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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 )س(سیره حضرت زینب کبری درعبادت 

 :مقدمه

فعمايد: آنچپ از كتاب  پ سووۀت  ۀ  خداوند متعال در سووۀرع كبوتۀخ خباب  پ امامتع كمما اأنووى  م  

ياد خدا   داردن و قبعاًوح  شوودا اسووو  ،ۀا ن و نراز را  عاادار  كپ نراز از كار زشووو و ناازووبد  از م  

ايدن از  فعمايد: ات كزوووان  كپ ايرا  آوردادر آيۀ ديگعت م « كبمد.داند چپ م  اال ع اسوووون و خدا م 

و در دو طعف »فعمايد: ( و  از م 153) قعان « شومتاي  و نراز يارت جۀيمد  زيعا خدا  ا شومتايا  اسو.   

شبن نراز را  عاادارن ز     ساكاخ  «   عد....ها را از مما  م ها  دتيعا خۀ  روز ]اول و آخع آ [ و ن،زتمن 

 (114)هۀدن 

هات مولف واجب اسووون و  رام  واأمف و دسووتۀرهات   با عاينن نراز يك  ولمف اأه  و  ع  رام انزووا 

 .خداوندن در راستات خۀشت،ت  و  پ كرال رسمد  انزا  اسو

زا  و  هتعين و محتۀب    نراز  پ  شت،ت  و كاقتو  پ خمعت ان عين   كبۀا   هتعين و مؤثع عين كامل خۀ

سو كرل نزد خداوند متعال  شد: كدام اكرال نزد خداوند       صل  اهلل كلمپ و آأپ كپ از امامتعاكعم   چبا ا سؤال 

  .؟ فعمۀد: اأصالع أۀقتها  نرازت كپ در وقون خۀاندا شۀد عين اسومتعال محتۀب

زالم اممعمؤمبا  كل    ع از نراز نمزو  اس امۀر دنما   همچ كرل  نزد خداوند محتۀب»فعمايد: ها م  كلمپ اأ

 .شرا را از اوقاخ آ  و خۀاند  آ  در وقون  از ندارد و  پ خۀد منغۀل نوبد

زتگ  دارد  زيعا امام             زا  در روز قمامو  پ نراز   شو ان سعنۀ سو و كاقتو و  شت،ت  ا نراز كامل خۀ

زالم  اقع  سايع             »فعمۀد:  كلمپ اأ شۀدن  زا  قتۀل  سون اگع نراز ان زا ن نراز ا زاب از ان سؤال روز ح اوأمن 

ضعخ زيبب كتعی     .گعدداكرال نمز قتۀل م  ستانپ ممالدح ستا     ستاد اقامپ نراز  )س(از اين رو و در آ ا

 .نرايد عگزار می  را  )س(سمعا حضعخ زيبب كتعیدر  كتادخ  چهارمحال و  ،تماری مزا قپ
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 ()سفضايل و ش،صمو واالی حضعخ زيبب 

اند.  عای اينووا  مقاماخ و  از  رامی جهاخ  ۀدا دارای شوو،صوومتی  عجزووتپ و كامل)س( حضووعخ زيبب 

 .نقل شدا اسو )ع(صفاخ فعاوانی ذكع شدا اسو و رواياخ زيادی در شا  وی از ائرپ اطهار 

 (نام كبمپ و اأقاب حضعخ زيبب )س

«  اممعاأرؤمبمن»او را نزد ادر   كلمهااهللسوووالمكپ آ  حضوووعخ متۀأد شووودن مادر  حضوووعخ زهعا هبگامی
در اين   )ص(« رسۀل خدا »گذاری كبمد  وأی حضعخ فعمۀد: من از  آوردا و گفو: اين نۀزاد را نام اأزالم كلمپ

معاجعو از سووفعن  در مزووافعخ  ۀدند. اس از  )ص(گمعم. در اين ايام حضووعخ رسووۀل  كار امنووی نری

فعمۀد: من )ص(  پ حضووعخ كعک كعد: نامی  عای اين نۀزاد انت،اب كبمد. رسووۀل خدا   )ع(اممعاأرؤمبمن 

فعود آمدن سووالم خداوند  زر    )ع(« جتعئمل»گمعم. در اين هبگام  ع اعوردگارم در اين امع سووتقو نری

گذاريد! خداوند اين نام را  عای او  عگزيدا   « زيبب »ا الغ كعد و گفو: نام اين نۀزاد را   )ص(را  پ امامتع  

 )ص(اسووو. آنگاا مصووائب و منوووال ی را كپ  ع آ  حضووعخ وارد خۀاهد شوود  ازگۀ كعد. امامتع اكعم   

های اين دختع  گعيزو و فعمۀد: هع كپ  ع مصمتو   )ع(طۀر كپ هبگام والدخ امام حزمن  گعيزو  هرا  

 گعيزتپ  اشد. )ع(زن و حزمن  گعيد مانبد آ  اسو كپ  ع دو  عادر  يعبی ح

«  خديجپ كتعی»ا  و حضعخ  ۀصمپ فعمۀدند كپ اين طفل را هرۀارا گعامی  داريد  چۀ  او شتمپ جدا   
در آغاز  عثو  ا شجاكو و فداكاری متحرل زحراخ   )س( گۀنپ كپ حضعخ خديجپ  اسو  يعبی هرا   )س(

نمز  ا صووتع و ايثار و  حرل   )س(زيادی شوود  ا نهال نۀرسووتپ اسووالم حفر و  ارور شووۀدن حضووعخ زيبب   

 آورند. عين فنارها از  پ خبع افتاد  اساس اسالم جلۀگمعی  پ كرل میس،و

و در آغۀ  مادر   )ص(كعم سووواأگی  حو اشوووعاف شووو،ا امامتع ازيبب كتعی  ا حدود ابج يا شووو 

اعور  يافو و از اين اس مزووؤوأمو  ع مو و اعور  او  پ كهدا امام   )س( زرگۀار  حضووعخ زهعا 

درآمد. « كتداهلل  ن جعفع»هجعی  پ هرزووعی ازووعكرۀي   1۷گذاردا شوود.  ا ايبوپ در سووال  )ع(كلی 

عو كعدند حضعخ  عای ياری ادر از    م)ع( طاأب ها  عد زمانی كپ معدم  ا اممعاأرؤمبمن كلی  ن ا یسال 
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س،و حوۀمو امام كلی     سال دورا   زومن  )ع(مديبپ  پ كۀفپ رفو و در مدخ ابج   ،   هرۀارا يار و  

 داد.های ادر  ۀد و زنا  كۀفپ را آمۀز  میغا

نمع     )ع(كلی امام چۀ   شر ستاری آ      « ا ن ملجا معادی»در محعاب كتادخ  ا  ضع و خۀردن اع ملعۀ  

و هبگام نۀ و امامو  عادر  زرگ  امام   )ع( ع كهدا گعفو و  پ دنتال شهادخ اممعاأرؤمبمن  حضعخ را  

نا      )ع(كپ امام حزن  در كبار  عادر قعار گعفو و آنگاا)ع( حزن   از كۀفپ  پ مديبپ  عگنو  پ هرعاا اي

غر،ۀاری و   را مزرۀم كعد  از  )ع(هجعی معاويپ حضعخ امام حزن    5۰كپ در سال   پ مديبپ آمد. وقتی

زن       شهادخ امام ح ستاری  عادر  ا زيبب  ۀد و اس از  زمن   )ع(اع  ۀد و زمانی كپ   )ع(در خدمو امام ح

سال   زمن   ۶۰در  ضعخ از مديبپ خارج گعديد و از آ       )ع(هجعی امام ح شد  پ هرعاا آ  ح كازم موپ 

ای از آ  حضووعخ جدا  و أحمپكعد  ال  می )ع(أحمپ  پ  عد  ا روز كاشووۀرا در خدمو  پ قمام ا اكتداهلل 

گفو: اگع ناگزيع   )ع( پ امام حزوومن « ا ن كتاس»سووۀی كعا  كببد در جعيا  حعكو  پنگعديد. نقل می

خباب   )س(ها را  ا خۀد نتعيد. در اين أحمپ حضعخ زيبب  ايد  پ اين سفع  عويد حداقل اين زنا  و  چپ

ن،ۀاها شد هرعاا او خۀاها  ۀد  ا او زندگی كعدا    پ ا ن كتاس فعمۀد:... سۀگبد  پ خدا از حزمن جدا   

 ممعم.و  ا او می

اأقاب زيادی دارند كپ در ذيل  )س(كلثۀم و ام اأحزن اسو  اما حضعخ زيبب    ام )س(كبمپ حضعخ زيبب  

 شۀد:شا  اشارا میها  پ هرعاا معانی پ  عضی از آ 

 كاأرپ غمع معلّرپ: دانای  ی آمۀزگار. .1

 مفهّرپ: فهرمدا  دو  فهرانبدا.رپ غمع مفه .۲

 ها.كعتپ اأعّزايا: قتلپ رنج .3

 )س(.جاننمن و نرايبدا حضعخ زهعا  )س(:نايتپ اأزهعاء  .4

 )ع(.جاننمن و نرايبدا حضعخ حزمن )ع(: نايتپ اأحزمن  .5
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شا:  انۀی خعدمبد  بی كقملپ  بی .۶ زاء: خعدمبد  انۀا  كقملپ خدر اأعساأپ: خعدمبد      ها شا كقملپ اأب ها

ساأون كقملپ اأباأت   اعدا نمبا  ر ضعخ ا ۀطاأب )و در  من طاأتما ( كقملپ   ن من: ز  خعدمبد از خاندا  ح

لپ اأقعي :  انۀی خعدمبد     اأۀحی:  انۀی خعدمبد وحین كقملپ اأبتۀّا:  انۀی خعدمبد خاندا  امامتعن كقم        

 از قعي ن سمدا اأعقايل:  انۀی زنا  خعدمبد.

