
 بسن اهلل الرحوي الرحین

 (سالم اهلل علیها)حفظ خطبه حضرت زهرا  مسابقهه نامینآی
 از بعد هدیٌِ هسجد در (الم اهلل علیْاس) زّرا ی فاطوِ کِ اى خطبِ آى. ٍاالست داًشوٌد یک علن هحیط در (الم اهلل علیْاس) زّراء حضرت

 کلوات بٌشیٌٌد باید داًشوٌداى ٍ بلغا ٍ فصحا بسرگاى» هجلسى، عالهِ گفتۀ بِ کِ است اى خطبِ است، کردُ ایراد پیغوبر رحلت

. است البالغِ ًْج کلوات بلٌدتریي ٍ زیباتریي هثل ٌّرى، زیبایى لحاظ از است، پرهغس ایٌقدر!« کٌٌد هعٌا را آى عبارات ٍ

 ٍ بْتریي با ساعت، یک شاید زًد، هى حرف ارتجاالً ٍ ایستد هى هردم هقابل در هدیٌِ، هسجد در رٍد هى (الم اهلل علیْاس) زّرا ى فاطوِ

 . است کردُ صحبت هعاًى تریي گسیدُ ٍ تریي زبدُ ٍ عبارات زیباتریي

  .(25/06/1371 هذاحبى؛ اص جوؼی دیذاس دسای  اهبم خبهٌِ ثیبًبت)

 .خطبِ حضرت زّرا)سالم اهلل علیْا( بِ دلیل اسراری کِ در درٍى خَد دارد، تا قیاهت ابدی است

 .هطالبی کِ در خطبِ است حاال با ٍاسطِ یا بی ٍاسطِ، ّشدار قرآًی دارد ٍ طبق ایي عٌاصر خطبِ ّن ابدی خَاّد بَد

تریي خطبِ ّای ًْج البالغِ است ٍ ایٌجا است کِ ایي حرف هعٌا هعادل قَی   خطبِ چٌد سطری حضرت زّرا)سالم اهلل علیْا(

 .پیدا هی کٌد اگر حضرت علی)علیِ السالم( ًبَد، زّرای هرضیِ ّوتایی ًداشت

ساى کِ آًاى را بِ حفع قرآى ٍا  داشتٌد، آى ٍا هی )سالم اهلل علیْا(حضرت زّرا  ی شاى را بِ حفع خطبِ فرزًداى )علیْن السالم(اّل بیت 

 داشتٌد.  هی

 (392)سیذ ششف الذیي؛ الوشاجؼبت، صفحِ 

 :هممقد

 ّبی ًیبیش ٍ سـخٌبى ّـب، خطجـِ خـَد، اجتوـبػی ـ سیبسـی حیـبت طـَل دس (سالم اهلل ػلیْب) صّشا فبطوِ حضشت اص

 فذک، غصت اص پـس فذکیِ خطجِ ،جولِ اص ؛است شذُ ًقل حذیثی جَاهغ دس کِ هبًذُ یبدگبس ثِ صیبدی

 سا (السالم لیِػ)وَهٌیي اهیشال حـق کـِ آًـبى ثـشای ٍی خطجـِ ًیض ٍ اًصبس ٍ هْبجش صًبى جوغ دس حضشت خطجِ

 .کشدًذ غصت

 ، ثشگضاسی هسبثقبت قشآى ٍ حذیث است. ثقلیي ی تشٍیج ّبی  اًگیضشی دس حَصُاص ثشًبهِ یکی

ٍ  ٍحی ای جْت اًس ثیشتش طالة ثب کالمّبی ػلویِ، ثِ هٌظَس فشاّن آٍسدى صهیٌِحَصُدس ایي سٍیذاد 

َی ٍ ػطشآگیي ٍ ًشش ٍ ثسط فضبی هؼٌ ّب آى ثخش ، ًْبدیٌِ کشدى هفبّین تؼبلی)ػلیْن السالم(احبدیث هؼصَهیي 

 شَد. هی ثشگضاسثقلیي ششیفیي 

دس ثیي   (سالم اهلل ػلیْب)حفظ خطجِ حضشت صّشا اصیي سٍ هؼبًٍت تْزیت حَصُ ّبی ػلویِ اقذام ثِ ثشگضاسی هسبثقِ 

