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ح حمِن الرَّ  م یِبسِم اللِه الرَّ
  نیِبَعَدِد ما َاحاَط ِبِه ِعلُمک َو الَعن َاعداَئُهم َاجَمع هایَو ِسرِّ الُمسَتوَدِع ف هایَو َبعِلها َو َبن  هایفاِطَمَه و َاب ی َصلَّ َعلَ  َالّلُهمَّ 

 ِبَعَدِد ما َاحاَط ِبِه ِعلُمک 
 ن یارَحَم الّراِحم ایعَثل َبَرحَمِتَک َو الّطاغوَت َو النَّ الَعِن الِجبَت   َالّلُهمَّ 

 

 های تعظیم شعائر فاطمی  راه
 

در   یکبر  قهیمبارزات حضرت صد  ی ها  وهیو راه ها و ش  ی قبل که در موضوع جهاد فاطم  ی مباحث جلسات قبل و کالس ها  ادامه  در

  ما در قبال جهاد حضرت زهرا  فه یظبحث و  مرحله  نیکه در آخر  م یوعده داد  ،نیو بدعت گذاران در د  فهیمقابل حزب کفر و نفاق سق

 . میکن انیرا ب یشعائر فاطم میتعظ گرید ریبه تعبو 

 

 ست؟یشعائر چ یمعنا

ما   ینیاز مطالب د  یکیچون  .  عرض کنم  یحیتوض  «شعائر»عبارتِ    ن ینسبت به ا  ،بپردازم  یشعائر فاطم  میتعظ  یها  به راه  نکهیاز ا  قبل

 ثاالن در بح   ای و    نیشعائر امام حس  . دیآ  یم  دالشهدایحضرت س  نینسبت به وجود نازن  ریعبت  نی اوقات ا  ی است. گاه  ی نیشعائر د

 ی گاهیچه؟ و چه جا  یعنی بدهم که اصالً شعائر    یاجمال  حیتوض  کیرا  مورد    نیا  و  ،و حضرت زهرا  یشعائر فاطم  م ییبگو  میخواه  یخود م

 دارد؟  نیدر د

. ندیگو یاست، به آن شعائر م یزیچ و عالمت و نشانه شود یم دهیو آشکار دظاهر است آنچه که  .نماد و عالمت یعنیدر لغت  شعائر

از آن سکوت   ری. غ شود  یظاهر است و آشکار م  نیزدن، داد زدن. پس ا  ادیفر  یعنی. چون شعار  ندیگو  یجهت شعار م  نیشعار را هم از هم

شعار. شعائر از    ندیگو  ی م  ،دیبرسان  گرانی بلند به د  یبا صدا  دیاهخو  یرا م   ی حرف  یرا در دل خود نگه دارد. وقت  خوداست که آدم حرف  

 ر یلباس ز ،لباس کی.  شود یم  دهیلباس رو است که د  ،لباس کیلباس است.  گریآنچه که ظهور و بروز دارد. مثال د یعنی.  دی آ یشعار م

 دهیدر کالم عرب شعار نام ،شود یم   دهی که دس رو . لبادیگو  یرا عرب دثار م نیری(. آن لباس زرپوشی ز مییگو ی ما م ریاست )که به تعب

در قرآن   ،قسم از حج، حج قِران است. در حج قِران  کیحج    امیآنچه که ظهور و بروز دارد. در ا  یعنی  .دی آ  ی. پس شعائر از شعار مشود  یم

م ِمن شعائِ :  د یفرما  ی هم م
ُ
ک

َ
  گذارند  یم   ی عالمترا    یاست. چرا؟ چون آن قربان   یلهحج قران از شعائر ا  ی . آن قربانالله رِ َو الُبدَن َجَعلناها ل

. به خاطر آن شود یدر مکه قربان دیاست که با یگوسفند نیکه ا فهمد یم ،ندیراه بب نی)مثالً گوسفند( را ب یقربان نیکه اراه که هر نیب

فا و الَمرَوه ِمن شعاِئِر الله:  ندیفرما  یکه م  میاز شعائر است. در قرآن دار  ه. خود صفا و مروند یگو  یم  شعائربه آن    ،عالمت . چون ِانَّ الصَّ

مکاتب   نیهم  یدر تمام مکاتب جهان حت  دیت. توجه دارخودش از شعائر اس  نی. اروند  یراه م  دارند،  ی و قدم برم   کنند  یآنجا حرکت م

شرکت   یبرا یآرم و عالمت  کیسسات، شرکت ها، نهادها  ؤم ی . حتدهد ی قرار م  یرشعاخود  دهیفکر و فرهنگ و ا یبرا ی هر کس ،یبشر

از اعمال جزو  یسِر کیما هم  نیدر د.  ندیگو  ی را شعار م  یا  سسهؤ. عالمت هر مندیگو  ی . آن را شعار م دهند  ی سسه خود قرار مؤو م

 . ستیشعائر ن جزو یاز عبادت ها، عبادت هست ول ی. بعضستیجزو شعائر ن یشعائر است. هر عبادت

عبادت است امام شعائر    ،میکه تنها بخوان  ینماز  م، یکه در خانه انجام ده  یفرد  یها  ارد. مثال عبادت بروز و ظهور ند  یلیچون خ  چرا؟

دور هم    یا  عده  شود،  یدر مسجد خوانده م  یهمان نماز وقت  ی. ولستیجزء شعائر ن  یعبادت است ول  ،میریگ  یه مک  یا  . روزهستین

