید:  ،کارها 

،  بکنیم  به عشق حضرت زهرا  ، ءاهلل. پس هر کاری که ما  کنند ان شا  او را وارد بهشت کنید. می گردند ما را پیدا و وارد بهشت می

 کارهای کوچک کوچکی که شاید زیاد هم به نظر ما نرسد، حتماً باعث نجات ما خواهد شد. 

 

کند که کار و خدمتی به حضرت    آمده، به درد می آید و حتما انگیزه پیدا می   از آن جنایاتی که بر سر حضرت زهرا  ،دل هر انسانی  -1

 بکند. زهرا

پیدا کنیم که این رابطه ها را عرض   فلذا باید رابطه ای با حضرت زهرا  .است  نجات ما در روز قیامت به شفاعت حضرت زهرا  -2

 کردیم. 

 

 چگونه و چه کارهایی می توان انجام داد؟!
 :شود فعالیت ها در ایام فاطمیه به سه بخش تقسیم می انواع 

 

 انواع فعالیت

 

 

 

 فعالیت های خرد: 
چه کارهای کوچک و چه کارهای بزرگی که شخصی است و  . منظور فعالیت های شخصی است که هرکسی می تواند آن ها را انجام دهد

م. یا این که پرچمی سیاه سر در منزل خود یدر توان همه هست. ساده ترین کار این است که در ایام فاطمیه یک لباس مشکی بپوش

که مسئول تبلیغات و روابط   روبان مشکی بزنیم یا در محل کار به کسانی  کبه آنتن ماشین ی  ،بزنیم یا مثالً فرض کنید به ماشین خود

سر در   ،در خواست کنید که پرچم سیاه بزنند )اگر کارهای دولتی و جمعی است( و اگر کار خصوصی خودمان است  ،عمومی هستند

 مغازه، سر محل کار خود می توانیم یک پرچم مشکی بزنیم. 

  . . شاید برخورد کرده باشیداست  می فهمند که خبری شدهاست ولی جو را، جو فاطمی می کند و مردم    این نوع کارها ظاهرا خیلی آسان

فرصت را دارید تا توضیح   چه شده؟ و شما در اینجا بهترین  . مردم تعجب می کنند و می گویند خدا رحمت کند  ، لباس مشکی می پوشید

خود این لباس مشکی پوشیدن شهید شدند و بعد شروع می کنید به صحبت. یعنی  دهید که مثال مادر ما از دنیا رفته و حضرت زهرا

 فعالیت های خُرد 

 فعالیت های نیمه کالن 

 های کالن فعالیت
 



 

 6صفحه 

 

 34کارگاه آموزشی شماره 

     ضرورت فعالیت در فاطمیه و نحوه کار توسط یک خدمتگزار

 

خوشبختانه   .هستند را مطالعه کنیم  زمینه را برای صحبت کردن باز می کند. باید یکسری از کتاب هایی که در مورد حضرت زهرا

و شبهات صحبت کردند که بی شک   کتاب های خوبی در بازار وجود دارد و همچنین سایت هایی که مفصل در مورد حضرت زهرا

  . مسئله بعدی شرکت در عزاداری ها و دسته ها و جلسات است  .آشنا شویم  ا این شبهات را بدانیم و با فضائل حضرت زهراالزم است م

حاال اگر تمام این مدت را نمی توانیم، حداقل هفته   ؛حتما باید برنامه ریزی کنیم در ایام فاطمیه، بخصوص فاطمیه اول و فاطمیه دوم

با خانواده و دوستان در جلسات شرکت کنیم که این خود، یاری کردن   .شرکت کنیم  اول در فاطمیه اول در جلسات برنامه بگذاریم 

 است.  حضرت زهرا 

آن هایی که ما تا االن عرض    .ست که اعمالمان را فاطمی کنیمایک نوع فاطمی شدن این    .انجام اعمال صالح است  مسئله بسیار مهم، 

مرحوم خدا رحمت کند    .بخوانم، احادیث بسیار عالی هم هست  تظاهرات ما بوده ولی این که من یک حدیث از حضرت زهرا   ،کردیم

تعداد   ،«شادمانی دل پیامبر  فاطمه»که ترجمه شده به    »فاطمة الزهراء بهجة قلب المصطفی«در این کتاب  آقای رحمانی همدانی  

برای ما یک دنیا درس و الگوی عملی هستند. این می شود    نقل کردند که هرکدام از این ها   زیادی احادیث بسیار عالی از حضرت زهرا

این کار را   به خاطر شما  ، چون شما این کار را دوست دارید ،یا حضرت زهرا  :عرض کنم فاطمی شدن واقعی، یعنی من به حضرت زهرا

یکی    .اعمال صالحه را در این ایام انجام دهیممقید باشیم  فلذا    .به خاطر شما ترک می کنم  ،گناه را چون شما بدتان می آید این    .می کنم 

این است که ما صفحه کامپیوتر و موبایلمان را عوض کنیم و احادیث   ،و کمک می کند  از کارهایی که در این رابطه خیلی خوب است

سست می  در نماز    .کوتاهی می کننددر نمازشان  کسانی که    ،تکاهل در نماز  مثال در مورد  .وز ببینیمرا بذاریم تا هر ر  حضرت زهرا

همین فضای فاطمیه ما را   ،شوند که چندین عذاب در دنیا دارد و چندین عذاب در هنگام مرگ. احادیث مرتبط که مقابل چشم باشد 

برای مثال بنده    .هدیه می دهیم   هم این که مشوقی می شود برای عمل فاطمی. بعد همین اعمال را به حضرت زهرا   ،ایجاد می کند

 این هم کار خوبی است. ،نمازم را اول وقت می خوانم و بعد ثواب آن را هدیه بدهم به حضرت زهرا به خاطر حضرت زهرا

اتفاقات رخ داده در فاطمیه و تحقیق درباره آن است. مثال چرا یک خانم هجده ساله مطلب بعدی که می توانیم انجام دهیم، تفکر درباره  

 ؟ چه اتفاقی افتاده  ؟است هر انسانی باید از خودش بپرسد. یعنی چه یک خانم هجده ساله از دنیا برود   سؤالباید شهید شود؟ این یک  

 این ها همه باعث می شود که به نتایج خیلی خوبی برسیم.