 )ع(رمن نفع از اهل كزاء امام حزمنكديلپ اأ،امس من اهل اأوزاء: هرتای ابج .۷

 )ع(.كفملپ اأزجّاد: سعاعسو حضعخ سجاد  .۶

 ع()سعّ أ مها: راز ادر  امام كلی . ۸

اأصّديقپ اأصغعی: صديقپ كۀچك  ع.  پ اين أقب ملقب شدا  ا  ا مادر  صديقپ كتعی فاطرپ زهعا        . ۹
كلثۀم(  شۀد  ا مما  او و ديگع خۀاهع  )ام اشتتاا ننۀد. چپ اين كپ  پ اينا  زيبب كتعی گفتپ می     )س(

 شۀد فع   اشد.كپ  پ نام و كبمپ او خۀاندا می

 )ع(.امام كلی كا دا آل كلی: اارسای خاندا  . 1۰

  بلپ كع الء: قهعما  كع ال.. 11

 كممرپ  لۀاها:  انۀيی كپ امتحان   س  زر   ۀد.. 1۲

 اأتاكمپ:  انۀی گعيا .. 13

 )س(.سلملپ اأزهعاء: چومدا و خالصپ حضعخ زهعا  -1۶

 دار اأهی.اممبپ األّپ: امانو -1۷

 های خداوند.آيپ من آياخ األّپ: ننانی از ننانپ -1۸

 مملۀمپ وحمدا: سترديدا  بها. -1۹

 صا عا محتزتپ: اايداری كببدا  پ حزاب خداوند و  عای خداوند. -۲۰
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 ()سحضعخ زيبب  و اوصاف فضايل

ضعخ زيبب   شو. امامتع  چهعا )س(ح در هبگام  ۀأد او فعمۀدا  ۀد  پ هرپ  )ص(ای نۀرانی هرچۀ  ماا دا

)س( حاضوووعين و غايتمن امتا  گۀيمد كپ اين دختع را محتعم  دارند كپ نرۀنپ و نرايبدا خديجپ كتعی               

فعمۀد: انو  حرداهلل كاأرپ غمع معلّرپ   )س(ا  زيبب كتعی در وصووف كرپ )ع(« حضووعخ سووجاد»اسووو. 

داننوی اأهی اسوو و فهری كپ در قلب شوعيف  ۀ وجۀد      فهِرپ غمعُ مفهرپ كرپ جا !  پ حرداهلل دان   ۀ

سال وجۀد متارک امامتع اكعم       نا   پ مدخ ابج  سو. اي )س( و فاطرپ زهعا  )ص(دارد از مبتع فمض اأهی ا

را درک نرۀدند و اين ابج سووال فعصووتی  ۀد كپ از نۀر وجۀد اين دو دردانپ زما   هعا گمعد در داما     

های مععفو سمعاب شۀد و حديث صتع و استقامو در دفتع      د از جعكپاعمهع و كبۀفو آنا  رشد نراي 

 وجۀد   بگارد.

ضعخ زيبب   صلو        )س(ح ضايل و خ ستپ  پ هرپ ف زا  آرا های واالی اخالقی و   پ اكتعاف هرپ  اريخ نۀي

سايپ اين كراالخ  پ مع تپ  زتگی محعم راز         اأهی  ۀدند و در  شاي سو يافتبد كپ  زانی د ای از مبزأو ان

شعيفنا   پ خۀد اختصاص دادند.       اأهی  و اممن ودايع امامو و واليو  ۀد  را حداقل در  ،نی از كرع 

شو و نحۀا  ع مو و اعور  در دامن       سع ضعخ اين كراالخ را  پ  عكو كباياخ خاص اأهی و ااكی  ح

سجايای اخالقی و      و  ال  )ع(و اممعاأرؤمبمن  )س(و حضعخ فاطرپ   )ص(امامتع  ستای كزب  هايی كپ در را

اأهی انجام دادا  ۀد  پ دسوووو آورد هرچبا  كپ اأقاب  لبدی كپ          یها جای آورد  كتاداخ و فعما     پ 

 ای از كمرو ش،صمو اين  زر   انۀی اسالم دالأو دارند. عای اينا  ذكعشدا  پ گۀشپ

نۀيزوود: در اهرمو  آ   انۀی  زرگۀار چبمن میصوواحب كتاب اسوواور من ذهب در ارا حافمپ و ذكاوخ 

هۀ  و ذكاوخ آ   انۀی  زرگۀار هرمن  س كپ خبتپ طۀالنی و  لبدی را كپ حضوووعخ صوووديقپ كتعی  

ايعاد   )ص(و غصب فدک در حضۀر اصحاب امغرتع اكعم     )ع(در دفاع از حق اممعاأرؤمبمن  )س(فاطرپ زهعا 

  ا ن كتاس از آ  حضووعخ روايو نرۀدا و از آ   روايو فعمۀدا اسووو  و  )س(فعمۀدند حضووعخ زيبب  

نۀيزد: ا ن كتاس خبتپ حضعخ    كبد. چبانچپ ا ۀاأفعج اصفهانی در مقا ل می حضعخ  پ كقملپ  عتمع می 

 ملتبا زيبب  بو كلی كلمپ سالمحدثتبی كق»گۀيد: روايو كعدا و می )س(را از حضعخ زيبب  )س(فاطرپ 
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 فصاحو و  الغو

ضعخ در خبتپ    ناخ گهع ار آ  ح شدا خۀد قۀی   كلراخ و فعماي ضعخ روايو   عين  هايی كپ از آ  ح

سجاد       سو. هرا   انۀيی كپ امام  صاحو و  الغو آ   انۀی  زرگۀار ا نا    )ع( دأمل  ع كرال ف در حق اي

َرپ يعبی             َرٌپ غَمَع مَُفَهّ َرپ َو َفِه َرٌپ غَمَع مُعََلّ كاِأ نِْو  حرداهلل  ند: َا را اأحرداهلل  انۀی        فعمۀد ّرپ! شووو : ای ك

 ای هزتی كپ  نعی  ۀ را  فهما نبرۀدا اسو.داننربدی هزتمد كپ  علما نديدا و  انۀی فهرمدا

جای  ام زيبب در مزووومع اسوووارخ از كۀفپ  پ شوووام هرپ فعايض و نۀافل خۀد را  پامام سوووجاد )ع(: كرپ

خ ضعف و گعسبگی ننزتپ نراز خۀاند كپ      آورد و غفلو نداشو. فقط در يوی از مبازل  پ خاطع شد  می

  عد معلۀم شد سپ روز اسو غذا ممل نوعدا اسو

كپ يوی از  زر            يد  تپ آ  حضوووعخ در مجلس يز جا معوری كۀ اا  پ قزووورتی از خب  عين  در ايب

 كبما:شدخ أعزاند میاممپ را  پهای آ  حضعخ در واقعپ كع ال  ۀد كپ دستگاا حوۀمو  بیحعكو

سۀی خۀدخ خۀاهد  ۀد  چعا كپ  ۀ جز اۀسو خۀد  ی يزيد هع چپ كعدی  ازگنو آ   پ پ خدا قزا ا»

های ااک شووهمدانرا  را  ننوووافتی و جز گۀشووو خۀد ندريدی. ای يزيد! در آ  روزی كپ خداوند  د  

دانی در كبد  ا حقۀ  خۀد را از سترگع  زتاند.  ۀ  ع رسۀل خدا )ص( وارد خۀاهی شد  اما می    حاضع می 

ای. آری ای يزيد! از   كپ خۀ  كزيزا  او را ري،تپ و حعمو ذريپ او را از  من  عدا     أی؟! درحاأی چپ حا  

ای غع  شووادی منووۀ و آ  كزيزا  را كپ در كع ال  پ خاک و   اين امعوزی ظاهعی كپ  پ دسووو آوردا

اند  شوودافعمايد: كزووانی را كپ در راا خدا شووهمد ای مغلۀب و معدا مپبدار  كپ خداوند میخۀ  كنوومدا

 خۀرند.اند و در نزد خدای خۀد روزی میمعدا مپبداريد.  لوپ آنا  زندا

ياور و              مامتع خدا )ص( و  كپ حاكا در آ  روز خداوند و دشووورن  ۀ ا و ای يزيد!  عای  ۀ هرمن  س 

زودی كزووی كپ اين مقام را  عای  ۀ زيبو دادا و  ۀ را  ع گعد    مو جتعيمل  اشوود  و  پانووتمتا  اهل

زل  نمن  دی  عای خۀد  عممن كعدا و در       م زو كپ چپ جان سو )معاويپ( خۀاهد دان سۀار كعدا ا  رمن 



[8] 
 

شامل چپ افعادی        ضعف و ز ۀنی  زو و  د ،تی و  روز جزا درخۀاهمد يافو كپ  د عين موا  از آ ِ كم

 «خۀاهد شد.