  شود، ی که از مئذنه گفته م یجزء شعائر. آن اذان شود ی م شود،  یجمع م ی جماعت کند  ی م دایپ  یا منهیو ه بتیه  کی شوند،  یجمع م

که در خانه داشته    ی . عبادتشود  ی جزء شعائر محسوب م  ،دهد   یونبوت و امامت سر م  دیتوح  یندا  شود،   یهمه جا پخش م   شیصدا

حج در مکه    امیاز مردم ا  یریکث  عده   ی وقت  ی. ولستیشعائر ن  یول  ست. عبادت استیندارد و جزء شعائر ن  ینمود و بروز  ی لیخ  ،میباش

و   مییا یب  ئتیبه ه  ی وقت  ی است و خوب هم هست. ول  یعزدار  م،یکن  ی م  یدر خانه تک و تنها عزادار  ی شعائر. وقت  یعنی  شوند،  یجمع م

  تیشعار  جنبه  ی وقت  یشعائر. پس اعمال عباد  شود  ی م  ،م ییبگو  نیحس  ا ی  زنان   نهیبه سر و س  میی ایب  ابان یو به خ  م یباش  ی تیجمع  کیدر  

 یمئذنه بلند اهلل اکبر م   یاز رو  یاست. وقت  نید  غیکه شعار و تبل  ی ها و اعمال   آن عبادت  یعنی  ینیشعائر. شعائر د   شود  ی م  ، کرد  دایپ 
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 نید نشانه که آنچه.  القلوب« تقوى من فإنها شعائر الله عظمی »ومن: دیفرما یخداوند متعال در قرآن م.  نیشعار د  شود  ی م  ن یا  ،ندیگو

اوقات   ی اقسام مختلف دارد. گاه   نی تقوا است. شعائر د   نشانه   ن یشعائر د  م یظ. تعدیکن  م یها را تعظ  آن  د ی. بانیشعائر د شود یم ،است

 . میجا را احترام کن  آنآمده،    ایبه دن  خدا  غمبریکه پ   ییجا  باشد. مثال آن  نیجزء شعائر د   تواند  یم  ی . مکاننینماد د   شود  ی م  ی مکان

 غ یجا ابالغ و تبل  آن  نیرالمؤمن ی ام  تیکه وال  ریغد  ی. مکان صحرانیجزء شعائر د  شود  یم  نیست. اما  غمبریتولد پ ان  مک  نیچرا که ا

چون مسجد    ، میکن  م یخدا را تعظ  . خانهگردد   ی رمب  ی از اوقات شعائر به مکان   ی جزء شعائر. گاه  شود  ی م  نی. امیکن  م یشد، آن مکان را تعظ

آن مکان را    .است  تیکه به نام اهل ب  یی جا  شعائر.  میتعظ  شود  یم   ن یجا است. ا  خدا در آن  اد یکه   ست ا  ی انبه نام خدا است. مک   .است

َع َو  وت  ُی بُ  ی»فِ شعائر.    میتعظ  شود  یم  ،میکن  میتعظ
َ
ْرف

ُ
ن ت

َ
ُه أ

َّ
ِذَن الل

َ
َکَر یُ أ

ْ
  میها تعظ  نی. امیکن  یم  میمان را تعظ  ، حرم اماماناْسُمُه« َهایفِ  ذ

  ن یچون باالتر  میکن  یم  میرا تعظ  ریغد   دیاست. روز ع   نیکه مربوط و منسوب به د  یزماناست. مثال    یقات شعائر زمان و ا  یشعائر است. گاه

جزء    شود  یم  ، شد  نیاگر نماد د  ، یچه مکان   ،یمانز  چه  ،است  نیشعائر. هرچه که نماد د  میتعظ  شود  یم  نیاست. ا  یروز در عالم هست

 کرد.   میرا تعظ آن دی. با نیشعائر د

 

 یفاطم ائرعش

نازن وجود  د  ینیآن  شهادت  ن یکه  با  داشت،  نگه  فشان   را  جان  ا  ی و  د  ثارشیو  کرد،    ن یدرخت  حفظ  نازن  یعنی را  حضرت    نیوجود 

امام حسدالشهدایس اگر   ن یا  ،م یکن  م یرا تعظ  نیحس  امامرا، مجالس    نیامام حس  یرا، کربال  نیامام حس  ارتیز  ،را  نی، 

شعائر امام    ندیگو  یاست. لذا م  نی نماد د  دالشهدایاست. مجالس س  نیخودش نماد د  نیحس  ون اماماست. چ  ینیشعائر د   نیباالتر

را حفظ کرد، بعد از   تینگه داشت، وال  ار  نید  ،دالشهدایس  نیکه قبل از وجود نازن  یباز کس  ،میجهت حساب کن  نی. اگر از انیحس

  ، یکبر  قهیحضرت صد  نیا حفظ کرد، آن که بود؟ وجود نازنر  نی رالمؤمنیو وجود ام  نیرالمؤمنیام   تیوال   ،غمبریوفات و شهادت پ 

 .ازهر فاطمه

  میتعظ  م،یکن  میآن را تعظ  میاست، اگر بتوان  است. لذا آنچه که مربوط به حضرت زهرا  نینگه دارنده و حافظ د  حضرت زهرا  پس