تعمد داشته باشیم در این   .شوخی نکنیم  یعنی در این ایام عزا زیاد نخندیم و  .مسائل شخصی این است که قلب ما محزون باشددیگر  از  

تسلیت و   به حضرت امام زمان ، شوخی هایمان را کمتر کنیم. عادت کنیم هر روز صبح که بلند شدیم که به احترام حضرت زهرا

گویند: برای چه؟   بگوییم: تسلیت عرض می کنم. می  ،هرکس را دیدیم   .مین این مصیبت را تسلیت بگویهمچنین هنگام صحبت با آشنایا

 .چه اتفاقی افتاده؟ و آن لحظه یک زمان مناسبی است برای توضیح و تذکر درباره شهادت حضرت زهرا

صوت های پیشواز، کسی که به ما زنگ   ،کارمان اجازه دهدزنگ موبایل را زنگ مذهبی و اگر شرایط    .صدای موبایلمان را باید عوض کنیم

این ها کارهایی است که سعادت   !خرج و دردسری  بدون هیچ  .می زند یک صدای مداحی به جای زنگ بشنود، خیلی کار خوبی است

تمام ما به واسطه این کارها   رینبناب  .شخصی همه ما است و ما می توانیم انجام دهیم و کسی نمی تواند بگوید من توان این کارها را ندارم

 تازه اول راه است. .و این نقطه شروع است ولی تمام کار این ها نیست می توانیم فاطمی شویم

 

 فعالیت های نیمه کالن 
و خیلی ساده و    نوشته شود  مثال روزانه یک حدیث بر روی تخته کالس راجع به شهادت یا فضائل حضرت زهرا  بعنوان (1

می   . مشارکت خیلی مهم است . بدهیم دیگران انجام دهند که مشارکت داشته باشند .است خودمان ننویسیم بهترالبته  .راحت

لذت می    فرد )کیف می کند(  کهشدی    ه تو سرباز حضرت زهراتوان به شخصی که این کار را انجام داد، تبریک بگوییم ک

چرا با گناهم    . را شاد کردم  قلب مقدس حضرت زهرا  .: نه! من که آن کار خیر را کردم می گوید  برد از این حرف و به خود

 پس یک حدیث روی تخته می نویسیم.  .این باعث می شود که افراد ساخته شوند ؟قلبشان را بلرزانم

صحبت کنیم و از ایشان بخواهیم یک مقدار از وقت    ،ید با استاد معارف یا استاد تعلیمات دینی که در مدرسه هستندمی توان (2

)ان   .که به صورت دکلمه بخواندبدهیم  از بچه ها    یمی توانیم یک مقاله بخوانیم یا یک مقاله بنویسیم و به یک  .را به ما بدهند 
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می دهیم به یک نفر    ،باشد را عرض خواهم کرد.( یا مثال کلیپی، پاورپوینتی آماده می کنیمشاءاهلل منبع این مطالب که از کجا  

شما می خواهید کار را سبک   بعد آن استاد، پرسش و پاسخ را انجام دهند، یعنی در واقع  .که روی این پاورپوینت سخنرانی کند

 از قبل موضوع را به ایشان گفته باشید.  . پاسخ دهد  تسؤاالتواند به   می  ،استاد آن جا است و اگر پرسشی هم بود .کنید

یک روزنامه دیواری می تواند ده نفر را به کار    .هم در دانشگاه و هم در مدارس خوب است  .کار دیگر. روزنامه دیواری است (3

می   ی کهچیزهای مختلف . تو یک مقاله بیاور .تو چند عکس بیاور  . مثال معرفی کتاب بیاور  .می گوییم تو شعر را پیدا کن .بگیرد

یک نفر    .انجام دهد  این مسئولیت ها را به افراد مختلف داد. مثال یک نفر خطاطی آن را  کرد و  درست  شود روزنامه دیواری

 . گردندبهره  همه باید شریک شوند تا این که همه از این فیض خدمتگزاری حضرت زهرا .مقوای آن را بخرد

 :جماعت مسجد خواهش کنیم  امام  از  این است که برویم از مسئولین، مثال در دانشگاه،   ،هیمکار دیگری که می توانیم انجام د (4

وقتی این را    . صحبت بفرمایید  شما در عرض سه یا چهار دقیقه درباره حضرت زهرا  ،آقا این یک یا دو ماه، در میان دو نماز

 ست و می شود. اانجام پذیر  ،دو یا سه نفر بگویند 

برنامه فاطمیه دوم چیست؟    .یان پیشنهاد دهیم که فاطمیه اول مراسم می گذاشتید، فاطمیه دوم هم بگذارید به دوستان و آشنا (5

مرتب به آنها پیشنهاد بدهید که این کار غنی تر و پخته تر و پر بارتر   .حاال مداح هم بگذارید   .سخنران داشتید، مداح نداشتید

م  به افراد هدیه دهیم یا سی دی را بگیری  ، این است که سی دی هایی که تئاتر فاطمیه است  ، کار دیگری که می شود کرد   .شود

اینها کارهای    .نمی توانم سخنرانی کنم ولی می توانم سی دی بخرم  ،خودم نمی توانم تئاتر اجرا کنم  .در مجالس بگذاریم   و

افراد این سی دی را می بینند   ، یک کالس جمع می کنیم یا مثال در یک آمفی تئاترچند تا از دوستان را در  است.نیمه کالن 

 گذار است.تأثیرو بسیار هم 

چند تا بانی پیدا و    ، نفر از دانشجوها  5  -  4با    است.سیاه پوش کردن دانشگاه و خوابگاه    ،کار دیگری که می شود انجام داد  (6

 دانشگاه و خوابگاه را سیاه پوش کنید.  ،پارچه مشکی تهیه کنید و تا آنجا که می توانید

خود این کلیپ ها و تلگرام ها    .کلیپ های فاطمی را ارسال کنیم  است تا  تلگرام و فضای مجازی  ،ه االن مد شدهک  ریکار دیگ (7