 (كلا و مععفو حضعخ زيبب )س

از طعيق جد  زرگۀار ن ادر ارجربدن      حضوووعخ زيبب كتعی )س( كلا خۀد را از طعيق غمب و اأهام و   

 مادر گعامی و  عادرا  كزيز  )ع( دارد كپ متصل  پ وحی هزتبد.

شوودا: زيبب )س( در شووهع كلا امامتع )ص( رشوود يافتپ سووپس در در ارا مقام كلری آ  حضووعخ گفتپ

ضعخ )اممعاأرؤمبمن كلی )ع((  زر   ضعخ زهعا )    دامن دروازا كلا آ  ح سمبپ مادر  ح س(  شدا از 

شمع مومدا و  غذيپ كعدا اسو و كرعی را  ا دو امام  زرگۀار كپ نۀادا رسۀل خدا )ص( هزتبد  پ سع       

اند. او گبجمبپ كلۀم آل محرد )ع( و نرۀنپ       عدا و آنا  شوووهد كلا را  پ كام او ري،تپ و  پ او چنوووانمدا        

 فضايل آنا  اسو.

ادرن  عادران ن ام سوولرپن ام هانی و   حضووعخ زيبب )س( ازجرلپ راويا  حديث اسووو. اينووا  از مادرن

اند ا ن كتاس نكلی  ن اأحزوومن )امام  كعد و ازجرلپ كزووانی كپ از او روايو كعداديگع زنا  روايو می

 سجاد( )ع(ن كتداهلل  ن جعفعن فاطرپ صغعی دختع امام حزمن )ع( و ديگعا  هزتبد.

را از قۀل مادر  حضعخ زهعا )س(  گۀيد: حضعخ زيبب )س( رواياخ  زماری )را( می« شمخ طتعسی »

 روايو كعدا اسو.

شام و خبتپ        زافعخ كع ال كۀفپ و  ضعخ زيبب )س( در طۀل م س،با  ح س،بعانی از  هايی كپ در ها و 

ستروارا  و طاغۀ ما  آ  زما  و معدم ديگع ايعاد فعمۀد  پ خۀ ی معلۀم   فعصو  های م،تلف در  عا ع 

   انۀی  زرگۀار از راا  حصووومل و  علما اكتزوووا ی نتۀدا و    شوووۀد كپ معا ب كلا و دان  و كرال آ   می

اأعادا داشووتپ اسووو. شوواهد اين مبلب كالم امام سووجاد )ع( اسووو كپ اس از   ای اأهی و جبتپ خار  هعا

خبتپ كۀفپ  پ او فعمۀد: كرپ جا  آرام  ا  و سووووۀخ اختمار كن كپ  ۀ  حرداهلل داننوووربدی  دو                

 انبدا هزتی.ای  دو  فهرآمۀزگار و فهرمدا
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ضل در بدی »از  سجاد )ع( نقل    « فا ضعخ  ضرن  ما  اين فعماي  ح س،ن خۀد دأمل و     در  شدا كپ اين 

شدا   حجو  ع آ  اسو كپ زيبب )س( دختع حضعخ اممعاأرؤمبمن )ع( محدثپ  ۀدا يعبی  پ او اأهام می  

 و كلا او از كلۀم أدنی و آثار  اطبی اسو.

نۀيزوود: در دورا  حوۀمو حضووعخ كلی )ع(  در كتاب خۀد می« كالمپ فاضوول سوومد نۀر اأدين جزايعی»

كعد.  حضووعخ زيبب )س( مجلس درسووی در خانپ خۀد  ع مب دادا  ۀد و  عای زنا  قعآ   فزوومع می  

كعد كپ حضووعخ كلی )ع( وارد شوود و  پ او فعمۀد: نۀر   روزی  فزوومع آيپ شووعيفپ كهمعا را  ما  می 

كعدی گفو: آری. فعمۀد: اين رمزی اسووو  عای  میچنوورا! شووبمدم آيپ شووعيفپ كهمعا را  فزوومع   

شرا خاندا  امامتع )ص( وارد می    صمتتی كپ  ع  نعيح فعمۀد و زيبب         م صائب را   ضعخ م شۀد.  عد ح

 )س(  ا صدای  لبد گعيپ كعد.

در فضل حضعخ زيبب )س( هرمن  س كپ اس از حادثپ كاشۀرا نما و خاصی از طعف امام حزمن )ع(       

شو و معدم در   زائل حالل و حعام  پ او معاجعپ كعدا و از او می دا سجاد      م ضعخ  سمدند  ا ايبوپ ح اع

 )ع( از آ   مراری كپ  پ مصلحو اأهی  پ آ  متتال شدا  ۀد  هتۀدی يافو.

ا   پ ای  عداشو كپ از خانپ زيبب  رامی آنچپ  ع مادر گذشو را  پ ارث  عد مبتهی دختع سها اضافپ   

سو می           د عين خانپ حعكو كعد ) پ سو را سارخ(  ا د صۀرخ را )در ا سارخ رفو(.  شاند و اگع   ا اۀ

 . عدكعد از دسو چپ ها  هعا میاۀش  او را نمازمبد می

 (كتادخ حضعخ زيبب )س

من  »كبد: قعآ  كعيا هدف از آفعيب  و خلقو انزا  را كتۀديو و رسمد   پ كرال  بدگی مععفی می  

 «.تادخ كببدكپ كجن و انس را نمافعيدم جز  عای اين

بب )س( اين درس را  پ    تادخ   زي تپ  ۀد. او ك راز شوووب    خۀ ی از قعآ  آمۀخ مادر     ها و ن ادر و  های 

سۀكا        شاهد  ۀد كپ  عادر  امام حزمن )ع( در كصع  ا  زرگۀار  را از نزديك ديدا  ۀد. او در كع ال 

( را  ا فعدا مهلو  گمع  سۀی آنا   ازگعد و اين شب )شب كاشۀرا     پ»)ع( فعمۀد: « حضعخ ا ۀاأفضل  » پ 
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داند كپ  شايد  تۀانما امنب را  پ نراز و دكا و استغفار در امنگاا خدايرا  منغۀل شۀيا. خدا خۀد می       

 «.من نراز قعائو قعآ  زياد دكا كعد  و استغفار را دوسو دارم

شب      شقا  كتادخ و  ضعخ زيبب )س( نمز از كا صمتتی او را از    زنداح شق  ۀد و همچ م كتادخ  دارا  كا

  ازنداشو.