  و   میتعظ  هاست. آنچ  بوده   ن ید  و حفظ کننده  ن ید  رنده نگه دا  . چون حضرت زهرانیشعائر د  یعنی  یاست. شعائر فاطم  ن یشعائر د

 و   م یکن  م یراه تعظ  نیدر ا  میآنچه بتوان  ،است  که متعلق به حضرت زهرا  یو امور  احترام گذاشتن به حضرت زهرا  هیما  و   میتکر

 .است حضرت زهرا ی شعائر فاطم می ها تعظ  نیتمام ا ، میاحترام بگذار

 

که   م یعرض کرد  ی کرد. ما در مباحث جهاد فاطم  ن ید  یو دار و ندارش را فدا  یتمام هست  حضرت زهرا  نیشد که وجود نازن  عرض

نگه داشت   ار  نید  حضرت زهرا  ،که در آن مباحث عرض شد  یبود که با آن مراحل  جهاد حضرت زهرا  ،ی جهاد در عالم هست  نیباالتر

شعائر   د یبا   م؟ یبکن  د ی . چه بامیدار  فهیوظ  ،میمسئول  زهرا  حضرت  جهاد  ن یا  مقابل   وامامت را حفظ کرد. ما در  تیو وال   نیالمؤمنریو ام

 یعنی ی)شعائر فاطماست    فاطمه زهرا  یکبر  قهیعزت حضرت صد  عظمت و  یکه نمادها  ییهاآن نماد  یعن ی.  میکن  میرا تعظ  یفاطم

 می تعظ  د ی را با  ی: شعائر الهد یفرما  ی م   م ه  نآقر.  القلوب« تقوى من فإنها شعائر الله عظمی »ومنکرد.    م یآنها را تعظ  د یبا  ،(نیشعائر د

 : کنم ی بحث اشاره م  نیمن به چند مرحله و به چند نکته و مطلب در ا ست؟یچ یشعائر فاطم میتعظ یها  کرد. حال راه

نام حضرت است.    شانیالقاب ا  و  فاطمه زهرا   یکبر  قهیضرت صدخود نام ح   میتعظ  ،ی شعائر فاطم  م یتعظ  یراه از راه ها  نیاول  :اول

 داشت. نام حضرت زهرا  بزرگآن را بزرگ شمرد و    دی . باکرد  میتعظ  را  نام حضرت زهرا  دی حرمت و احترام گذاشت. با  دیرا با  زهرا

. چنانچه میغافل باش  شانیاز نام ا  د ینبا  ،میهست  . اگر ما دوست دار حضرت زهرااوردیخودش ب  یدر خانه و زندگ  یا  عهیهر ش  د یرا با

 ، نگذارد  محمد  یعنی  ،غمبریاز فرزندانش را نام من پ   یکیو نام    کند  تیخدا به او چند فرزند پسر عنا  ی ساگر ک  فرمود:  خدا  غمبریپ 

 نطور یهم هم  . نسبت به حضرت زهرامیاوریمان ب  یرا در زندگ  غمبرینام پ   دیبا  ،یغمبریبه من جفا کرده است. اگر مسلمان به پ 

 است.

ز  میرا تعظن  ایشانام    دیبا  حضرت زهرا  دوستداران ا  ادیکنند و بزرگ بشمارند و  اوقات به وسوسه بعض  یکه گاه  نیکنند.    از   یاز 

  دشود که حال که خدا به شما اوال   ی به آنها گفته م  ی افتد که وقت  یم  ی بعض  یها و فکرها و زبان ها  یاز زندگ  یسفانه در بعضأ مت  نیاطیش

اگر   یگریاست؟! د  یخود  یو ب   یطانیچه حرف ش  نیاست. ا  ادیاطمه زف  دیگو  ی م  .بگذار  داده، نام او را فاطمه  یداده، خدا به شما دختر
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ما  شود؟    ی ما چه م  فهی. خب وظاست  رسانده   یب   ی و محبتش را به ب  نام حضرت زهرا  .کرده   میاو تعظ  ،گذاشته  نام دخترش را فاطمه

محبتش را که نام فرزندش را فاطمه   ومودتش را  ادا کند. اگر او    ت یب  اهل  و  اش را نسبت به امامان  فهیوظ  دی خودش با  یکسهر  و

باشد  ادتانی: فرمودند امام رضا  ن ینازن  وجود  لذا.  برسانم  را  مودتم  خودم  د یدارد؟ من هم با   یبه حال من چه نفع  ، نشان داده  ،گذاشته

 در خانه ،با برکت باشد تانیزندگ دیخواه یاگر م ،دیایب تانیبرکت در خانه ها دیخواه یاگر م  اسم فاطمه«  ه یف  تایالفقر ب  دخلی»ال  

 اطمه که نام مبارک ف   دیکن  تین  ،که خدا به شما داد  یدختر   نیاول  ، کرد  تیبه شما عنا  یخدا دختر   . اگردیاوریرا ب نام فاطمههای خود 

نام   م ی. پس تعظدیآ  ینمدر آن خانه فقر    ،باشد ن نام فاطمه  آکه در    یآورد. فرمود خانه ا  یدر خانه برکت م  فاطمه  . نامدیاررا بر او بگذ

 محضر امام صادق   :دی گو  یم   یسکون  است!  بی. عجدارد متنام عظ نیکردن، بعد هم ا غیاسم را آوردن، تبل نیاوال ا.  احضرت زهر