و یک    .بیا کلیپ را با هم بینیم  !یا خانم می گوید خواهرجان  !پسرجان  : گویم  به دوستم می   برای مثال  است.محملی برای بحث  

بنابراین هم خود کلیپ آموزنده است و   . کلیپ را دو دقیقه نشان می دهیم و چند دقیقه راجع به آن صحبت و بحث می کنیم

 .هم این کلیپ ها محملی هستند برای صحبت کردن راجع به حضرت زهرا

ی،  یاز برپا کردن تا پذیرا  .می تواند پنج یا شش نفر را بکار بگیردهستند و یک ایستگاه صلواتی    خوبایستگاه های صلواتی بسیار   (8

این   ؛مثال در دانشکده  .پخش می شود  مداحی هایی در مورد حضرت زهرا  ،بعد شما سی دی می گذارید و به وسیله بلندگو

و افراد    است  همینطور سی دی در حال پخش  .طوری که مزاحم کالس ها نباشد   ،صدا در محیط حیاط دانشکده پخش شود

خورند و می روند و این حداقل کاری است که در ایستگاه های صلواتی می توان انجام داد و البته از آن باالتر هم می    چایی می

 شود فعالیت کرد که بعدا عرض می کنم. 

و من با دوستم   فالن مجلس در فالن محل برگزار می شود   مثال  .دعوت کنیم برای شرکت در مجالس  می توانیم دوستانمان را  (9

فقط دعوت کردم از او  بدون پرداخت هزینه ای خاص    .ستا مجلس    ،عزیزم بیا برویم با هم فالن جا  : تماس می گیرم و می گویم

  ، بردم و در تمام گریه هایی که او می کند و مطالبی که یاد می گیرد و در تمام کارهایی که بعدا او خواهد کردمجلس    به  و او را

 آسانی است اما نتیجه بسیار بزرگی خواهد داشت. خیلی کار  .فقط با یک تلفن .سهیم خواهد بود

کتاب های کوچک، حتی   . کتاب را تهیه کنیم و به افراد هدیه بدهیم  .تهیه کتاب است  ،کار دیگری که می توانیم انجام دهیم (10

و اگر    ستاخوب    ،اگر بتوانیم تعداد زیادی بخریم  .شود  در این ایام خیلی چیزها منتشر می  کهمی شود تهیه کرد    هم  بروشور
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چون پخش کردن بروشور کاری ندارد و به افراد بدهیم و بگوییم مطالعه کند و    .همه را برداریم ،عدد بروشور هست  100جایی  

ها را سؤالهم درآورد و از دوستانمان خواهش کنیم که    سؤالتا    4هیچ کار سختی هم نیست و حتی از همان بروشور می شود  

ست که خیلی آسان و خیلی نتیجه ااین ها کارهایی  .می کنیم هدیه ای تقدیم   ،از آنها تقدیر و تشکر کنیم بعدادهند و  جواب

 بخش است.

ت و افراد را به سمت تبلیغات  ستکار خیلی خوبی  غذای نذری و اصوال نذری دادن ،از دیگر کارهایی که می توانیم انجام دهیم  (11

شما هم یک روز آن را شیرینی بدهید، یک روز به    . حال یک ایستگاه صلواتی بر پا شده و چایی می دهند  . شما می کشاند

اول خودتان شروع کنید و بعد به    .تومان ولی مشارکت کردید   12  -  10  ؟دوستتان بگویید، یک جعبه شیرینی چقدر می شود

 کنید. دیگران هم توصیه 

ای را می خواند، شعر و دکلمه و حتی موارد مختلف    یک نفر مقاله  بگذارید.تر این که شما در یک کالس برنامه    کار خیلی آسان (12

بنام حضرت   چیزهایی است که   موارداین    . دقیقه وقت گذاشت و یک نفر هم خرما پخش کند  6  -  5در حد    توانمی    .دیگر

 می گذارد و باعث ارتقای معنوی آنها خواهد شد.  تأثیرقطعا در روحیه افراد  .متبرک است زهرا

 

 فعالیت های کالن 
این ها برنامه هایی است که خیلی مهم هستند و ما تا جایی که می توانیم باید آنها را انجام    .به فعالیت های کالن می رسیم (1

دهیم که نظر بنده این است که اکثریت مخاطبین بنده می توانند این کار را انجام دهند و بنابراین چیزهایی که در گذشته 

این توقع می رود که این کارها را حتما  مخاطبین مااز ولی   راه بیافتند خواهند به ست که تازه میابرای کسانی   ،عرض کردیم

اول باید سعی کنیم که همه گروه های مذهبی    .مثال در دانشگاه می خواهیم مراسمی بگیریم  .انجام بدهند و حتما می توانند

فرمودند:    راچون خود حضرت زه  . درگیر کنیم   ، همه را متحد کنیم  یعنی حول محور حضرت زهرا  . را درگیر کار کنیم

َماُن »
َ
  .متحد شویم  حول محور اهل بیتباید  بنابراین    ،جدایی قرار داده  خداوند امامت ما را امان از افتراق و  «اإلَماَمِة األ

بنابراین    .قبول دارند  همه آنها را حضرت زهرا   ،یک گروه چپی یک گروه راستی  ، حال یک گروه تندروست و یک گروه کندرو

هفته آینده همایشی گذاشته   3  -  2در طی    ،تا فاطمیه وقت زیادی مانده  .باید همه استفاده کنیم و مختص یک گروه نکنیم 

حتی اهل تسنن را هم    .همه مسئولین این گروه ها را جمع کنیم و برنامه ریزی خوب داشته باشیم و از همه دعوت کنیم  ،شود

.  دانشگاه محیط دیگری است و باید حتما منادی وحدت باشیم  .ن بحث بنده، بحث دانشگاه استچون اال  بیاوریم.   باید در کار

خود مسئولین جلوی آن را می گیرند و ما هم   که چون اولین اشکال این است .برنامه های فاطمیه ما نباید وحدت شکن باشد 

