
1 

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

 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٢ اردیبهشت ١١      والدت حرضت زهرا (س) ی بهخط

 ییها جان هاست جان ی ینندهآفرحمد و سپاس پروردگار رح�ن و رحیم را سزاست که 

محبت و احسانش داخل شده و عزت یابند عزتی که  کران یبکه با شکرش به دریای 

مخلوقات در برابرش رس تعظیم فرود آوردند، پس شکر پروردگار یکتا را که  ی همه

احسانش  ی سفرههدایت خویش را بر جان بندگانش هدیه فرمود تا همواره بر رس 

د یکتا جانشان را متنعم کنند؛ نیست معبودی جز خداون اش یملکوتبنشینند و از رزق 

، کاران گنه ی یندهبخشادرماندگان،  ی کنندهبندگان، احسانش یاری  یادرسفرکه رحمتش 

آنگاه که  ها دورانمش دل مؤمنان است و سالم بر اخورندگان و آر  ی دهندهروزی 

جان خود پرتویی از حق را به  ی هستهآمدند و آنگاه که رفتند، در حالی آمدند که در 

روح خداوندی بود و پاهای عزتشان مصمم  ی ینهآامانت داشتند؛ دستان توا�ندشان 

در حرارت جانشان به  ها لحظهدر عدالت الهی پس زبان از کام زمان خارج کردند تا 

جانشان به عطای  یستند،نگرزمان  ی ینهآباطن در  ی یدهدیادگار باند آنگاه به 

محبت خالق خویش نهادند و عرضه  ی سجدهرس بر  ،از شوق به وجد آمد گارشانپرورد 

برپایی حق  ی ارادهداشتند: ای یاور درماندگان، آنگاه که زبان در هدایتت گشودیم و 

ای پیامربم، من پرس فاطمه «در جا�ان شعله افکن شد ندایی با جا�ان در نجوا بود که 

زمان  ی ینهآرسالتتان همراهم تا عزتش را در  عطای پروردگارم هستم، همواره با

 .»جاودانه سازم

چه زیبا سخنی است از کوثر الهی رسور عاملیان حرضت زهرا (س) که با فرزند 

 ها دوران ی همهموال و رسورمان امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج) در  شان یگرام

در که آنان  ییها رنجو  ها الشتپیامربان و حق مداران بودند و در  ی همهیار و یاور 

یی  بودند و چه سعادتند هستیم که در عرص و  فرمودند یمبندگان تحمل  یتهدا

پر از فتنه و  ی زمانهکه اگر در این  کنیم یمزندگی  شان یگرامزمان ایشان و فرزند 

 .مطمنئ باشیم که از این یاری بهره خواهیم برد داریم یم نفاق در راه حق قدم بر
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خداوند کریم کوثر الهی، مادر  ی این شب با شکوه که رحمت و نعمت جاریه در

هستی، دخت پیامرب، رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س) را بر زمین و زمینیان 

عطای این نعمت و رحمت بر  ی واسطه بهعطا فرمود احسانی بود که خداوند متعال 

ان و برشیت منت گذاشت. چگونه پیامرب گرامی اسالم حرضت محمد (ص) و بر مسل�ن

پدر بزرگوارشان رسول خدا (ص)  که یدرحالدر مورد ایشان سخن گفت  توان یم

 شان یگرامجان و تنم و عطر و بوی بهشت من است و همرس  ی پاره: فاطمه فرمود یم

: فاطمه، جان من بود؛ پروردگار کریم در نعمت، مرا فرمودند یمامیر مؤمنان علی (ع) 