ونِ :  ندفرمود  ق امام صاد  .داشته باشم  دیکه نبا  خودیب  یغصه ها  .غصه دار بودم  .دمیرس
ُ
َک«  ی  »َسک م 

َ
ا غ که تم  گف  ؟یدار   غصه  چرا  ِممَّ

 نیرد، ناراحتم، غصه دارم. خب اخدا به ما دختر عطا ک  ی . دوست داشتم فرزندم پسر باشد ولاست  داده  یخدا به من فرزند  یبعد از مدت

دار شود و بچه پسرپسر؟! او چون دوست داشته    ا یدارد دختر    یبرو خدا را شکر کن. چه فرق  ، است. خدا به تو اوالد داده  یخودیبغصه  

اسمش را چه  تها؟«یسم »ما. برکت خداست، رحمت خداست. رفرمودند که غصه نخو . امام صادق است غصه دار شده ،هاش پسر نبود

  یآه از نهاد و نهان دل مبارکشان بر آمد. آه   که گفتم اسمش را فاطمه گذاشته ام. تا گفتم فاطمه، امام صادق   دی گو  یم   ؟یگذاشت

توجه  دیدو نکته را با  .حواست را جمع کن  ،یا  ه: حاال که اسم او را فاطمه گذاشتفرمود  گذاشت و  یشانی پ   یو دست مبارکش را رو  دیکش

است، حرمت دارد.  یاست. نام مورد احترام یزینام عز ،که نام فاطمه یمبادا به او دشنام بده.  »فال تسبها و ال تلعنها« نکهی. اول ایکن

 . یبزن ،او گذاشته شده یطمه رونام فا مبادا آن دختر را که »و ال تضربها« نکهیدوم ا

 فاطمه .اسم فرزندان مان را  میکن   غیتبل  اد یز  م،یکن  می تکر  م،یکن  م یتعظ دینام را با  نیاست.ا  نام حضرت زهرا  میتعظ نکته اول  پس

مبادا آن   ،یذاشتدخترت گ  ینام را رو  ن یاگر ا  یحت  : نام حرمت دارد که فرمود  ن یا  نقدری. اباشد  نام فاطمه  یتا در هر خانه ا  میبگذار

 . یو به او پرخاش کن یرا بزن ردخت

 ادی. زازهر  حضرت   حیتسبباال به امر    اریدادن بس  تیعبارت است از اهتمام کامل و اهم  ،یشعائر فاطم  م یدر باب تعظ  دوم  نکته

  دی او ش  دیکه با  یالسالم آن طور  همیعل  تیل بدوستان اه  ،اوقات  یگاه  یول  حضرت زهرا  حیو ثواب تسب  تیاز عظمت و اهم  میدیشن

و نهفته   دهیخواب  ضیو ف  لتیفض  حاتیتسب  نیا  . چقدر درند یفرما  یبه آن نم  یالتفات کامل و توجه واف  حضرت زهرا  حاتی تسب  نیبه ا

 ! میاست و ما غافل

حضرت  حیباالتر از تسب یبه عبادت ،شود ینم عبادت عالم یخدا.  فاطمه«  حیتسب  ل منافض  دیمن التمج  ی»ما عبد الله بش:  باقر  امام

حضرت زهرا  حیباالتر از تسب یو عبادت یاگر بندگ.  و آله فاطمه«  ه یعل   الله   ی افضل منه لنحله رسول الله صل   ی»و لو کان ش. زهرا

 عبادت است.  نی باالتر فاطمهرت حض حیشود تسب ی. پس معلوم مدیبخش یاو را به فاطمه اش م غمبری، پبود

چه؟    یعنی  ادی. ذکر زدیداشته باش  اد یز  ذکر را«ی»اذکرالله ذکرا کث:  دی فرما  یقرآن م  هیدر آ  دندیاست. پرس  از امام صادق   یبعد  تیروا

 ن ی : احضرت فرمودند  شود.   یو ... مانع م   دنیو خواب  دنیکسب و کار و خوردن و آشام  م؟ییصبح و شب ذکر بگو  میتوان  ی خب ما که نم

است. آن ذکر    ادیدر باطن ز  یبه ظاهر کوچک و کم باشد ول  یذکر  د ی. شاد ییکه صبح تا شب ذکر بگو  ستین  ن یا  شی معنا  ، اد یزذکر  

 . حضرت زهرا حیتسب یعنی ریذکر کث. ر«یفاطمه فقد ذکر الله الذکر الکث حی»من سبح تسبفرمودند:  ست؟یچ

امام صادق   تیروا  در . وم«یکل    یف  رکعه   الف  صلوه   من  یدبر کل صلوه احب ال  یسالم ف  هایرا عل الزه   حی»تسب:  فرمودند  سوم 

  یوقتکه    دیدار  توجه.  روز  شبانه  در  نماز  رکعت هزار  از  است تر  محبوب  صادق   من امام  یبعد از هر نماز برا  حضرت زهرا  حاتیتسب

.  خداست  ندهیخداوند و نما  یول  چون  .، محبت خدا است؟ محبت امام صادق چه  یعنی  .دوست دارم  شتریمن ب دیفرما  یم   صادق   ماما

به دوستان شان است. چرا   حضرت زهرا  اتی هم از عنا  نیا  .است  باالتر  خواندن  از هزاررکعت در شبانه روز  حضرت زهرا  حیپس تسب