م ادایی در بیاوریم و به وحدت مسلمانان معتقد  به این معتقدیم که باید وحدت خیز باشد و این تاکتیکی نیست که بخواهی

لعن که اصال نباید کرد، برنامه    .باید دوری کنیم   (وقتی که اهل تسنن هستند)از هرگونه لعن علنی    باشد، وقتی اینگونه    .هستیم

بانه مطرح کنیم و  دؤما با اتکا به مطالب خود اهل تسنن واقعیت را در یک قالب بسیار م  .طوری باشد که اهل تسنن هم بیایند

هم جلوی کارمان گرفته می شود و هم    ،این که ما بخواهیم از اول بر اساس لعن جلو برویم  .این باعث هدایت آن ها می شود

به خاطر    . کند  بعدا این کار ادامه پیدا نمی  . این که مسئول آن دانشگاه یا محل خودش خیلی به این مسئله حساس نباشد

برخوردهایی که بعدا به آن می شود. بنابراین خواهشم این است که به خصوص در دانشگاه به این مسئله توجه شود و حتما  

اما    دندار  یدرستخیلی  حجاب    یحتی ممکن است خانم  ،هم افراد و کسانی که در گروه ها هم نیستند ولی یک نفر هست

یک نفر نقاش است، از نقاشی    . بگوییم خانم از خط شما استفاده می کنیم  .دارد  باشد و خط قشنگی  عالقمند به حضرت زهرا

چون کار، کار بزرگی است و آن قدر کارها    ، تقسیم کار کنیم  . سعی کنیم همه را درگیر اینکارها کنیمخالصه  استفاده کنیم و  او  

حاال    . تلف بیایند و در کارها مشارکت کنندحتما باید گروه های مخ  .متنوع است که قطعا یک گروه به همه کارها نمی رسد

مفی تئاتر  آدر    مثال  برگزار کنیم.  همایش های مجالس سنتی  .انواع همایش را خواهیم داشت  . برنامه ها به چه صورت خواهد بود

ود که به این ترتیب که قرآن، ترجمه، سخنرانی، مداحی و روضه خوانی و تمام می ش  ،مجلس سنتی برگزار می کنیم  ،دانشگاه
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 که   خوبی است  موردفقط باید مجلس را هماهنگ کنیم و این مجلس سنتی    .برد  یک کار عادی است که از ما معونه ای نمی

 . می توان آن را عملی کرد  بسیاری از مکان هادر ابتدا در 

قبل  از سخنرانی یک ساعته را آماده و تقسیم می کنیم به چهار موضوع مفصل و هر موضوع را می دهیم به دانشجویی که    یک (2

این سخنرانی یک ساعته را در چهار تا یک ربع می شود انجام    . ش را تست کردیم و می دانیم خوب می تواند اجرا کند یتوانای

ممکن است در محل یا مدرسه این کار انجام    .انشجوها و خود مخاطبین استمشارکت هرچه بیشتر د  ، داد و اصل این کارها

  ، وقتی یک دانشجو سخنرانی کند  .آن روی خودشان و هم دیگران بهتر است  تأثیر  ،هرچه مخاطبین خودشان درگیر شوند  .شود

ممکن است آن   ،ی کندبقیه دانشجویان به حرف دوستانش خوب گوش می دهند ولی اگر یک سخنران یا یک روحانی سخنران

 . حساسیت را نداشته باشند و خیلی از مطالب را گوش ندهند 

البته به این شرط که    است.نوع سوم همایش به صورت پرسش و پاسخ   (3 ابتدا که  سخنران باسواد و دانشمند دعوت   یکدر 

در    . آن ها بکنند و کار را خراب کننداز    سؤالت بربیاید و اال ممکن است چهار تا  سؤاالبفرمایید تا بتواند از پس پرسش ها و  

بپرسند و یک مجری با سخنران    سپسرا بنویسند و    سؤاالتشانکاغذ و قلم به آن ها بدهیم که    ،ابتدا که افراد وارد می شوند 

  توانند از مخاطبین و مردم هم نظرسنجی بکنند و افراد در  ت پاسخ بدهند و می سؤاالو یکی یکی به  به صحبت کند  شروع  

کنند و خودشان هم فکرشان را  خیلی بهتر در ذهنشان بشیند و فکر میمطالب  جواب مشارکت کنند و این باعث می شود که  

وقتی به نتیجه   .کنند تا به نتیجه برسند  حرکت می دهند و به تحرک درمی آورند و آن دانسته هایی را که دارند، سر هم می 

 خوب در ذهنشان می ماند. خیلی  ،سخنران حرف اصلی را بزند ،نرسیدند

تمام حرف ها و اعتقاداتتان را از طریق    .نحوه چهارم همایش به صورت تئاتر است. یعنی شما یک گروه تئاتر درست می کنید  (4

بخصوص که   .آیات، احادیث. همه را در قالب تئاتر می توان گفت که این هم روش بسیار خوبی است .تئاتر به افراد می رسانید

یک کار دیگر هست   .ستاروش بسیار مؤثری هم    .دانشکده هنر می شود این روش را انتخاب کرد  در  ند یا مثال اهل هنر هست

کار دیگری که می شود انجام داد، نمایشگاه کتاب    . دارد...  که برنامه های کالن است که معونه دردسر و زحمت و هماهنگی و

 مثال هشت یا ده کتاب خوب در مورد حضرت زهرا   .نمایشگاه کتاب خاص برگزار کنیم  ،است که نمایشگاه کتاب مرسوم نه

یک    . صندلی، افراد می آیند وارد میز اول می شوند  5  -  4هر میز    .ده میز در یک محوطه عالی می گذاریم   .انتخاب می کنیم

بعد یک مطلب   . می گوید  سه یا چهار دقیقه راجع به کلیت کتاب ،مثال کتاب آقای رحمانیان که عرض کردم  ؛ نفر کتاب خاص

اگر   . آن یک صفحه را بیان می کند ،اگر بتواند و قدرت سخنرانی داشته باشد .یک صفحه  ،را از کتاب بطور کامل بیان می کند

