
1 

http://www.rayatolhoda.com  sms: 3000160313  e-mail: info@rayatolhoda.com 

 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٣ اردیبهشت ١٠ و امام محمد باقر (ع) والدت حرضت زهرا (س) ی بهخط

حمد و سپاس پروردگار جهان را سزاوار است که خود فرموده: مرا در صبحگاهان و 

کران بر عظمت و جاللت کربیایی  شامگاهان تسبیح گویید پس حمد و ستایشی بی

پروردگار مهربان که امرش رسچشمه از لطف و رحمت و احسانش دارد که فرمود: ای 

ها بسیار  و غروب ها طلوعکه مرا در گونه مقرر کردم  بندگان من، مشیت خویش را این

بستایید تا رستگار شوید طلوعی که در آن فرمان حرکت و تالش روزمره است و غروبی 

که انتهای این روزمرگی است پس در  این اانون حیا  که بر عال القا شده و 

انتها دارد زیرا  خلقت، نشان از رحمتی بی ی یرهداهای آن را رام زده است در  ساعت

مدار چرخش کواکب به دور خورشید و بازگشتش ه�نند جان آدمیان است که با 

چرخد تا همواره در مدار اطاعت  طلوع به گرد بارگاه با جاللت پروردگار خویش می

باشد که �ایانگر اطاعتی خالص در  باند و آمدن و رفتنش ه�نند طلوع و غروبی 

 مدار بندگی خالقی مدبر است.

د هستند کسانی که طلوع و غروب عمرشان نشان از عشق و بندگی پس چه ساادتن

را پایانی نیست و در آغوش رحمت خداوند متاال جاودانه  عزتشانپروردگار دارد و 

خواهند ماند  پس برکا  پروردگار آنگاه که امر فرمود: ای ختتگان در جان عال خاکی، 

دد نشانی که رمزش را در خا  از جان خویش بزدایید تا نشان جانتان آشکار گر 

کاران،  زیان ءِ رسانگشتتان به ودیاه نهادم و آنگاه امر کردم: مرا بپرستید تا جز 

هایی که جانشان را به بهای اند  فروختند و به این خرید و فروش شاد گشتند  ه�ن

رونق پروردگارشان بردند و دست  های توا�ند امانت جانشان را به بازار پر نباشید  جان

گشودند  ندایی در گوششان آنان را به ایمت جانشان  اش یاییکربیازشان را بر بارگاه ن

های  که بهایش در نزد آفریده یرینتانشازای جان  آگاه کرد: پیشکشی پروردگارتان به 

زمینی و آس�نی آشکار گردید آنگاه که امر فرمود: به آنچه از خا  و لجن بوی نا  

گذاشتند   اش یاییکربام سجده کنید و همگان جز ابلیس رس طاعت بر آستان  آفریده

خویش خواندی و  ی یتهخلجان فروخته شده در بازار بندگی به سخن درآمد: یارب، مرا 
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را  خالقشچه در عال آفریدی ضامن حکومتم پس به جان ناتوانم ترحم کن که جز آن

 شناسد. �ی

شکوه از زبان گهربار  چه زیباست تتسیر امر پروردگار و توصیف بندگی با اخالص و با

زهرا (س) مصداق  ی کربی، حرض  فاطمه ی همتا کوثر الهی، مادر هستی، صدیقه بی

شکوه در وجود مبارکشان و  ص در االب بندگی بااست این عشق و اطاعت و اخال 

فرزندانشان که فراتر از اندیشه و گ�ن است مخصوصاً در مورد شأن و مقام خود 

شود در مورد ایشان سخن  ها اارص از بیان است. چطور می ایشان کل�  عاجز و زبان

زمان گتت در جایی که فرزند گهربارشان، یوسف زهرا، مهدی فاطمه امام عرص و 

املهدی (عج) فرمودند: برای بردن نام مادرم زهرای مرضیه باید از خداوند  اباصالح

فرمایند: هر کس مادرم زهرا  امام جاتر صادق (ع) می شان یگراماجازه گرفت و فرزند 

ادر  ی خداوند سبحان در سوره که یدرحال  درستی در  کند شب ادر را در  کرده را به

  تو چه دانی که شب ادر چیست؟ وجود مبارکی القدر یلة ل  ما اند: و ما ادرا فرموده

عطای آن به پدرش خاتم انبیا، رسول اکرم، حرض  محمد  ی واسطه بهکه خداوند کریم 

 (ص) منت گذاشت و در مورد جایگاه رفیای که اسمتی از پیشکشی پروردگار کریم

د: پروردگار عال بر کربی (س) بود حرض  زهرا (س) چنین فرمودن ی به حرض  خدیجه

پروردگار عال، جانی که جایگاه رحمت جاری پروردگار  ی ترین بنده رسورم، گرامی

گردید منت گذاشت و برگزیده شد تا کوثر را در درونش جای دهد که ثروتش را در 

پروردگارش نتروخت و بهای ثروتش جانی شد که در درونش جای  جز بهبازار بندگی 

نوشید که بهای  جانی  ی یرهشد، در فضای جانش رشد کرد و از گرفت، به تکان درآم

توان وارد  توان مقام و منزلتش را در  کرد ولی می خرید و فروشی آس�نی بود که �ی

و عارف شد و نجا  و  و عالوارد شد  و عرفانشکران علم و مارفت  اایانوس بی

 سااد  دنیا و آخر  را کسب کرد.

پنجمین اخرت امامت و  شان یگراماست با تولد فرزند  این شب مبار  که مصادف

والیت، جاتر محمد بن علی ملقب به باار (ع) امامی که از شکافندگی علوم را از 

 .گذاری کردند به ارث بردند و انقالب فرهنگی اسالم را پایه شان یگراممادر 
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م خدمت ما در این شب مبار  ضمن شکرگزاری پروردگار متاال و عرض تهنیت و سال 

امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج) دست به  گهربارشانو فرزند  شان یگراممادر 

 داریم: دعا برمی

حرض  زهرا (س) را در بهرتین جایگاه به  منتهایت یببار الها رسورمان کوثر و نامت 

خوانیم به سالمی که در آمدنش تهنیتی مبار   سالمت نگاه داشتی اینک ما او را می

است  او آمد و بر آنچه مقدر بود عمل �ود و در حالی دعوتت را لبیک گتت که 

رفتنش به سالمت بود پس جایگاه جان ما همواره بر پلکان شتاعت کوثر الهی 

 است تا نامت�ن پایان نپذیرد پس ما را از آن محروم نساز. ور غوطه

بار الها به برکت وجود مقدس باارالالوم امام محمد باار (ع) جهل را از ما دور و 

 .عمل�ن را افزوده بترما

تاجیل  (عج) مهدی فاطمه رسور و موالی�ن امام زمان ی بار الها در ظهور دولت حقه

 بترما.

 ک الفرجاللهم عجل لولی
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