 (كفو و حجاب حضعخ زيبب )س

 ها عين گۀهع  عای آنا  اسوووو. زيبب )س( درس      عين زيبو زنا  و گعا   دامبی  عازندا كفو و ااک  

خۀ ی در موتب ادر آمۀخو ادری كپ فعمۀد: اادا  مجاهد شوووهمد در راا خدا از اادا                كفو را  پ  

زو. كفمف ااک گعدد  زر نری دامبی كپ قدرخ  ع گباا دارد و آأۀداكفمف ااک شتپ  ع نم ای  دامن فع

 ها اسو.از فعشتپ

سخ        هرانا فاطرپ ااک ضعخ در اا سو ح سو اس خداوند ذريپ او را  ع آ   جهبا حعام كعدا ا دامن ا

 كلثۀم )ع(  ۀدا اسو.حزن و حزمن و زيبب و ام )ص(فعمايد:  لی مقصۀد امامتع می

 عين شعايط  پ نراي  گذاشو. او در دورا   را حتی در س،وزيبب كتعی )س( كفو و حجاب خۀي  

شام س،و  ع اين مزئلپ اای می      سارخ و در حعكو از كع ال  ا  او صۀرخ   »اند: فنعد. مۀرخمن نۀشتپ  ا

 «.ا  از او گعفتپ شدا  ۀداۀشاند چۀ  رو بداخۀد را  ا آستمب  می

رامی آنچپ  ع مادر گذشووو را  پ ارث  عد  زيبب  »گۀيد: كعدا و میشوواكع كعب  پ هرمن قضوومپ اشووارا

ا   پ  د عين خانپ حعكو كعد ) پ اسووارخ رفو(.  ای  عداشووو كپ از خانپمبتهی دختع سووها اضووافپ 

سارخ(  ا دسو راسو می      كعد از دسو چپ ها   اۀشاند و اگع اۀش  او را نمازمبد می  صۀرخ را )در ا

 «. عد هعا می

عزهای حما و كفاف  ع سوووع يزيد فعياد  عآورد كپ: ای ازوووع         آ   انۀی  زرگۀار  عای ااسوووداری از م  

های جدما  امامتع اسووالم )ص( آيا اين از كداأو اسووو كپ زنا  و كبمزكا  خۀي  را انووو  آزادشوودا
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سوۀ  ونوانی نقاب آنا  را    سوۀ و آ  صوۀرخ اسومع  پ اين  اعدا ننوانی و دختعا  رسوۀل خدا )ص( را  پ  

 ساختی.های آنا  را آشوار دريدی و صۀرخ

 (حضعخ زيبب )س( در كالم معصۀما  )ع

نا  در آيمبپ كالم           يوی از  هتعين راا شباخو اي ضعخ زيبب )س(  سمرای  ا باک ح شباخو  ها  عای 

 شۀد:معصۀما  )ع( اسو. در ذيل  پ  عضی از فعمايناخ آنا  در ارا آ   انۀی ملوۀ ی اشارا می

 اع  الها گعفتار خۀاهد شد.رسۀل خدا )ص( فعمۀد: زيبب  ا هزار س،تی  پ انۀ

سو:              سؤال كعد: آيا امامتع )ص( چبمن فعمۀدا ا صاد  )ع(  صی از امام  ش، سو كپ  در روايتی آمدا ا

سخ        هرانا فاطرپ ااک ضعخ در اا سو ح سو اس خداوند ذريپ او را  ع آ   جهبا حعام كعدا ا دامن ا

 م )ع(  ۀدا اسو.كلثۀفعمايد:  لی مقصۀد امامتع )ص( حزن و حزمن و زيبب و اممی

ديدار حزوومن آرام  نهايو اسووو كپ  یحضووعخ زهعا )س( فعمۀد: محتو دختعم زيبب  پ حزوومن  ی 

 كبد.گمعد. اگع  ۀی حزمن را ننبۀد قاأب  هی مینری

ام زيبب )س( كپ  ا  عادر شووعيك  ۀد گعيپ كبد و  امام صوواد  )ع( فعمۀد: اگع كزووی  ع مصوومتو كرپ 

نومل مجاأس ذكع ما  دهد   شۀد اگع  پ     نبۀد و گعيا   صمتو  ع     يا   قدر  ال مگس چنر  در اين م

 كببدگا   ع مصمتو حضعخ زيبب )س( شۀد خداوند او را  مامعزد اين اسو ثۀاب و اجع گعيپ

 كلا و كتادخ حضعخ زيبب كتعی )سالم كلمها (

 دان  و كلا 

  مجلس و كۀفپ   ازار   كعيان در ما  سووو،با  و خبتپ های كاأرانپ و هرعاا  ا اسوووتدالل  پ آياخ قعآ              

   زرگۀار آ  دان  و كلری  ۀانايی  ع شووواهدی يك هع( س)زيبب سوووۀی از يزيد در ار و زياد كتمداهلل

سو  ضافپ .ا سو  مع تپ  لبد و آگاا افعاد های ويژگی از كپ را حديث و روايو  ما  مقام زيبب اين  ع ا   ا

 .  اوسو كلری مقام ديگع گۀاا و  ۀدا دارا
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آ   انۀی  زرگۀار راوی حديث از مادر خۀد فاطرپ زهعا)ع(  ۀدا و از اسوووراء  بو كرمس           زوووبد نۀيمی

حديث روايو كعدا اسو چبانوپ محرد  ن كرعو كباء  ن سايب فاطرپ  بو حزمن)ع( جا ع ن كتداهلل     

 انصاری و كتاد كامعی ها از زيبب نقل حديث كعدا اند.

يو گعديدا حديث ام ايرن اسووو كپ در ارا مصووائتی  از جرلپ احاديثی ها كپ از حضووعخ زيبب)ع( روا

اسووو كپ  پ اهل  مو)ع( وارد خۀاهد شوود.داسووتا   مرار شوود  اممع اأرۀمبمنن  ما  ماجعای فدک  عای  

(ن حديث حعام  ۀد  صدقپ  ع  سفعا آسرانی  عای مادر خۀد فاطرپ) كتداهلل  ن كتاسن داستا  نزول س  

( را نمز  سدكا و شب زندا داری فاطرپ زهعا ) ( و داستا   اهل  مو)ع(ن سعگذشو والدخ امام حزمن)ع   

  ۀا  نام  عد.از احاديث روايو شدا از جانب زيبب می

گۀاهی  مجلس درس و  فزووومع قعآ  گۀاا ديگعی  ع مقام كلری زيبب )ص( اسوووو در اين  ارا  اريخ   

گعوهی از  انۀا    گذشوووو كپ   دهد كپ: يك سوووال از مدخ اقامو كلی)ع( و خاندان  در كۀفپ می           می

خعدمبد و  زرگۀار كۀفپ شۀهعا  خۀد را  پ حضۀر كلی)ع( فعستادند و امغام دادند:ما شبمدا ايا زيبب      

نمز مانبد مادر  زرگۀار خۀد حضووعخ فاطرپ )ص( دارای قدرخ كلا و دان  فعاوانی اسووون اگع اجازا    

حضۀر وی منعف شۀيا. كلی)ع(      دهمد و مۀافقو كبمدن  عای  هعا  عداری از خعمن كلا و دان  او  پ

و زيبب)ع(  ا اين درخۀاسوو مۀافقو كعدند و زنهای كۀفپ در محفل درس و  فزومع قعآ  زيبب )س(    

غمع از اين جهاخ زين اأعا دين)ع(ن امام زما  زيبب)ع(ن  پ هبگامی كپ آ   انۀی   جزووتبد. شووعكو می 

يبد در مۀرد  ايمد مقام كلری زيبب)ع(       نرا  زر  خبتپ اعمحتۀی و آ نووومبی را در  ازا كۀفپ ايعاد می   

ستاد و آمۀزگار می   می نربد  دو  معلا و خعدمبد  دو  ا شی!آری زيبب)ع(   فعمايبد:اأحرد هلل  ۀ دان  ا

ستاد و آمۀزگاری كپ افعاد معرۀأی جامعپ را     صبالحی را نديدا و از ا مانبد افعاد كادین كالس و موتب ا

دا نوعدا اسووون  لوپ چبد سووال اوائل كۀدكی خۀد را در كبار معلا  دارند اسووتفا پ  علما و  ع مو وا می

زيزتپ اسو و دهها سال  ا ادر      زرر   نعيو حضعخ محرد)ص( و مادر داننربد و  زرگۀار خۀد می   

و  عادرا  واالمقام خۀد زندگی كعدا و  ا قعآ  و معارف دين انس و اأفو داشووتپ اسووو و در كمن حال  

نگعيزتپ اسو و  پ   ث  لخ و شمعين زما  ادر و  عادرا  خۀد را از نزديك می جبگهان درگمعيها و حۀاد
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هع حال  رام كرع خۀي  را در معاشعخ و هرعاهی  ا  زرگتعين داننربد جها   نعيو سپعی نرۀدا       

 اسو و فهان دانايین كلا و  ۀانايی و شمۀا خبا پ و س،بعانی را از آنا  آمۀختپ اسو.