به همین ترتیب ده مطلب خوب   ، بعد می روند میز دوم، سوم، چهارم  .کتاب می خواند  از روی  ،قدرت سخنرانی نداشته باشد

چون مطالب   خریداری می کنند و  ها عرضه می شود و آنها  کتاب هم آشنا شدند و در آخر آن کتاب  عنوانیاد گرفتند و با ده  

 مثبتی دارد.  رتأثیاین هم کار خیلی خوبی است که  .مشتاق می شوند که بخوانند ،پیچیده نیست

هم در مدرسه و هم در دانشگاه، متن سخنرانی را به دوستی    . کار دیگری که می توانیم انجام دهیم، کنفرانس کالسی هست (5

  . بعد در کالس کنفرانس می دهند  .می دهیم، آماده می شوند. برای خودمان اجرا می کنند، اشکاالت را به آن ها می گوییم

باال می رود، جرات و  توانایی افراد  .این کار خیلی خوبی است .دانشجو یا دانش آموز که سر کالس هستند 50تا  30- 20برای 

همین که این فرد، یک فرد مذهبی    .قدرتشان زیاد می شود و باعث می شود که این فرد به عنوان یک فرد مذهبی شناخته شود

باشد، جو غلبه پیدا می کند به سمت مذهبی ها و جلوی خیلی از گناهان گرفته می شود. یعنی یک خانم یا یک آقایی که  

بگذار هر    . می گفتند این که از خودمان است  ، ب درست وحسابی نداشته، از دور که نگاهش می کردندریش تراشیده بوده، حجا

  ، االن که بحث مذهبی می کند   ،ظاهر عالی هم قبال نداشته  انجام دهیم ولی حاال که این فرد می آید و   ، کاری می خواهیم

شود که هر حرفی در مقابل آن ها زده نشود و هر کاری  معلوم است که نه، خیلی از این افراد مذهبی هستند و این سبب می  

 را نمی شود انجام داد. این از نتایج فردی این کار است.

ست که انواع  امحل خیلی خوب، خوابگاه های دانشجویی  یعنی یک   است.یکی از کارهای خیلی خوب، فعالیت های خوابگاهی  (6

یک سخنران دعوت   .می شود در نمازخانه خوابگاه مجلس سنتی گذاشت  یعنی   . این کارها را می شود در خوابگاه ها انجام داد

این کارها انجام شده و تجربه خیلی خوبی هم در    همه  .می شود نمایشگاه کتاب گذاشت  . برای دانشجویان صحبت کنند  ،کرد
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نفر می    5  -  4مطلبی را به آن  ، می رویم یک  هستندنفر در آن    5  - 4اتاقی که    است.اتاق به اتاق    فعالیت  یا کار دیگر  .آن است

کار خیلی    .دارد و می پرسد و جواب گفته می شود  سؤالبحث های خوبی هم درگیر می شود. طرف    بعضی وقت ها  .گوییم

 خوبی است.

زیادی    ست که خیلی از دوستان با این کار آشنا هستند و تجربهانمایشگاه و غرفه ای    ،کار دیگری که می توانیم انجام دهیم (7

  ، انتخاب کنیم. اگر در محیط های بیرون باشد   ،کالس را می توانیم  4  ، مثال اگر مدرسه یا دانشگاه باشد  ،چهار یا پنج غرفه  .دارند

  یک بحث را مثل همان سخنرانی، یک بحث را چهار قسمت . غرفه درست کنیمعدد  4 .فضاسازی کنیم « پاراوان»می توانیم با 

فایده این کار   . به همین ترتیب افراد به تدریج این بحث را می فهمند . قسمت دوم  ،غرفه دوم  .غرفه اول، قسمت اول  :می کنیم

گذاری تأثیر  ،چون تعداد کم است  .تعداد کم است  ثانیا  .خسته نمی شوند  ،چیست؟ اوال که بین غرفه ها استراحت می کنند

 . بیشتر می شود و تنوع در سخنران سبب رفع خستگی می شود

جدید دانشکده یا کالس  دانشجویان این است که هرگروهی، فرض کنید    ، کار دیگری که از برنامه های کالن به حساب می آید (8

بسیار مفید را در دسترس   مطالب با چند ادمین و    ، سیس کنند أ کانال ت  یا سیس کنند  أ یک وبالگ ت  ، یک سایت بزنند  ،سوم نظری

 دیگران قرار دهند. وقت گذاری و مطالعه زیاد می خواهد و باید یک مقداری وقت بیشتری افراد بگذارند. 

هم می تواند انجام    مدارسدر آمفی تئاتر دانشگاه و در    ،در مساجد   انجام شود.در خانه ها بصورت مجالس خانگی می تواند    ،مجلس سنتی

سفانه  أ مت  .در ابتدا قرآن تالوت شود  می تواند به این گونه باشد:برنامه هایی که در یک مجلس سنتی می توان اجرا کرد،    ؛م. عرض کردشود

و ترجمه آن خوانده شود که ما توسل ثقلین  باید رسم کنیم که حتما قرآن .در خیلی جاها به قرآن توجه نمی شود و این خیلی بد است

 در مجلس مان از یک قاری خوب بنابرین    .برازنده یک شیعه نیست  ،توجه کنیم و قرآن را رها کنیم  بیت فقط به اهل    .داشته باشیم

که بنا بر سلیقه افراد  پذیرایی استقسمت دوم   . دعوت کنیم که قرآن را با صوت و لحن خوب بخواند و افراد را به سمت قرآن جذب کند

مثال راجع به فاطمیه چه   .سایتی هست به نام سایت مناسبت ها که این مطالب آماده را در اختیارتان قرار می دهد   متفاوت می باشد.