  نیعلت ا  د ینه؟ شا  ای   دینکته را توجه کرده ا  نیا  دانم   یهروز باالتر است؟ نم  از هزار رکعت نماز در شبان  حضرت زهرا  حیتسب  فرمودند

؟ چون  کند با هزار رکعت نماز. چرا  یم  یبرابر   حضرت زهرا  حیتسب  که  شان  انیع یاست به ش  حضرت زهرا  اتیاز عنا  نیباشد که ا

خدا بودند    ی ایاز اول  ی خواند. بعض  یکه در شبانه روز گاه هزار رکعت نماز م   د یدیشان بشوم. شن  یعالم است. فدا  یآقا  نیرالمؤمنیام

که در    میندار  یقیتوف  ورنطیدانستند که ما ا  ی م  .میستیطور عبادات ن  نیدانستند که ما اهل ا  یم   یخواندند، ول  ی م  اد یشبانه روز نماز ز

 د یرا جبران کرده اند. چگونه؟ فرمودند اگر هم نتوانست  نیاز سر محبت شان ا  . حضرت زهرا  میهزار رکعت نماز بخوان  میشبانه روز بتوان
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به   حضرت زهرا  اتیهم از عنا   نیبرسد. ارکعت نماز به تو  هزار    لتیرا بگو تا فض  حضرت زهرا  حیتسب  د،یبخوان  نماز  هزار رکعت

 شان است. انیعیش

 . شود ینماز قبول نم ن یا ،باشد حضرت زهرا حیکه بدون تسب یدارد نماز تیروا در

 به نماز.  م یکن یطور که امر مهمان ،هراحضرت ز حیبه تسب میکن  ی: ما فرزندان مان را امر م فرمودند امام صادق  یبعد تیروا در

از راههای  یک   پس در تمام    حیتسب  نیا  م یکن  یسع.  است  حضرت زهرا  حاتیدادن به تسب  تیاهم  ،شعائر حضرت زهرا  میتعظی 

همه جا    یعنی .ذکر مطلق است ضرت زهرا ح حی. تسبستیبعد از نماز ن یفقط برا حیتسب نیمان باشد، چرا که اوال ا ی حاالت در زندگ

ال اله اال   ای  دیفرست  یاوقات صلوات م  ی. همانطور که گاهدییذکر بگو  دیخواه  یو م  دینشسته ا  کاریب  ییوقت ها   کی. شما  تاس  مستحب

. دییبگو  حضرت زهرا  حیسبشده که حتما ت  شتریاز جاها سفارش ب  یبعض  ای. ثاندییبگو  حضرت زهرا  حیتسب  دیتوان  ی، م دییگو  یاهلل م

مستحب   ،دیکه بخوان  یشما هر نماز مستحب  . چه نماز واجب و چه مستحب.دییبگو  حضرت زهرا  حیتسب  یمثال کجا؟ بعد از هر نماز

. دییبگو  حضرت زهرا  حیبعد از آن تسب  ،دیخوان  ی م  ها  که در حرم  ی ارتیز  یهانماز  .دییبگو  حضرت زهرا  حاتیاست بعد از آن تسب

 . دییبگو حضرت زهرا حیبعد از آن تسب  ،دیخواند ی و نماز شب دی کرد دایپ  قیاگر توف

ب قبل از خوا  .دیبخواب  دیخواه  یو م  د یه ااست. بستر را پهن کرد  قبل از خواب  حضرت زهرا  حیکه سفارش شده تسب  یی جا  نیدوم

 وارد شده است. حضرت زهرا حیتسب

به    دیکن  مهی. خودتان را ب  دیبگوئ  حضرت زهرا  حیتسب  د،یببر  فیبه سفر تشر  دیخواه  یشما م  یاست. وقت  مسافرتجا هنگام   نیسوم

 دیما با یزندگ به عنوان ذکر در ییخصوصا بعد از نماز و قبل از خواب و هر جا حضرت زهرا حیتسب نی. احضرت زهرا حیو تسبنام 

 .اشعائر حضرت زهر میتعظ یهم از راهها ن یجلوه داشته باشد. ا یلیخ

دوم  ،نام مبارک حضرت زهرا میتعظ عبارت بود از یک ی. میکرد  انیرا ب  شعائر حضرت زهرا میتعظ یاز مراحل و راهها دو مرحله

است و    یذکر  خودش  حضرت زهرا  حیچه تسبدوستان توجه داشته باشند که گر  است.  زهرا  حضرت  حیتسبدادن به    تیاهم

 ن یا غیو تبل حیتسب نیبر ا یشگیداومت کردن همم  یبه معنا حیتسب  نیدادن به ا تیالزمه اهم  یول  ،مییذکر را ما آرام هم بگو ن یا دیشا

  البمط  نیاست. مجموعه ا  ،شود  ی م  ده یهمچنان که بعد از نماز در مساجد شن  ،بلند امر کردن به خواندن آن  یبا صدا  یو گاه   حیتسب

 ت. اس ادی فر آنچه نماد هست و نمود دارد و بروز و ظهور دارد و یعنیشعائر  میشود. چون گفت یم شعائر جزو خودش

 غ یرا تبل  معارف حضرت زهرا  دی است. ما با  معارف حضرت زهرا  جیتروو    غیتبل  ،ی شعائر فاطم  مینکته در باب تعظ  نیو امّا سوم  :سوم