كبما وی  ا كعفی زيبب)ع( اسووو اما آنبۀر كپ در سوومعا آ   زرگۀار مباأعپ می اأتتپ اين كلا و دانايی 

 ۀانزووتپ اسووو  عخی از  اسووعار و امنووگۀيی از آيبدا ها ار تاش داشووتپ اسووو.و چبانوپ خۀاهما ديد می

شو اين رشتپ از كلۀم يك نۀع اأهام و آگاهی فۀ      حۀادث آيبدا را ها ام   مبی كبد.اما  ايد  ۀجپ دا

اسوووو كپ اواًل اوأماء اأهی و مؤمبمن وارسوووتپ آگاهی و دانايی آ  را دارند و ثانما چبمن كلری در           اأعادا 

كتاب و دفتع و نزد هعگۀنپ استاد و معلری يافو نری شۀدن  لوپ اين كلا و دانايی فۀ  اأعادا از كباياخ    

 گعدد.و افاضاخ خاص خداوند اسو و نصمب  بدگا  خاص اعوردگار می

نۀيزوود: زيبب)ع( آگاهی  پ وقايع و حۀادث آيبدا را از ادر  زرگۀار خۀد فعا گعفتپ  ی میفاضوول در بد

 ۀد هرانبۀر كپ  عخی از اصحاب امغرتع )ص( مانبد سلرا  و ا ۀذر و  عضی از يارا  كلی)ع( مثل رشمد     

سمد   پ ايبگۀنپ مقام كلرین    سعار آگاا  ۀدند.در ارا راز ر سالم   هجعی و ممثا  رار  پ ايبگۀنپ ا امامتع ا

  درخو جۀانپ خداوند گمعد ام  را اارسووايی و  فعمۀدا اسووو:ای ا ۀذر هع  بدا ای در دنما شوومۀا زهد

  .آوردمی جعيا   پ او ز ا  در س،ن  و نبق صۀرخ   پ آنعا ممۀا و روياندمی او قلب در را حورو و كلا

اغ داشو كپ   سع   ۀا می( س)زيبب از نمعومبد ع را  اارسايی  و زهدامنپ  ش،ا  چپ حزاب  اين روی

ها در كبار ادر مادر و  عادرا   ا        ها و آوارگی دهها سوووال از كرع خۀد را  پ صوووۀرخ هجع ها و متارزا     

محعوممو از مزايای دنما و زندگی سووپعی نرۀدا و اای ادای رسوواأو اأهی خۀي   ل،ی و سوو،تی هرپ  

ايبگۀنپ اسووو و راز دسووو يافتن وی  پ  نۀع رنجی را  ع خۀد هرۀار نرۀدا  اشوود.آری مقام واالی زيبب

 ها ها اضافپ  ع آمۀز  از ادرن امداد اأهی اسو.  اسعار و دانايی

ضافپ  ع  ۀانايی  عای ايعاد خبا پ  سین آگاهی او  پ    در جبتپ مقام كلری زيبب ها ا سا هان نوتپ ظعيف و ا

د كجا  ايد نعم سوو،ن  دانها اسووون كپ خۀب می های  جا در مباسووتو گمعی ها و مۀضووع گمعی صوورما

گفو و در كجا  ايد  عآشووفو و حراسووپ آفعيدن در كجا  ايد گعيپ كعد و اشووك ري،و و چپ وقتی  ايد 

 .واداشو  كقل و مببق را  وار گعفو و ديگعا  را  پ اشك و گعيپ
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 كتادخ و اعست 

هرعاهی و هرگامی  اگع چپ سعاسع زندگی زيبب كتعی)ع(  ،اطع هجعخ و جهاد در راا خدا و نمز  عای 

 ا ادر و مادر و  عادرا  در جهو انجام وظمفپ و احمای معاأا و معارف اسالم سپعی گعديدا اسو و  ايد 

هرپ زندگی آ   انۀی  زر  را غع  در اطاكو و كتادخ محزوووۀب داشوووون اما اضوووافپ  ع اين دخو            

ر كۀچوی و  عمما در واالگهع كلی)ع( در كتادخ  پ معبی خاص يعبی نهايو خضوووۀع و كعن  و اظها       

داند كپ امامتع      عا ع ذاخ مقدس اعوردگار كاأا ها  ع عين مقام و امتماز را داشوووتپ اسوووو.آری او می       

كعدن رنگ  اعداخو كپ ااهای وی ورم میها  پ نراز و نماي  در امنووگاا خداوند میاسووالم آنقدر شووب

ا قعآ  را  ع  ۀ نازل نوعديا كپ خۀد را    كعد ای امامتع م  نرۀد و خداوند  دو وحی می   ا   غممع میچهعا

 در اثع كتادخ  پ رنج و منقو  مبدازی.

های جبگ سووعاغ داشووو. نرازها و    ها و گاهی در ممدا زيبب)ع( نرازهای مادر و نمز ادر را در شووب

اأنوووهدا را در های سووومد های فعاوا  امام مجتتی)ع( را ديدا  ۀد. نرازها و مباجاخ ها و نماي  مباجاخ

كاشۀران صتح كاشۀرا و ظهع كاشۀرا در حال جبگ و هجۀم دشرن مناهدا كعدا  ۀد و هع يك از          شب 

 ايبها  عای او درس و اأگۀی كرلی مهری  ۀد.

ا  سووتب شوودا  اكتقاد قلتی زيبب)ع( در معحلپ ن،زووو و اقتدا و متا عو آ   زرگۀار از اجداد گعامی

شتپ  مۀرخمن كپ  بۀری)  ۀد  شب     ادام كرع  رام در او داری زندا شب  و مباجاخ( اندنۀ شتپ وحتی  پ دا

يازدها محعم  ا آنهرپ مصائب و ضع پ های روحی كپ از ناحمپ شهادخ  عادرا  و كزيزا   ع وجۀد وی     

   خۀد را ها  عک نگۀيد.شب زيبب)ع( حتی نراز  - پ  ما  امام زين اأعا دين)ع(-وارد آمدا  ۀد 

گۀيد:كرپ ام زيبب)ع( در  رام  ال هرزفع زيبب)س(  ۀدا اسو میامام زين اأعا دين)ع( كپ در سفع كع 

زتحب خۀد را انجام می          ستپ نرازهای واجب و م شام امۀ سارخ از كۀفپ  ا  سفع ا های   داد و رنج طۀل 

سوووفع و منووووالخ اعسوووتاری كۀدكا  يتما و دأداری زنا  داغدارن او را از ادای مباجاخ و  هجد غافل  

ديدم كپ وی در اثع ضووعف و گعسووبگی  پ صووۀرخ ننووزووتپ   ها می مبزأگاا حتی در  عضووی از كعد.نری
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خۀاند وقتی  ا نگعانی كلو آنعا جۀيا شدم گفو: سهرمپ غذای خۀد را مما  كۀدكا     نرازهای خۀد را می

زما كعدا  زتاد  ندارم.       ق سۀدگی  ۀانايی اي ضعف و فع شدخ  زمن)ع( ها    ام و از  فاطرپ دختع امام ح

ستپ  امكرپ ها شۀرا كا شب  در گۀيد:می شو و  ا    ا كتادخ محعاب در امۀ زتادا  ۀد نراز و نماي  دا ي

شك می   خداوند راز و نماز و مباجاخ می ستپ ا شب زندا داری زيبب)ع(    ري،و.كعد و امۀ كار كتادخ و 

خۀاهد: خۀاهعم! در نراز  قهعما  كع ال  پ جايی رسوومدا  ۀد كپ حضووعخ سوومد اأنووهدا)ع( ها از وی می

  معا از دكا كعد  فعامۀ  مون.شب خۀد 

  ۀ گۀيی كپ زهعا  ۀد در نراز                                            پ راز و نماز و  پ سۀز و گداز

س،و            ستار نهضو و انقالب حزمبی  ۀد و در آ  روز  ستار  مرار  ۀد  لوپ اع حضعخ زيبب نپ فقط اع

 .وكاشۀرا وظايف سبگمبی  ع دو  اينا  قعار گعف

ضعخ زيبب كتعی)س( ارز   زتی از        ح ستارا  ما نمز  اي شۀرا را حفر كعدن اع ضو كا ها و كعاماخ نه

ها  ۀد اعستارا  كنۀر نمز  ا حفر حجابن    طۀر كپ زيبب اعستار حفر ارز  اينا  اأگۀ گعفتپ و هرا  

 .ها را اعستاری كببدكفافن فداكارین كا  ۀقعی و دأزۀزی نپ  بها  مرارا   لوپ ارز 

 (نگاهی  پ زندگانی حضعخ زيبب)س

  اوأمن كبۀا  سۀممن فعزند خانۀادا وكتعی)س( در يوی از روزهای سال شنا هجعی  پ حضعخ زيبب

 .شد متۀأد( س)زهعا حضعخ و( ع)اممعاأرؤمبمن حضعخ دختع

 

حضووعخ زيبب)س( اگع چپ در زمعا حضووعاخ معصووۀممن قعار ندارد وأی  ا  ۀجپ  پ جايگاا  اكعامو و  

ارزشوووی اينوووا  و  ع مو يافتن در خاندا  وحی و امامو از جرلپ اأگۀهايی اسوووو كپ خداوند  عای               ا 

 .سازی كعدا اسو نعيو ذخمعا
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 (ا عاد ش،صمتی حضعخ زيبب)س

نرپ نتۀخ و واليو              سعچ سايع فعزندا  اهل  مو)ع( از  ضعخ زيبب)س( هرانبد  صمو وراثتی ح ش،

اسو و حضعخ زيبب)س( از خرمعا ذاخ او آفعيدا شدا و      خ گعفتپ و جد  خا ا امامتعا )ص(اننئ 