متن سخنرانی و دکلمه این ها را از سایت مناسبت ها که شاید دوستان آشنا    . آیاتی خوانده شود یا در نیمه شعبان چه آیاتی خوانده شود

همان روش سخنرانی سنتی، حاال یک سخنران روحانی یا    .ر ایام فاطمیه سخنرانی صورت خواهد گرفتد  .می توانید دربیاورید  ، باشند

  .گذاری اش کم خواهد شد  تأثیرحتما از سه ربع بیشتر نباشد چون    .مثال حدود سه ربع صحبت می کنند   ، یک فرد غیر روحانی می آیند

نتهای سخنرانی هم حتما باید از سخنران خواهش کنیم که ذکر مصیبت  معموال یک ربع تا نیم ساعت اصل مطلب را می شود گفت و ا

حتما سخنران باید مداحی کند و   .در صورتی که این کار خوبی نیست  گذارند؛می  به عهده مداح  ها    بعضی از سخنران  .داشته باشند

  ؛ باشددعا  بعد حتما باید    .حتما سینه زنی باشد   . بعد مداح می آید روضه خوانی می کند  دهند.مجلس را آماده کنند و بعد تحویل مداح  

که چگونه به   اینجاست  سؤالحال    .تذکر دهیم که دعا برای فرج انجام دهند به سخنران و به مداح  حتما باید    .بخصوص دعای برای فرج

یک مجلس سنگین با کلی خرج داریم ولی مهمانان کمی به آن مجلس می آیند که این   .خیلی مهم است موضوع  مردم خبر دهیم؟ این

به انواع مختلف تبلیغات در اینستاگرام، کانال تلگرام و   .باشیم  داشته  اشکال از دعوت ماست که حتما باید از قبل اطالع رسانی کامل 

مثال از چند دوست    .یعنی مطمئن شوند  .ه این کارها را از قبل باید حتما تدارک بکنیم که به مردم اطالع رسانی کافی شودپیامک، هم

بدانید که سایر افراد   ،اگر دوست ما دریافت نکرده ؟تلگرام ما را دریافت کردید ؟پیامک به شما رسید ؟بپرسیم که خبردار شدی یا نشدی

دعوت در موضوع  باید خیلی  مدعوین کم بودند. پس    سفانهأ ی وقت ها شده که مجالس خوبی گرفته شده ولی متهم دریافت نکردند و بعض

اشکال   ، هرکدام ناقص باشد  .هم غنی از احساسات و عواطف  ،باید هم غنی از معارف باشد حتما  مان    مجلس  .و وقت گذاشت  دقت داشت

دانشجو یا افراد تحصیلکرده و باسواد  برای مثال  اینجا    . دارد و باید دقت کنیم و به سخنران بگوییم که آقا بحث درست و حسابی مطرح کن

این است که خالصه    انجام داد، که می شود    دیگری   موضوع به آنها بدهیم و از آنها بخواهیم پرمحتوا به میدان بیایند و حتی کار   .داریم

این کار سبب می شود که سخنران محترم مطالعه بیشتری   .شور بدهیم ویک براز خالصه سخنرانی  های ایشان را از آنها بگیریم و    بتصح

  .چه در مدرسه و چه در محله  ،چه در دانشگاه  ،از همه نیروها استفاده کنید   .متنی به شما بدهند به عنوان خالصه فرمایشات  بکنند و  

گوییم آقا سرو نوشابه با  ب   ،به خاطر حتی یک نوشابه دادن  ،وقتی همسایه بغلی می آید   .همه را درگیر کنیم  ،موقتی که مجلس می گیری

است، گوید فالن موقع مجلس    تر هم میرچهار تا فامیل دو  . آورد  خانواده اش را هم می   ،همین که مسئولیت به گردنش بیافتد   .شما

نکته مهم این که در مجالس حتما نظرسنجی داشته باشیم. بخصوص در دانشگاه فرم   .یعنی استفاده حداکثری از نیروهای اطراف  .بیایید
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در پایین نظرسنجی خود را  اسم، تلفن، و موبایل ، از آن ها بخواهیم اگر مایل هستیدبدهیم و نظراتشان را بخواهیم و  افراد نظرسنجی به

یعنی  . ارتباط پیدا کنیمبا تعداد زیادی از مخاطبین از شما دعوت کنیم و این باعث می شود که   به ما بدهید که در مراسم بعدیثبت و 

 دعوت می کنیم. با یک پیامک یا در گروه تلگرام را  افرادهمان دوباره دفعه بعد   .یک مجلس می گیریم، چند مخاطب پیدا می کنداول 

 

یک میز پرسش و پاسخ   ،باشددر کنار نمایشگاه کتاب  باید  نکته ای که حتما  در مورد نمایشگاه کتاب عرض کردم که چگونه باشد ولی  

آن فرد فقط   . تی پیش می آیدسؤاالحتما برای افراد  ،یک میز، یک کتاب، یک راوی و سخنران که وقتی کتاب را معرفی می کنند  .است

گیر درو    دادهت را پاسخ  سؤاالانتها نشسته است و    دهند به استادی که در  ارجاع می   ،ی پیش آمد سؤالاگر    که ه کرده  آمادیک مطلب را  

 جام داد، این است ان  کار خوب دیگری که در این قسمت می توان  .تی هم نمی ماند که تشنجی در مجلس پیش بیایدسؤاالنمی شوند و  

در چیزی  ، رفتندیعنی خالصه کتاب و یک کتاب که وقتی  . صورت بروشور به افراد بدهیمهایی که معرفی کردیم را به  کتاب که خالصه 

وجود  همین کتاب مجواب شما در    دهیم و بگوییم که بؤال  قسمت می توان به افراد ساز چند    ،عرض کردم  هم   باز   . دست داشته باشند

با شما تماس خواهند گرفت، ارتباطی دو طرفه بوجود می آید که می توانید این ارتباط را طوالنی تر کنید و  هفته آینده که مجددا   است.