است و ما    دهیبه ما رس  یادیار زیبس  معارف  ،. چرا که از حضرت زهرامیکرده ا  ی کوتاه  ی لیقصّه، خ  ن ی. متأسفانه ما در امیکن  جیو ترو

که از    یکس در حد خودش معارفآن است که هر،  شعائر حضرت زهرا  میتعظ  یاز راه ها  ی کی.  میو پخش نکرد   جیمعارف را ترو  نیا

که از   ی معارف  ا یپخش کرد    را نوشت و  ها یو فضائل حضرت زهرا سالم اهلل عل  ثیتوان احاد  ی و پخش کند. م  غیرا تبل  ده یبه ما رس  شانیا

 دهیبه ما رس از حضرت زهرا ثیحد ۱۰۰از  شیاست. ب ثیصاحب حد یعنیمحدثه  حضرت زهراکرد.    انیرا ب  ده یرسبه ما    شانیا

 .است ه«ی»خطبه فدکآنها  نیوجود دارد که مهم تر شانیخطبه از ا نیاست. چند

کند که من نسبت به    سؤالاز خودش    د یبا   حضرت زهرا  عهیهر دوستدار و ش  م؟ ی چه کرده ا  حضرت زهرا  ه یکما نسبت به خطبه فد

 المعارف   ةر یدابه    خطبه  نیاوقات از ا  ی است. گاه  ن یاست که جامع تمام اصول و فروع و معارف د  یخطبه ا  نیاچه کردم؟    هیخطبه فدک

 ن، یمطالب را اعم از اصول د  نیتمام ا  ،حضرت زهرا  یعنیوجود ندارد.    یخطبه، خطبه ا   نیا  تیّشود. به جامع  یم  ریتعب  عیّتش  و  نید

ن، حکمت عبادت ها یفروع د  ن،یاصول د  امت، یصفات امام، معاد و ق  ،یامامت و امام شناس  ،یغمبرشناسینبوت و پ   ،یو خداشناس  دیتوح

از طرف  نیرالمؤمن یطرف، کفر و نفاق دشمنان ام کیاز  نیرالمؤمنیفضائل ام  ،یو تبرّ یحج(، تولّ  ییروزه، چرا یینماز، چرا یی)چرا

 کرده اند.  انیخطبه ب ک یا در ج  کی گر،ید

 نیخطبه که اُمُّ الخُطَب و جامع تر نیواالتر ،حضرت زهرا یعنی ،یهست اُمُّ العرفاء عالماست.  اُمُّ الخُطَباست.    بی خطبه عج  نیا

خطبه،   نیا  یراو  ن ی. اولدیخطبه را حفظ کن نیکردند که ا یبه فرزندانشان سفارش م تیرا خوانده است. اهل ب باشد یخطبه ها م

 است.  یکبر  نبیحضرت ز



 

 5صفحه 

 

 100کارگاه آموزشی شماره 

 جلسه سوم  -راه های جهاد فاطمی 

خطبه سند  نیمال کرده است. ا را رسوا نموده و کفر و نفاق آنها را بر فهیفدک و سران حزب سق نیغاصب ،خطبه حضرت زهرا نیا در

 .است طاهره، فاطمه زهرا قهیحضرت صد یبلند و رسا ادیو فر عهیش تیّحقّان

چاپ شده است. لذا شما دوستان    یجزوات کوچکخطبه الحمدهلل در    ن یا  م؟ی ه اتالش و کوشش کرد  ، یخطبه سع  ن یا  جیچقدر در ترو

  ی م  ، که تازه ازدواج کرده اند  یزانیبه عز  ی . وقتدیده  هیو به دوستانتان هد  دیکن  هیخطبه را همراه با ترجمه ته  نیا  دیبا  حضرت زهرا

 . دیهم بگذار خطبه حضرت زهرا کیدر کنارش  د، یبده دیخواه ی که م یا هیهر هد  د،یبده یا هید هدیخواه

  یم   نیاسی آل    ا یعاشورا    ارتی از آن، اول مجالس که ز  ریغ   ی و حت  هیفاطم  ام یخصوصاً در ا  تیخوب است که دوستان اهل ب  چقدر

 خطبه را با ترجمه بخوانند. نیکلمه از ا  ۵و هر شب،  اورند یرا هم ب هیخطبه فدک یخوانند، جزوه ها

که امروزه رواج  ی ندبه به سبک یسال، دعا انی. تا سالمیخطبه آشنا شو نیا نیبا مضام ی ستیکند و ما با دا یما رواج پ  نیب  دیطبه باخ نیا

ندبه را رواج   یو دعا  دندیکه زحمت کش  ییبه آنها  (. رحمت و رضوان خداندیگو  یم  مانیما برا  یکرده است، وجود نداشت )بزرگترها  دایپ 

در شهر مشهد  عابدزاده  و مرحوم    یکافرواج دادند. مرحوم    یندبه به شکل امروز  ی جمعه، مجالس راه انداختند و دعا  ی دادند. صبح ها

ندبه    ی دعا  نیاز مضام  یلیه است. خشد  یندبه همه جا عموم  یندبه را به راه انداختند. االن دعا  یندبه را زنده کردند و مجالس دعا  ی دعا