 .اند عين افعاد  پ حضعخ خديجپ)س( دانزتپ پ هرمن جهو او را شتمپ

حضعخ زيبب)س( از هرا  آغاز والدخ هرعاا  ا  ۀجپ و  ع مو امامتع اسالم)ص( رشد كعدا اسون نام      

گذاری حضووعخ زيبب  معاسووا نام زيبب از سووۀی خداوند  عای وی انت،اب شوود و امامتع اكعم)ص( در

كبا كپ احتعام اين دختع را ااس دارندن هرانا اين   پ حاضووعا  و غايتا  وصوومو و سووفار  می »فعمۀد: 

 «دختعن شتمپ حضعخ خديجپ)س( اسو

ن ايرا ن حجاب و كفاف وی  ۀد كپ اين امع  عای هرگا   يوی از وجۀا ش،صمتی حضعخ زيبب)س( حما   

ا حماخ وی نمز ز انزد  ۀدا اسون در اۀشمدگی و حجاب چبا   ۀد كپ جز     زمار روشن اسو و در دور   

 .در واقووعووپ كووع ووالن كزووووی از مووعدا  در زمووا  حووموواخ اوودر و  ووعادرانوو  او را نووديوود       

اين  انۀی  زرگۀار در صتعن قۀخ ايرا  و  قۀا مبحصع  پ فعد  ۀد و در فصاحو و  الغون گۀيی از ز ا      

 .گفواممعاأرؤمبمن)ع( س،ن می

  كلی ادر   و زهعا مادر   نرازهای    زيبب)س( از نماي  و نرازهای امامتع)ص(  ا ختع  ۀد و هرچبمن      

  پ اشوووتغال  چبا   آ  و ا عاز خۀي  اعوردگار  عا ع در را  عمما و كتادخ  نهايو  نمز خۀد و شووواهد را

 .شد «كلی آل كا دا»  پ ملقّب كپ ورزيد كتادخ

اعداخو و در دورا  زندگی حتی در شب دها و يازدها  میها  پ كتادخ حضعخ زيبب كتعی)س( شب

 .گاا  هجّد و نراز شب خۀد را  عک نوعدها همچكاشۀران  ا آ  هرپ اندوا و مصمتو

كرپ ام زيبب )سالم اهلل كلمها(  ا  رام مصمتو هايی كپ  ع ما وارد    »امام سجاد )كلمپ اأزالم( می فعمايد :   

 «.گاا نۀافل خۀد را  عک نوعدشدا  عد از كع ال  ا شام همچ 
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ها چبمن روايو شوودا اسووو كپ چۀ  امام حزوومن )كلمپ اأزووالم(  عای وداع نزد خۀاهع آمدن از جرلپ    

خۀاهع جا ! معا در نراز  « يا اختاا! ال بزوومبی فی نافلۀ األمل» سوو،بانی كپ  پ او گفو اين  ۀد كپ فعمۀد:

 .فعامۀ  نون وشت

سالم اهلل كلمها( در  رام كرع   عک        عخی مۀرخا  نقل كعدا اند كپ  ضعخ زيبب ) شب زندا داری ح

در شب يازدها محعمن كرپ ام زيبب )سالم اهلل كلمها(    »نندا اسو. امام سجاد )كلمپ اأزالم( می فعمايد:     

 «.را ديدم كپ در محل نراز ننزتپ و منغۀل كتادخ اسو

مۀد:))اما كرت  زيبب فانها أا  زل قائرۀ  از فاطرپ صغعت ن دختع امام حزمن )ع ( روايو شدا كپ م  فع   

ف   لك األملۀ ن ات اأعاشوعع من اأرحعم ف  محعا ها((  كرپ ام زيبب در شوب دها محعم  ا  پ صوتح در    

 .محعاب كتاد    پ نراز ايزتادا  ۀد

ضعخ زيبب در كۀفپ  شام  و نمز خبتپ ح سو. خبتپ او در مجلس يزيدن   يزيد در مجلس) در  مععوف ا

ا ن   گعد  حاضوووعا  را  حو  ىثمع قعار داد و يزيد مجتۀر شووود جبايو و قتل امام حزووومن )ع( را  پ           

 .كبد أعن  مبدازد و او را زياد

زيبب)س(   دفن اند. در ارا محلأقب دادا اُمّ اأرَصوووائب های فعاوانی كپ ديداناو را  پ سوووتب مصووومتو

 .پ اوسومبزۀب   مصع در مقام اأزمدع زيبب و شام در حعم حضعخ زيبب اختالف اسو و

 ()سالم اهلل كلمهاچبد ويژگی  ارز از حضعخ زيبب 

حضعخ زيبب )سالم اهلل كلمها( ش،صمتی كاأرپ و از هع جهو كلری  ۀدند كپ  ،نی از اين كلا  ع اثع        

شواگعدی در محضوع ادر و مادر  زرگۀارشوا   ۀدا و  ،  ديگع آ  أبف و كبايو خداوند  ع افعادی     

 گمعندمیاسو كپ در مزمع حق قعار 

https://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%B7%D8%A8%D9%87_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%A8_%D8%AF%D8%B1_%DA%A9%D9%88%D9%81%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%B7%D8%A8%D9%87_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%A8_%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%B7%D8%A8%D9%87_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%A8_%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikishia.net/view/%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikishia.net/view/%D9%84%D8%B9%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D9%84%D8%B9%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AF%D9%81%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AF%D9%81%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B1%D9%85_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%A8
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B1%D9%85_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%A8
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A9_%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%A8
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A9_%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%A8
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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اگع از مبمع كلرین سماسین فعدی و اجتراكین ش،صمو زيبب كتعی )سالم اهلل كلمها( را مۀرد مباأعپ 

قعار دهما متۀجپ خۀاهما شد كپ وی از يك جهو ش،صمتی كاملن نزديك معصۀم و در كمن حال انزانی 

 .ا اسومديعيو كعدآ  را اسو كپ در شعايط  حعا ن  رام مزمع را  پ درستی امرۀدا و 

 صتع و  صمعخ

ای اسو كپ افعاد اين )سالم اهلل كلمها(  ع مو شدا داما  موتب خانۀادا و مجرۀكپش،صمو زيبب 

 های جامعی هزتبد كپ  رام فضايل و كعاماخ اخالقی در اين خاندا  جرع شداخاندا  هع كدام انزا 

 .سوا

 كاأرپ غمع معلرپ

كاأرپ و از هع جهو كلری  ۀدند كپ  ،نی از اين كلا  ع اثع حضعخ زيبب )سالم اهلل كلمها( ش،صمتی 

شاگعدی در محضع ادر و مادر  زرگۀارشا   ۀدا و  ،  ديگع آ  أبف و كبايو خداوند  ع افعادی 

 .گمعنداسو كپ در مزمع حق قعار می

سازد كپ ا عاد معبۀی و  قۀای ملوۀ ی در مجرۀعن ش،صمو جامعی از حضعخ زيبب )سالم اهلل كلمها( می

رود از اين رو زنا  مزلرا  و زنا  ايعانی  هتعين اأگۀ  عای افعاد  نع اكا از زنا  و معدا   پ شرار می

  ايد  پ وجۀد چبمن اأگۀئی در دين اسالم افت،ار كببد و امعو موتب آ   انۀی  زرگۀار  اشبد

ين أحماخ در راا حق  صمعخ زيبب )سالم اهلل كلمها( كالوا  ع مقاومو اينا  مۀجب شد  ا آخع

ايزتادگی كعدا و مزمع صحمح را  عگزيبد أذا اگع جامعپ امعوز ما  ،ۀاهد راا صالح و رستگاری را طی 

 .كبد  ايد دو كبصع  صمعخ و صتع را در رأس امۀر خۀد قعار دهد
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 اذيعی ويژگی  ارز ديگعی از حضعخواليو

ويژگی ش،صمتی حضعخ زيبب)سالم اهلل كلمها(  عين اذيعی و اطاكو محض از وأی زما  مهاواليو

 ۀاند  عای  رام افعاد ش،صمو  زرگۀاری در  اريخ اسالم اسو كپ می )سالم اهلل كلمها(حضعخ زيبب .اسو

 .جامعپ اكا از ز  و معد اأگۀی رسمد   پ سعادخ و رستگاری  اشد

اذيعی و اطاكو محض واليونوتپ ديگع در زممبپ ش،صمو حضعخ زيبب)سالم اهلل كلمها( و سمعا وین 

 كعداز وأی زما  خۀد  ۀد  پ اين معبا كپ وی  پ طۀر كامل از امع امام زما  خۀد در  رام وقايع امعوی می

 سپ وظمفپ حضعخ زيبب)س( در احمای نهصو حزمبی

 .ن،زو ن از حجو خدا و امام وقو ن حضعخ سجاد)ع( حرايو كبد و وی را از گزند دشرن حفر نرايد

از امام زما  در چبدين مقبع صووۀرخ گعفو  در جعيا  هجۀم دشووربا   پ خمرپ های اهل  مو  حرايو 

 عد از شهادخ امام حزمن)ع(ن در داراأحوۀمپ كۀفپ كپ كتمداهلل قصد داشو امام را  پ قتل  عساند و  ار      

)س(  سۀم در در ار يزيد در شام  ۀد كپ قصد داشو امام را  پ شهادخ  عساند كپ حضعخ زيتب كتعی        

سارخ  ا  رام وجۀد  از امام          سارخ و طۀل ا زمع ا شۀران در م مانع اقدام يزيد گعديد. در طۀل روز كا

 زما )ع( خۀد اعستاری كعد.