 استفاده نمایید.  از آنانسم بعدی نیز در مرا

 

 نمایشگاه غرفه ای 

تواند به صورت تابلو   می  .گذاریم  می  با سه، چهار موضوع معموال سه یا چهار غرفه    .نمایشگاه غرفه ای را خیلی از دوستان کار کرده اند

ها و روی آن تابلو داده هایی را نشان یا تابلو ما احادیث  واست  هکه روی زمین ایستاد  باشدبه صورت استندهایی ایی روی دیوار باشد یا ه

در  ثالدر برخی موارد می توان از آثار حجمی استفاده کرد.برای محتی  .ممکن است عکس، نقاشی، یا حدیث باشد .می دهیم اتتوضیح

یا مثال وارد خانه می شویم و همان جا صحبت می بیایند  دم این در  افراد    .را نشان دهیم  ، درب خانه حضرت زهرافاطمیه  ه بارابط

بعد وارد غرفه   . پذیرایی می شوند  داشته باشیم. صحبت اولیه    ، در ابتدا تا افراد جمع شوند  ، کارهای دیگری که می شود انجام داد  .کنیم

افراد کودکانشان را به آن جا بسپارند و نگران بچه ها  باعث می شود که ،رفه کودک هم در کنار این ها داشته باشیمها شوند و اگر یک غ 

ت جواب سؤاالد که به  استادی باید باش  نیز  در انتها و    سنجی به آن ها بدهیدحتما فرم نظر  .تا بتوانند حداکثر استفاده را بکنند  نباشند

هم چون برنامه مفصل است، چند    ، هم ممکن است مجری غرفه آن توان را نداشته باشد  .ت جواب دادسؤاالبه    نمی تواندر غرفه ها    . دده

باید حتما به غرفه سوم بروند و فرصتی برای پرسش و پاسخ    ،وقتی غرفه دوم تمام شد  .بعد به غرفه دوم  ؛نفر اول وارد غرفه می شوند

 سنجی ارتباط می شود بسته فرهنگی داد و با آن فرم نظر  در این قسمت هم  .یردنیست و الزم است پرسش و پاسخ در انتها صورت بگ

 را با مخاطب حفظ می کنیم.  خود

انجام دهید و من    ، تان می توانید  هرکدام  ، عرض کردم تمام شما مخاطبین عزیز  .افراد بزرگ باشد   براینیست که    اینطورکارهای کالن  

با یک پیراهن مشکی    ؛ قرار دهید که هرکدام از ما حتما یک مجلس باید برپا کنیم  استانداردی را از امروز برای خودخواهش می کنم  

و سرمایه گذاری هایی    خیلی بیشتر از ما توقع دارند  راه نمی افتد، حضرت زهرا  کار حضرت زهرا  ...چای دادن و  تا   وپوشیدن و د

که افرادی که مخاطب   برپا کنیم  بلکه ده ها مجلس  ،باید هرکدام مان حتما یک مجلس  ،روی ما شده و گذشتگان که روی ما کار کرده اند

 می فرمایند:  فقط باید همت مان را بلند کنیم، حضرت امیرالمؤمنین  .انجام دهند می توانند این کار را   ،ده هستندبن

ةُ » ِة َتکوُن ِمن الّله ِ الَعِطَیّ َیّ  «علی َقدِر الِنّ
اربعین بهترین   .می رساندخدا    ،دنیت می کنید یک مجلس هزار نفری بگیری  .خدا لطفش را شامل حالش می کند  ، نیت کند  یعنی هرکس 

و    انجام داداز کجا می آید؟ رفت و    هزینه ای غذاها  .تا غذا می دهدتا، ده هزارروزی هزار  ،کند   یک نفر یک موکب بر پا می  .مثال است

ما می خواهیم برای شما کاری   !انکه خانم ج  این کارها فقط همت می خواهد و توکل به خداوند و توسل به خود حضرت زهرا  !شد

 شما به ما کمک کنید. .انجام دهیم 

 

با تمام حواشی و   . حداقل یک مجلس پنج روزه برپا کنیم  ،چه فاطمیه دوم  ، لنتیجه عرایض بنده این باشد که هرکدام چه فاطمیه او

  .ید برای خود مجریان هم برنامه داشته باشیموقتی مجریان را جمع می کنیم، با  .های دیگر که عرض کردم  سخنران، مداح یا آن شکل
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افراد   باید روزانه ،کار است اینکسی که مسئول   .کنیم  تغذیه معنویآنان را ضرورت کار را برای ایشان توضیح دهیم و در تمام طول کار 

 . و بعضی ها دیگر نیایند نگران کند یمقدارها را آن ،ممکن است سختی های کار  .در وسط کار سرد می شوند گرنهرا تغذیه معنوی کند و

  ها مجری ... و ، توسل، دعا قرآن خواندن مانند با کارهایی  . متوسل شویم و از ایشان مدد بخواهیم به حضرت زهرا زمانی راهر روز باید 

حتما گروه باید   .نکنیم  بدون مجوز کار  مدرسه، دانشگاه،های    مثال در جشن  د که تهیه کنیم. حتما کارها مجوز می خواه  .گرم باقی بمانند 

به    ، کارهایی که به ما توصیه می شود  .فدای گروه کنند   رانظرات شخصی    . از او تبعیت کنندکه متعهد باشند    د یک شریک داشته باش

حتما مقید به خواندن نماز در اول    ن امر خوب نیست.ایخیر می افتد.  أ به ت   نماز اول وقت  مثال   یم. ه باشداشت  هایی تقید موقع انجام دهیم و  

را بخوانیم یا مثال فالن کار را بکنیم و هدیه بدهیم    هر روز زیارت حضرت زهرا برای مثال .قرار معنوی با هم داشته باشیم .موقت باشی

مسئولیت ها همه    . مسئولیت های مدیر را باید تقسیم کنند  .لی خوب استبرای تغذیه معنوی افراد خی  ال ماع این نوع    .به حضرت زهرا

و مدیریت نماید که ما کارمان   در مورد این موارد فکر کردهمدیر باید    ،کرده در وسط کار تعطیلی پیش آمداگر خدای نا  .مشخص باشند

اکثر اوقات در رفتار و    .ا باید رعایت شوداشکالی ندارد. ضوابط شرعی حتم  ،حاال به نتیجه نرسید  ، وظیفه مان را انجام دادیم  ، را کردیم

عرض کردم تقیه حتما باید   .دهیممقید باشیم فاطمی بودن در عمل را انجام    باید  .سفانه ممکن است ضوابط رعایت نشودأ متشوخی ها،  

 .کنیما حتما در ایام فاطمیه تا آن جا که می توانیم رعایت مسائل تقیه ر .نباید وحدت شکن باشیم .شود انجام