ا  یَمَت »:  مییگو  ی را اکثر افراد بلدند. تا م
َ
َران

َ
َراَک »:  ندیگو  ی م   «ت

َ
 »  م ییگو  ی . تا م«َو ن

َ
 »:  ندیگو  یم  «الَحَسُن   َن یأ

َ
. اما خطبه  «ُن یالُحَس   َن یأ

با    ،و دوستان اهل مجالس حضرت زهرا  یئتیدوستان ه  ی . حتستندیکلمه بعدش را نوعاً بلد ن  م،یرا االن هر کلمه اش را بخوان  هیفدک

 .ستندی آشنا ن د یآن طور که باخطبه  نیا

حضرت   هیخصوصا خطبه فدک  ،معارف حضرت زهرا   جیو بزرگداشت و ترو  میتعظ  ،شعائر حضرت زهرا  م یتعظ  یاز راه ها  یکی  نیبنابرا

را    هیتا بچه ها خطبه فدک  میبگذار  زهیجا   آن  و حفظ کردن  و با خواندن  م یانتشار بده  م،یخطبه را نشر بده  نیا  م یتوان  یاست. م  زهرا

 .میکن جیخطبه را ترو نیمعارف ا  بیترت نیبه ا .حفظ کنند

مطلب اهتمام   نیبود. دوم  نام مبارک حضرت زهرا  م یتعظ  ،راه  نی . اولمی کرد  ی ممحضرتان عرض    هی شعائر فاطم  م یتعظ  یبرا  ییها  راه

ذکر گفتن بود.    یمثل قبل از خواب، هنگام سفر و کال برا  یگریها و در مواقع دبعد از نماز  زهرا  حضرت  حیبه تسب  یکامل و جد

تبل  نیسوم ترو  غیمطلب  احاد  ،معارف حضرت زهرا  جیو  ب  حضرت زهرا  ثیخصوص   یاست و خطبه ها  ثیحد  ۱۰۰از    شیکه 

 است.  حضرت زهرا  هیا خطبه فدکخصوص حضرت زهرا 

 ه یو با شکوه برگزار کردن مراسم فاطم  م یتعظ  ، یشعائر فاطم  میبحث از باب تعظ  نیدر ا  ،نکته ماست  نینکته که آخر  نیچهارم  :چهارم

  ت یو نگهدارنده امامت و وال   ن یحافظ د  . چون حضرت زهرانید  م یتعظ  ی عنی  هیفاطم  ام یا  م یاست. تعظ  حضرت زهرا  یعزا  ام یو ا

 ن ید قتیو حق نیکه روح د  ینسبت به ساحت مقدس کس ی عنی م، ی کن ی م میرا تعظ و شهادت حضرت زهرا هیفاطم  ام یا ی وقت است.

 شان یا  .ن«یعبدالله الحس  یزوار قبر اب  یخوانو ال   ی»اللهم اغفر ل  فرمودند:  ی تیدر روا  . امام صادقمی کرده ا  میتعظ  ،را حفظ کرد

  ی »وارحم تلک الخدود الت . سپس فرمود: امرزیرا ب نیزوار قبر جدم حس ای، فرمود: خداکرد ادی دالشهدایاز زوار قبر جدش س یتوق

»و ارحم تلک رحم کن.    ، اندازند  یم  شهدادالیقبر س  یکه خود را رو  یی. به آن صورت هان«یعبدالله الحس  یقبر اب  یتقلبت عل 

جزعت و   ی»و ارحم تلک القلوب الترحم کن.    ،زدیر  ی. بر آن چشم ها که اشک بر ما مجرت دموعها رحمه الله لنا«   یالت  ون یالع

 یلت»وارحم تلک الصرخه اسوزد را مشمول رحمت خودت قرار بده. بعد فرمود    یم   تیما اهل ب  یکه برا  ییآن دل ها   احترقت لنا«

ما  نیحس بتیمص در و مادر ما بتیما، در مص بتیما و مص یزنند برا یکه ناله م  ییها عهیش، بلکه آن سوزد ی. نه فقط دل م کانت لنا«

 زنند، آن ناله ها و صاحب آن ناله ها را مشمول رحمت خودت قرار بده.  یو جد ما ناله م 

فاطمه   یکبر  قهیمادرشان حضرت صد  بتیدر مص  .مشمول رحمت خدا است  ، ناله بزند  یکس  ندیفرما   ی م  نیامام حس  بتیدر مص  اگر

و إن  الءمحنتنا بکرب ومیوال ک»به مفضل فرمود:   صادق امام یروز که  دی ا دهیشن ! بود؟ خواهد چگونه ،است بتیمص که اصل زهرا

و أم کلثوم وفضه و قتل محسن بالرفسه    نبیو فاطمه و ز   نیوالحسن والحس  نیمنرالمؤیوإحراق النار علی باب أم  فه یالسق  ومیکان  

ه أصل  
ّ
که خانه   یو آن روز  فهیچه روز سقگر   . ستیما ن  نیحس  یعاشورا  بتیمثل مص  یروز  چی. هالعذاب«  وم یأعظم وأدهی وأمر؛ ألن

 بود.   آنجا  بتیعاشوراست، چون اصل مص  بتیمصواقع سخت تر از  ه  ب   بتشیمصرا آتش زدند،    حضرت زهرا  رمانو ماد  نیرالمؤمنیام

 بت ی. لذا مصدالشهدایتوانستند هتک حرمت کنند به س ی ، کجا کربال م زدند یآتش نم  و خانه مادرمان را کردند  ی اگر جرأت نم یعنی