ساند وراا        شهمدا  كع ال را  پ هرپ جا  ع ضعخ زيبب)س( اين  ۀد كپ امام  يوی از مهرتعين اقداماخ ح

 )س(  پ سعانجام رساند ؟اين مۀضۀع را چگۀنپ حضعخ زيبب .آنها را دنتال كبد

چبانچپ گفتپ شد قمام و نهضو امام حزمن)ع(ن دو معحلپ داشو. معحلپ ن،زون معحلپ متارزان جهاد و        

اگع نهضووو امام حزوومن)ع( در هرا  معحلپ    شووهادخن و معحلپ دوم معحلپ امام رسووانی و  مدارگعی. 

ها زما  الزم   ما   عساندن ماا شد و كزی نتۀد كپ امام نهضو را  پ گۀ  معدم آ  ز    ن،زو خالصپ می  

 ۀد  ا  پ طۀر طتمعی ختع قمام امام)ع(  پ شهعهای اطعاف  عسد. شاهد اين مدكی اين اسو كپ ام  از      

 مو امام)ع(  پ مديبپ معدم آ  شوووهع هبۀز از رويدادهای كع ال  ی ختع  ۀدند. در اين مدخ            ورود اهل 

 ۀانزووتبدن وقايع كع ال را در  مار داشووتبدن  پ راحتی میيزيديا   ا آ  هرپ امواناخ  تلمغا ین كپ در اخت
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راسوتای مبافع خۀد  حعيف كببد و  پ گۀنپ ای  پ گۀ  معدم  عسوانبد كپ  عای حوۀمو يزيد كرتعين    

زمن)ع( در            زمار زيادی از  ىثمع قمام امام ح صۀرخ  ا حدّ   شد. در اين  شتپ  ا ضعر و زيا  را در  عدا

ستپ می   جامعپ آ  زما  و جۀامع آيب زلرانا  كا شاهد اين هرپ آثار و      دا م شدن و  پ طۀر قبع ما امعوز 

  عكاخ  عای نهضو امام حزمن)ع( نتۀديا.  

وار كرۀمی از شوووگعدهای گۀناگۀ              يو خۀي  و انحعاف اف هاد   ع جبا مپ  عای سوووعاۀ  ن  بی ام

ضدديبی و        شتن جباياخ خۀد از ديد معدم در حدّ مرونن .  ستفادا مموعدندن كپ م،فی نگهدا  تلمغا ی ا

اختمار   ضدمعدمی مععفی كعد  فعاأمتهای م،اأفا  خۀد و  بی اممپ  ا ا زارهای گۀناگۀ   تلمغا ی كپ در 

داشووتبدن م،اأفا  خۀد را افعادی  ی دينن دنما اعسووون ايجاد شووايعاخ گۀناگۀ  در  ارا كمفمو وقۀع    

 .از جرلپ مهرتعين اين مۀارد  ۀد…حۀادث و انگمزا م،اأفا  

ساأو   شام می  مبما. در خبتپ كۀفپن        اوج ر نا  در كۀفپ و  و آگاهی  ،نی حضعخ را در خبتپ های اي

شام يزيد را  عای      ضعخ  پ مۀاخذا كۀفما  می اعدازد كپ اهل  مو و امام زما  را ياری نوعدند و در  ح

مععفی خاندا  رسووواأو می   و در مقا ل  ا اسوووتدالل و  عها   پخۀد  و  عای ديگعا  مععفی می كبد 

 اعدازد

صمو  عادر  از           شو اين  ۀد كپ طتق و ضعخ زيبب)س(  ع كهدا دا زئۀأمتی كپ ح سۀممن وظمفپ و م

خانۀادا های شوهمدا  و از كۀدكانی كپ ادرا  آنها  پ شوهادخ رسومدا اند ن سوعاعسوتی كعدا و روحمپ       

و   آنها را در سوووبحی كاأی نگاا دارد حضوووعخ زيبب)س( از نمع روحی و قدرخ  حرل در حّد كاأی          

سو كپ مادرگمتی از آورد           شو. او از جرلپ ش،صمتهای نرۀنپ و مبحصع  پ فعدی ا درجاخ  اال قعار دا

رسووانی كاشووۀرا  پ قدری خبمع و  زر   ۀدن كپ حتی    امثال آ  نا ۀا  اسووو  وأی اين مزووئۀأمو امام 

ضعخ زيبب)س( نمز  عای انجام آ  نمازمبد آمادگی قتلی  ۀد.  ع هرمن ا        زا  ح صمتی   ساس  پ  ش،

صۀم  پ  دريج  عای انجام چبمن        نمع می نۀايا  مع سدن زيبب از هرا  دورا  كۀدكی  حو  ع مو ام ر

  .شد وظمفپ خبمعی آمادا می
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 عاساس آنچپ مبعح شد  ايد گفو كپ حضعخ زيبب)س( مؤثع عين نق  را در صمانو از انقالب امام       

شتبد  آ  جا        كپ معدم كۀفپ را خباب قعار دادا و آنا   حزمن )ع( و  حعيف زدايی و دشرن شباسی دا

شرن و مععفی جباياخ حوۀمو می اعدازد و كلل        نای ماهمو د سعزن  قعار می دهد و  پ اف را مۀرد 

قمام امام حزوومن)ع( را  ازگۀ می كبدن هدف اينووا  مععفی حق و رسووۀايی حوۀمو وقو و  فهما جۀ و  

كپ از خبتپ حضعخ  ع می آيد زيبب )س(  ا آ   هرا  طۀر  شعايط حاكا  ع جامعپ ی آ  روز می  اشد.

در  بد يزيد اسووو  ا حفر اصوواأو   روز اسوومع و 4۰ ا حاأی كپ  شووهامو وشووجاكو  عخاسووتپ از ايرا  و

 ا اسوووتفادا از اسووولۀب كاطفپ وغاأب مببق واسوووتدالل  رام  ال  خۀد را  عای حفر اهداف             خۀي  و

 .كاشۀرا وكع ال  پ كار می گمعد

 زيبب )س( در شام غعيتا نراز شب حضعخ 

رود و  های شووب فعارسوومدا اسووون زنی شووتمپ حضووعخ زهعا )س( ام  می آسوورا  خۀ  گعفتپ و نمرپ

 كببدن  كۀدكا  و زنا  ديگع  پ دنتاأنا  آرام آرام مۀيپ می

اقامپ نراز شب  پ سع كبد و  پ راز و نماز نپعدازد. اما شب     همچ كس ياد ندارد كپ زيبب )س( شتی را  ی 

  هامصوومتو و نهادند داغ روی  پ داغ ظهع كاشووۀرا معی آ  ها در دل دشوورن فع  دارد. صووتح  ا اسوو

ام زيبب را ديدم كپ در جامپ  شووب يازدها محعمن كرپ در»: فعمايبدمی( ع) سووجاد امام وأمون اندنديدا

 كببد.  يعبی نراز  را ننزتپ اقامپ می«نراز ننزتپ و منغۀل كتادخ اسو

 پ نراز خۀد   و چگۀنپ  ايد  اچپ حد )ع( مو دوستدارا  اهل ايبجاسو كپ ما  عبۀا  شمعما  وحال سۀال 

 اهرمو می دهما؟

حضووعخ زيبب )س( آ  شووب در فۀج دشوورن و حعامی ننووزووتپ نراز خۀاند  ا  اريخ كاشووۀرا در ادوار   

  راند. پ عافعاشت قمام امام حزمن )ع( م،تلف زمانی استۀار  اشد و اعچا فعهبگ كاشۀرايی و
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های  زر  و ماندگار حضووعخ زيبب)س(  عای ما اين اسووو كپ  حو همچ شووعطی اين   از جرلپ درس 

فعايض اأهی از جرلپ نراز را كپ در واقع ا صووال  پ اصوول هزووتی و خدای هزووتی  ،  اسووون كۀچك و  