 حَصٍیبى ٍ خبًَادُ ّبی آًْب ًوَدُ است 



 

 :اهداف

 ی آًبى ٍ خبًَادُ دس ثیي طالة ػلَم دیٌی ثقلیي ٍ تَسؼِ فضبی اًس ثب  تشٍیج 

  ؛آىفْن هؼبسف  ة ثِ حفظ ٍطال تشَیق ثب  فشاّن کشدى ثستشی جْت  اًس ثب ادػیِ ٍ صیبسات 

 ی آًبى ثیبًبت هؼصَهیي دس ثیي حَصٍیبى ٍ خبًَادُ جْت ثْشُ هٌذی اص ػطش آگیي  ایجبد فضبی 

 ٌِی استقبء سطح قشآًی ٍ حذیثی طالةثشا سبصیصهی  

 

 :مخاطبان

  اػن اص حَصُ ّبی ػلویِ قن ، خشاسبى، اصفْبى ٍ دیگش استبًْب (طالة ثشادس ٍ خَاّش سشاسش کشَس( ٍ

  ًبم ٍ ششکت کٌٌذ؛ ایي هسبثقِ ثجت تَاًٌذ دس هیّبی آًبى  خبًَادُ

 ُکذ تحصیلی ایشبىثب طلجِ  ثب رکش ًسجت خَدّبی طالة )ّوسشاى ٍ فشصًذاى ( دس فشم ثجت ًبم خبًَاد ٍ 

 بیٌذ.ثجت ًو

 

 :مجریان

 هجشی سسبًی ٍ  اطالعهسئَل خَاّشاى  دس سشاسش کشَس، ٍ ثشادساى  ػلویِّبی حَصُ  هشاکض هذیشیت

 ثشگضاسی ایي هسبثقِ خَاٌّذ ثَد.

  مسابقه:منبع 

 الؼظوی هکبسم شیشاصیآیت اهلل ّشا )سالم اهلل ػلیْب( ثب تشجوِ هتي خطجِ فذکیِ حضشت ص

ثبسگضاسی سبیت هؼبًٍت تْزیت حَصُ ّبی ػلویِ  کِ ثش سٍیسا  هَىآص هٌجغ  pdfفبیل هتقبضیبى هی تَاًٌذ  

 .دسیبفت ًوبیٌذهی شَد 

 :نحوه برگساری 

   ای چْبس گضیٌِسئَاالت  ثبثِ صَست حضَسی ٍ کتجی 

 



 :شیوه ثبت نام

   ثِ ًشبًی حَصّبی ػلویِ  سبیت هؼبًٍت تْزیت ٍ تشثیتاص طشیق: https://tahzib-howzeh.ir   

 :زمان ثبت نام

 21  1398 ثْوي هبُ 26دی  تب 

 :زمان برگساری

  ِهبُاسفٌذ 15پٌج شٌج 

 مکان برگساری مسابقه: 

 اطالع سسبًی خَاّذ شذ.اص طشیق سبیت هؼبًٍت تْزیت هتؼبقجب  هکبى دقیق پس اص اػالم استبًْب 

 :اعالم نتایج

  99 هبُ فشٍسدیيًیوِ دٍم 

 :جوائس

  ضیذگبى ثِ ششح ریل اّذا خَاّذ شذ:اص ثشگًفش  135جَائض ًفیسی ثِ ثب هشبسکت خیشیي 

o 14 ثِ هجلغ  یک هیلیَى تَهبى  ػتجبة ػبلیبتکوک ّضیٌِ سفش ثِ  ،ًفش 

o 14 ثِ هجلغ  پبًصذ ّضاس تَهبى  هشْذ هقذسکوک ّضیٌِ سفش ثِ  ،ًفش 

o 93  ِّضاس تَهبًی  300ًفش کبست ّذی 

o  14 ّضاس تَهبًی 200(، کبست ّذیِ ثِ قیذ قشػِ اص ثیي ّوِ ششکت کٌٌذگبى )ًفش 

 الحوذ هلل سة الؼبلویي 