بر خودش  مصعاشورا  از  زهرا  بتیگرفته  ا  حضرت  اگر  است  نی است.  صادق پس    ،طور  امام  که  طور   بت یمص  رب  فرمود  همان 



 

 6صفحه 

 

 100کارگاه آموزشی شماره 

 جلسه سوم  -راه های جهاد فاطمی 

 حضرت زهرا  یشعائر عزا  میتعظ  دیناله زد، با   دیصرخه زد، با  د یبا  ز ی ن  مادرش حضرت زهرا  بتیصرخه زد، بر مص  دیبا  دالشهدایس

  چنانچه بزرگان ما   .اظهار جزع و فزع و ناله کنند   ند،یایها ب  ابانی، به خزندیرها ب  ابانیبه خ  زهرا  حضرت  دوستان  و  انیعیش  دیکرد. با 

 ، شان را بر سر ما مستدام داشته  هی خدا سا  ی به رحمت خدا رفته اند، بعض  ی که بعض  یداده اند، مراجع بزرگوار  اد ی زمان ها به ما    نیا  در

 حضرت زهرا  یشعائر عزادار  میکن   میدادند که تعظ  ادی ما  ها آمده اند و به    ابانیبه خ  ،و برهنه در روز شهادت حضرت زهرا  ادهیپ   یپا

و س عالم برسان  و   مییفاطمه بگو  ا ی  ،فاطمه  ا ی  م،یزیبر  ابانیبه کوچه و خ  م، یبزن  نهیرا. به سر  االمور تدفن سرا بضعه   ى»ال که    می به 

برود، جنازه اش را نگه   ایاسالم شب از دن  لم در عا  یزیرا؟ اگر کن  بتیمص  نیا  م یکجا ببرعالم اسالم! به    ی. اسراها«  ی وفی و    یالمصطف

 امبر یقلب پ   حانهی، رخدا  غمبری، جگر گوشه قلب پرسول خدا  دردانه  ، یعالم هست  یبانو  گانهیکنند. چه شد   ی دارند و روز دفن م  یم

 ت ی ! چرا وصد؟یکرد مرا شبانه دفن کن  تیوص  اشب دفن کردند؟! چرا جنازه شب دفن شد؟! چرت و جنازه اش را  رف  ایروز از دن  خدا

بود. همه   تیهمه به خاطر حفاظت از امامت و وال  نهای! اند؟یایب  من  جنازه  عی، در تشکه به من ظلم کردند   یی آنها  ستمین  یراض  :فرمود

  جهاد   آن  و  نیحفاظت از د  ینشان بدهد. امروز هم ما برا  هایعل  فهیو حزب سق  نیرا با غاصب  بود که مخالفت حضرت زهرا  نیا  یبرا

و کوچک  م یشعائر کن م یتعظ ،شود  ی که برگزار م یچند دهه ا نیرا در هم هیفاطم ام یا د ی با فاطمه زهرا یکبر قه یصد حضرت میعظ

 . مینشمار

 ة لیل. است القدر ةلیل  . چون حضرت زهرام یکن یشعائر فاطم میرا هم تعظ قبلش یاست، بلکه دهه ها یرسم لیدهه آخر که تعط ولو

 ،کدام شب  م یبرا  دیکن  نییآقا تع  :گفت   را گرفت و   و سوم. دامن امام صادق   ستیب  ا ی  کمیو    ستیشب ب  ا یشب نوزدهم است    ای  القدر

.  ی کن  ی نم  هیگر  ، ی کن  ی. در آن شب ها توسل نمییآ  یرا نم  گر یدو شب دکدام شب است، آن    میقدر است؟ فرمود اگر به تو بگو  شب

و    میکن  یعزادار  انه حضرت زهراکه ما سه دهه در خ  نی. رفقا چه بهتر از ایکن  یو سه شب را عزادار  یندان    نکهیپس چه بهتر از ا

مثل روز نود و   شهادت حضرت زهرا  یشود. بخصوص در روزها  یما گفته م  یبرا  که معارف حضرت زهرا  یمجالس  یپا  مینیبنش

از  تهعالم که گذش  اء یو اول اء یانب استاد ، یعالم هست ی و خاطره شهادت جانگداز بزرگ بانو  ادیو به  میزیها و کوچه ها بر ابان یپنجم به خ

  م یبزرگوار را تعظ  یآن بانو  اد یو    میزن  نهیس  و   سر  به  ،هستند  حضرت زهراشاگرد مکتب    غمبریو چهار هزار پ   ستیما، صد و ب  غمبریپ 

 . میکن

فاطمه   یکبر  قهیحضرت صد  یمراسم عزا  شتریب  چههر  کردن  برگزار  شکوه  با   و   بزرگداشت  به  هیائر فاطمشع  م یتعظ  ی از راهها  یک ی  هم   نیا

 است.  زهرا

 ق یموفق بدارد. توف شیاز پ  شیب فاطمه زهرا  یکبر  قهیحضرت صد ،دو عالم  یب  یب یو نوکر یشعائر فاطم میعظما را در راه ت خداوند

 از   را  زمان  محجت بن الحسن اما  ، مانیو فرزندشان آقا و موال  حضرت زهرا  نیو قلب نازن دیبفرما  شتریراه ب  نیما را روز به روز در ا

 . دیبفرما  یراض ما

 الله و برکاته ة و رحم کمیعل  والسالم