 

بهتر این است ولی کار    بدهیم   ...ایستگاهی بر پا کنیم، شربت یا چای و شیرینی وحداقل کار این است که    ،در رابطه با ایستگاه صلواتی

 ،سهدر حد  خواهد چای و شیرینی بخورد،  که یک راوی یا سخنران هم سخنرانی های دو، سه دقیقه ای در حدی که هم یک نفر می  

غنی تر می کند و بُرد کار را خیلی  کار را   امر، این .را آماده کنیم و به افراد بگوییم چهار دقیقه یک پیام یا یک حدیث از حضرت زهرا 

یک بروشور هم  . بدهیم  مخاطبشیرینی به  و  ک چایی . هم به مخاطبین بدهیم هایی  بروشور در همین جا می توانیم  خواهد کرد. بیشتر 

شیرینی تعارف می    ، به یک ماشیندر خیابان وقتی که    .یا سخنرانی به تعداد زیاد تهیه کنیم  سی دی های مداحیهمراه آن بدهیم یا  

شود از آن استفاده کرد. بسته های فرهنگی متنوع، از کتاب،    خوبی است که میخیلی  راه  .  آنان هدیه کنیمبه    یک سی دی هم  ،کنیم

  . همسایه ها خیلی خوب جواب می دهد  در رابطه باکارت دعوت    .سی دی، بدهیم و کارت دعوت هم برای مواردی که مجلس جدی داریم

 آمدن پیدا کنند.  برای یبیشترتعهد به افراد دهیم که در دانشگاه ها می توانیم کارت دعوت 

 

 سخن آخر
خودمان به این خدمتگزاری   . به نصرت ما احتیاجی ندارند  چند حضرت زهراهر  . ظف هستیمؤم  نسبت به حضرت زهرا  ا همگی م

اگر مجلسی تشکیل دادیم و سخنران یا مداحی    . تشکیل دهیم  راجع به حضرت زهرا  ی مجلسقرارمان این باشد که  و    احتیاج داریم

به صورت   .آماده هستند  برای بر پا کردن این مجالس د که  اهلل تماس گرفته شود. دوستانی هستناز طریق همین گروه ان شاء  ،نداشتیم

 سخنرانی یا مداحی آن را پشتیبانی کنند. 

 چگونه و به چه صورت می شود مراسم را اجرا کنیم؟   ،چون توانایی ها مختلف است  ،کردند که در محله های مختلف  سؤالدوست عزیزی  

یا انگیزه    انگیزه انسانی  .را اول عرض کردم  آنکه چند نمونه    وجود داردانگیزه های مختلفی    ،اوال، راجع به این که چگونه تشویقشان کنیم

  آخرت ما خواهد داشت   ات مثبتی که برای دنیا وتأثیراین مسائل و    ،باشندمذهبی    به شدت  های مذهبی بر حسب مخاطب که اگر افراد

انسانی می توانید وارد شوید و آن ها را برگردانیم به این که باید برای فاطمیه نباشند، از جنبه های  اگر خیلی مذهبی  ه می کنیم.  ئرا ارا

  ،عرض کردم برنامه های متعدی که  .برنامه ریزی کنیم  نیروها بر حسبباید    ،محلی می خواهیم کاری انجام دهیم در   وقتی . کاری بکنند

در کنار او   است.طلبه    یک نفرکاری خاص و مناسب وی تعریف کنیم. مثال  امه  یک برن   ، این امکان را به ما می دهد که برای هر نیرویی

  .کند   او هم هست و می خواهد کاری  . رعایت نکندجنبه های ظاهری را هم  خیلی    ایدش  .ست، بی سواد استایک آدم خیلی معمولی  

 یپذیرای  برای مثال  از او خواهش کنید که  ،و به آن کسی که توان زیادی نداردخیلی راحت از آن طلبه می خواهیم که مثال سخنرانی کند.  

د که آقا دسته سینه زنی ات را یتشویقشان کن  .به سینه زنی خیلی عالقه مند هستند  معموال  این افراد  کمک کند.  یا در سینه زنی  دکن

برای هر فرد می  ،مان باشد  های متعدد اگر جلوی چشم این انتخاب  . به هر حال بر حسب مورد باید تصمیم گرفت  .هدایت کن ،راه بنداز

یکی   .یکی از اصول این است که از همه نیروها استفاده کنیم .از همه نیروها استفاده کنیم تا بتوانیمشود نسخه خاص خودش را بپیچیم 
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نیروهای زیادی    ،کردیم  آن شکل دیگری که عرض  در  این است که نیروها کم درگیر کار می شوند ولیمجالس سخنرانی سنتی  از ایرادات  

غذا می  که    قرار دهیم می توانیم یکسری افراد را برای پذیرایی    بعنوان مثال در بحث پذیرایی،لس سنتی  احتی در مج  . درگیر می شوند

فلذا    .و آن جا شروع کنیم، پذیرایی هست، دستگاه هست، بلندگو درست کردن هست  از این جا  .به این شکل بدهید  ،خواهیم بدهیم

ها استفاده  می توان از آن  گری  مجری  برای  ، کسانی که توانایی علمی دارند  .این کارها را به آنها بسپارید   ، علمی ندارند  افرادی که توانایی 

است که همه به کار گرفته می شوند    هایی برنامه    ، خالصه مناسبت ها   . توانند اجرا کنند  به صورت سخنران موقت و اصلی و غیره می  .کرد

در وجود افراد همه را به سوی کار می کشد و تقریبا با    و عشق به اهل بیت  وانند در آن شرکت کنندست که همه می تاتجربه ای  و  

 اهللمشکلی برخورد نخواهیم کرد ان شاء

 

نسئلک اللهم و ندعوک، باسمَک العظیم اَلعظم اَلعّز اَلجّل اَلکرم، الهی بحّق محمٍد و علٍی و فاطمَه و الحسِن و  
 ن و ِتسعِه المعصومین من ذریه الحسین، استجب دعواتنا یا اللهالحسی

 اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و صل الله علی محمد و آله 