 .زمین و آس�ن یها گنجآفریده و آنچه من داشتم ثروتی بود باالتر از  همتا یب

همرسی و پدری نیست بلکه از شناخت شأن و  ی عاطفهاین سخنان ناشی از فقط 

پس باید بیشرت دقت کرد تا در مورد این  گیرد یمکوثر الهی رسچشمه  نظیر یبمقام 

 .الهی به خطا سخن نگفت ی ینهگنجگهر و 

از وجود مبارک خودشان که چنین فرمودند: آنگاه که پدرم  گیریم یمدر این شب مدد 

رسول خدا نامم را بر زبان پر جاللتش جاری فرمود فرشتگان الهی صف در صف به 

 که یدرحالتاشا ایستادند و ابراز داشتند: ای رحمت الهی، چگونه او را نامی نهادی؟ 

بان مبارکتان جاری فرمودید؟ و پدرم فرمود: او نامش کوثر است نام فاطمه را بر ز 

؛ او جامی در جانش به ودیعه باشد یمآتش جانم از فراق پروردگارم  ی کنندهساکن 

ارسار خلقت است پس گدای آن جام باشید تا  ی کنندهدارد که ی  جرعه از آن معنا 

د و روزی بر الهی بیارایید و از نعمت رحمتش برخوردار شوی یها وعدهجانتان را به 

محبت رسول خدا نشسته بودم پدرم دستم را بر لب مبارکشان گذارد و فرمود:  ی شانه

ای پروردگارم، طعم کوثرت را چشیدم همواره بر بوی مطهرش تو را سپاس خواهم 

را که  ات وعدهبا شکوهت  ی یههد ی چهرهبگذرد و من در  یمها شبو  روزهاگفت تا 

را مانند  ام یههدود ابرت است را تاشا کنم پس ای عال، که: بدخواه تو خ یا فرموده

احسان پروردگار عال معنا  همتایش یب ی چهرهتا در  دار نگهدر جانت  بها گرانگوهری 

 .شود
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چه زیبا و به حق رسور عاملیان حرضت زهرا (س) خود را توصیف فرمودند که: جان 

پروردگار  یها وعدهاست و تام  الهی است پس نامم کوثر یها کاختام  ی ینهگنجمن 

شده تا همواره دستان حقی را در دستم قرار دهم که انوار روح را در  در جانم ذخیره

الهی دست  ی وعده داده شده یها بهشتانوارش به  ی یهساتا در  اند افروختهجانشان 

یابند پس همواره با آن انوار بانید تا تاریکی از جانتان جدا گردد و نام مرا که کوثر 

رحمت است صدا بزنید تا وجودتان طراوت الست را به یاد آورد آنگاه آن را ببویید تا 

 .شمیم رحمت را درک کنید

 همتای یبحال در این روز بزرگ و مبارک به لطف و کرامت پروردگار کریم گوهر 

رسور عاملیان حرضت زهرا (س) به دنیا آمد تا مادر پیامربان شود و وار  تام  ،الهی

معجزات الهی، او جهان ظل�نی را به نور اخرتش افروخت و دل رحمت الهی را در 

زینت داد. این  دست تنا و توسل خود را به وجود  ها نامگلستان خلقت به زیباترین 

موال و رسورمان امام عرص و زمان  ،جوهر هستی ،یوسف زهرا شان یگراممقدس فرزند 

نعمت  تان یگرامکه: موالی ما، وجود مقدس مادر  کنیم یماباصالح املهدی (عج) بلند 

زمین و آس�ن بود، افسوس، دشمنانش نعمت وجود پر  های ینهگنجو رحمتی باالتر از 

به  ،رانش او را نشناختندفروغش را چه زود از زمینیان گرفتند و صد افسوس دوستدا

ذهن  ی ساختهجای ذکر شأن و مقام و سفارشات نجات بخششان به گفت مطالبی که 

 .ما را در شناخت و شناساندن مقام واقعی ایشان مدد فرما ؛خودشان است ارصار دارند

 :داریم یمحال دست به دعا بر 

 .بفرما بار الها ما را توفیق شناخت مقام واقعی حرضت فاطمه (س) عطا

بار الها ما را در عمل به سفارشات ایشان یاری فرما و در قیامت ما را از شفاعت ایشان 

 .نگردان نصیب یب

 .یوسف زهرا تعجیل بفرما شان یگرامفرزند  ی حقهبار خدایا در ظهور دولت 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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در خاته ضمن بزرگداشت مقام واالی مادر و تربی  و تهنیت خدمت مادران عزیز و 

این کوی مقدس امید داریم با عمل به سفارشات  ی یندهآمحرتم و مادران  یها خانم

گهربار رسور عاملیان حرضت زهرا (س) سعادت دنیا و آخرت نصیبشان شود و هدیه 

 را. یا فاتحهاز دنیا رفتند صلوات و  به ارواح مادرانی که از این جمع کنیم یم
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