 .نوبما  ۀجمپ را آنها انداختن  اخمع  پ و  عۀيق ای  پ ناچمز  پ شرار نماوريا و  ا همچ  هانپ

سع دوراهی انت،اب قعار می   ها  گمعيا: انت،اب  من ديدار  ا  بدادر حقمقو در چبمن مۀاقعی هرپ ما  ع 

هان انت،اب  من رضووای خلق و رضووای خاأق! در چبمن مۀاقعی حتی  پ  ىخمع انداختن يك    و خدای  بدا

دهد كپ در آ  أحمپ مما   ا  میكبد و ننواجب  االخا نراز ما را  پ هرا  اندازا از خدای خۀد دور می

 .اياخلق و خاأق كدام را  عگزيدا

 (گزيدا ای از س،با  گهع ار حضعخ زيبب )س

هرپ احاديثی كپ از حضووعخ زيبب )س(  پ يادگار ماندا از سوو،با  گهع ار مادر گعامی شووا  حضووعخ   

 .فاطرپ زهعا )س( اسو

 حديث اول

 اال من ماخ كل  حب آل محرد ماخ شهمدا

 . ع دوست  آل محرد  رمعدن شهمد اسو اشمد هع كز  كپ آگاا  

 ۲اثتاخ اأهداعن ج

 حديث دوم

 ...قدسپ و نحن حجتپ ف  غمتپ و نحن ورثپ انتمائپ خلقپ و نحن خاصتپ و محل و نحن وسملتپ ف 

روشن اا ااكمهان راهبراهات هات او هزتما. ما  عگزيدگا  خدايما و جايگار تاش خدا  ا م،لۀ  ما وسملپ

 .وارث امامتعا  اوهزتما و خدا

 51منار  انۀار اأمقمنن ص 
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 حديث سۀم

 .خَمْعٌ أِلِبّزاءِ ا ْ اليَعَيْنَ اأعِّجالَ وَاليَعاهُنَّ اأعِّجالُ

 هتعين چمز  عای حفر شووو،صووومو ز  آ  اسوووو كپ معدی را نتمبد و نمز مۀرد منووواهدا معدا  قعار  

 .نگمعد

 4۸ن ح 54ن ص 43 حاراألنۀار: ج 

 حديث چهارم

 .ما يَصَبَعُ اأصّائِاُ  ِصِمامِپِ إذا أَاْ يَصُنْ أِزانَپُ وَ سَرْعَپُ وَ  َصَعَاُ وَ جَۀارِحَپُ

سۀدی از روزا        ضاء و جۀارح خۀد را كبتعل نبرايد همچ  نا و ديگع اك روزا داری كپ ز ا  و گۀ  و چ

 . عدخۀد نری

 ۲ن ح 33۶ن ص ۷مزتدرک اأۀسائلن ج 

 ابجا حديث

 .إ َّ اأزَّعمدَ كُلَّ اأزَّعمدِن حَقَّ اأزَّعمدِ مَنْ احَبَّ كَلمّاً فی حَما ِپِ وَ  َعْدَ مَۀْ ِپِ 

زالم( در زما  حماخ و         ستی كلیّ )كلمپ اأ ستگاری ها در دو سعادخ ها و ر هرانا حقمقو و واقعمّو  رام 

 .اس از رحلت  خۀاهد ۀد

 هفتا  حديث 

 .جَبَّپِ وَكُلُّ مُحِتّمبا وَ مَۀاأی اَوْأمائِبا وَ مُعادی اكْدائِبا وَ اأْرُزْلِاُ  ِقَلْتِپِ وَ أِزانِپِ أَباشمعَتُبا مِنْ خِمارِ اهْلِ اأْ 

شمعما  و امعوا  ما و هرچبمن دوستدارا  اوأماء ما و آنا  كپ دشرن دشربا  ما  اشبد و نمز آنهائی كپ        

 .خۀاهبد  ۀد  ا قلب و ز ا   زلما ما هزتبد  هتعين افعاد  هنتما 
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 كالم آخع:

     اينا  چپ چمز زيتايی در كع ال مناهدا كعدند؟« ما رأيو اال جرمال»چعا حضعخ زيبب)س( فعمۀدند: 

شهادخ حضعخ سمداأنهداء )ع( از طعفی از اأباف خفمپ حضعخ حق  تارک و  عاأی  ۀد. هرچبمن 

اسارخ خاندا  اينا  نمز كپ استرعار آ  شهادخ و ادامۀ آ  حعكو  ۀد  چعا كپ  پ ستب اين شهادخ 

اسالم های دشربا  اسالم را كپ  م  از چهل سال  عای نا ۀدی و اسارخن اسالم احماء شد و حتی  ۀطئپ

 محردی و اسالم كلۀی و حتی  عچمد  اسالم ظاهعی ادامپ داشون خبثی كعد. 

از طعف ديگع در اين حادثپن حضعخ سمداأنهداء )ع( و يارا   اوفای اينا   پ فۀز و فالح ا دی نائل 

آمدند   با عاين از نمع ش،صمو  ی هرتايی مانبد حضعخ زيبب )س(ن آنچپ واقع شدا زيتايین فۀز و 

 .سعادخ و از هع أبف جلی  اال ع و  هتع اسو

 األها وفقبا أرا حب و  عضی
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 : )س(سیره حضرت زینب کبری درعبادت سؤاالت مسابقه 

 ؟ سوره هود به چه نکات مهمی اشاره شده است 114در آیه _  1

 ( خوبی ها بدی ها را از بین می برد 2( نماز را در نخستین ساعات شب به پا دارید                                1

 ( همه موارد4( در دو طرف روز نماز را به پا دارید                                        3 

 ؟ ( از کیستعالِمَهٌ غَیرَ مُعَلََّمَهاین جمله در وصف حضرت زینب کبری )س( که فرمودند) _  2

 ( حضرت فاطمه )س( 2( پیامبر اکرم)ص(                                                                          1

 ( امیرالمومنین)ع(4(  امام سجاد)ع(                                                                          3 

 (؟ما رأیت اال جمیالچرا حضرت زینب )س( در واقعه کربال فرمودند : )_  3

 ( امام حسین )ع( و یارانش به فوز و فالح ابدی رسیدند  2                         ( از الطاف خفیه الهی بود                1

 ( همه موارد  4( اسالم محمدی و اسالم علوی احیاء  شد                      3

 ؟ یکی از مهمترین درس های بزرگ و ماندگار حضرت زینب )س( برای ما چیست _  4

 باشیم  ( در تمامی مراحل زندگی دشمن شناس 2                                    ( در برابر مشکالت صبور باشیم           1

 هر سه موارد (4( تحت هیچ شرایطی فرایض الهی از جمله نماز را به تاخیر نیندازیم     3

 « تنسینی فی نافلة اللیل ال» ؟ این سخن از کیست_  5

 ( امام حسین )ع( 2( امام سجاد )ع(                                                                               1

 ( امام علی )ع(4امام حسن )ع(                                                                             ( 3

 از کیست؟« زینب در شب دهم محرم تا به صبح در محراب عبادتش به نماز ایستاده بودحضرت » جمله _ 6

 ( امام محمدباقر)ع(2               ( فاطمه صغری دختر امام حسین)ع(                             1

 ( امام سجاد)ع(4( امام صادق  )ع(                                                                            3
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 مهمترین ویژگی بارز حضرت زینب )س( کدام موارد زیر است ؟  _7

 ( علم و قدرت بیان حضرت زینب)س(2                              ( صبر  و شجاعت حضرت زینب )س(                        1

 ( همه موارد4( والیت پذیری حضرت زینب  )س(                                                      3

 اوج رسالت حضرت زینب کبری)س( در چه زمانی بود ؟  _ 8

 سرپرستی از کاروان اسراو صبر در برابر مصائب (  2( در زمان بیان خطبه هایش در کوفه و شام                           1

 ( رفع شبهات قیام حضرت سیدالشهدا )ع(  4              سجاد )ع( پس از واقعه عاشورا  حمایت از امام ( 3

 ؟کدام مورد استحقیقت و واقعیّت تمام سعادت ها و رستگاری ها  طبق فرمایش حضرت زینب کبری)س( _  9

 نماز( 2                                              (  شهادت در راه خدا                                             1

 (  موارد یک و سه  4                   دوستی علیّ )علیه السالم( در زمان حیات و پس از رحلتش ( 3

 قیام امام حسین )ع( چند مرحله داشت ؟ _  10

 (  قیام امام حسین )ع( سه مرحله داشت:مبارزه ، جهاد و شهادت1

 (  قیام امام حسین )ع( چهار مرحله داشت:مبارزه ،  پیام رسانی ، شهادت و هدایت گری2

 پیام رسانی و بیداری  -قیام امام حسین)ع( دو مرحله داشت:مبارزه، جهاد و شهادت ( 3

 ( موارد یک و سه4
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