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 حیمحمن الّر بسم الله الّر 

 ٩٦ اسفند ١٨       والدت حرضت زهرا (س) ی بهخط

شکر پروردگار را که زبان را منشأ حرکت قرار داد تا همگان به ستایشش رس تسلیم 

از آن سیراب  ها جانجام  کهفرود آورده و او را در بزرگی نامش بستایند. ه�ن نامی 

اصوات در عامل گویا شد، آنگاه صدا معنا پیدا  و آس�ن به جنبش درآمد، ینزم شد،

به سخن درآمدند تا خالقی را بستایند که همواره رضبان حیات به  ها یدهآفر ؛�ود

پس زنده  ؛از مرده بیرون آورده شد تا یُحیی و یُمیت شناخته شود پر جاللتشدست 

عظمتش را درک کرد و در محور بندگی قرار گرفت و مرده از ش�رش خلقت بیرون 

 آمد.

و  یات و عزت است و سزاواریپروردگار کریم را که شکر و ستایشش ح ستاییم یمپس 

و زمان در خود  کند یموجود را پاک و لربیز از عشق و نشاط  اش یبندگسعادت؛ و 

برگزیدگانی را به عنوان گنجینه به یادگار حفظ فرموده که حیات و عزت ابدی را 

که رسور عاملیان حرضت  یا گونه ه�نرحمت پروردگار آرامیدند.  ی یهسایافتند و در 

 ها آناست که خداوند  ییها جانفرمودند: برکات پروردگار عامل در رضیه (س) زهرای م

را برگزید تا نشانی باشند از قدرتی که نامش خلقت است، امانتی که در جان خلیفه 

: آیا آنان فرمایند یمپس پروردگار امر . �اید یممانند رشابی گوارا نوشندگانش را اطعام 

یکسان هستند. ارسار جان خلیفه بر آس�نیان و  دانند ی�با آنان که  دانند یمکه 

پروردگار فاش گردید تا جانشین معنا پیدا کند. حرکت آغاز  ی اراده ی حلقهزمینیان در 

 و شب و روز در ش�رش به گردش درآمد ها یهثانو  ها ساعتگردید، زمان در اسارت 

خلیفه زمین را احاطه  �اد قدرت پس عمر در پی یکدیگر در آمد و شد قرار گرفت

به  اش ییفرمانروا گردید،جانش آشکار  ی ینهگنج ،کرد، زمان در اختیارش قرار گرفت

عمرش محدود نشد بلکه او جانشین قدرتی شد که هرگز محدودیتی نتوانست تا 

 جایگاهش را تسخیر �اید.
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الهی رسور عاملیان، حرضت زهرای  همتای یباین فرموده چه زیبا مصداق است بر کوثر 

تشنگان معرفت و علم (س) که وجود گهربارش نشانی از عظمت خلقت دارد که  اطهر

را سیراب کرده و خلیفه را در مقام عطایی پروردگار به واقع به �ایش تاریخ گذاشت و 

شناخت او بر زمین و آس�ن  وجود عدمجانش هزار و اندی سال است با  ی ینهگنج

ای خالقم تو را در ضمیرم  که خود ایشان در مناجاتی فرمودند: کند یمخود�ایی 

را بپذیر و جانم را از رش آنچه باعث جدایی  ام یبندگ را شناختم پس ات یبندگیافتم، 

. اینک به متنایی معرتفم که مرا سالمت آفریدی دار نگه شود یم ات یملکوتاز بارگاه 

زیرا اوست  شناسند یمپس سالمم را بپذیر تا همواره بر آستانی بوسه زنم که مرا خوب 

 .شود یمکه یُحیی و یمیت به فرمانش جاری 

وجودش در حرارت عشق  ی ذرهکه ذره  زد یمفاطمه (س) بر آستانی بوسه  بله حرضت

: فاطمه فرمود یم: بارها پدرم رسول خدا (ص) که ایشان چنین فرمودند سوخت یمآن 

به لطفی وابسته شدم که  چنان آن دادم یمجان عشق را چگونه دریافتی و من پاسخ 

، گرفتم یمدر آغوشش  ولی در حرارت جانم دیدم ی�هر لحظه احساسش کردم، او را 

چه زیبا مخلوق  :فرمود یمو پدر  کردم ی�رهایش  یا لحظهو  فرشدم یم ام ینهسبه 

 .خالقی شدی که جز او را ندیدی

بیرون شد و عاشقان  اینک ای مه�نان کوی عشق گوهر گران سنگی از صدف خلقت

و شیفتگان جوهر قُدسیه را شاد کرد که درود خدا بر او، یگانه بانویی که در عرش 

مقرب و هم کالم با برترین آنان، حامل علم وحی خدا یعنی  ی الهی محبوب مالئکه

که بهجت قلب و نور  بیکران خداوند بر حرضت فاطمه (س) ودر دجربئیل امین بود و 

 در پیشگاه او بود. ها انسانرسول خدا (ص) و عزیزترین  چشم

تن رسولش که مالئک هنوز ذکرشان  ی پارهنور ج�ل خداوند و  ی جلوهسالم بر ش� ای 

و  خوانند یم نام زاللتان را با آواز ها چشمه. سالم بر ش� که کنند یمرا با نام تو متربک 

متام خاک از رشق تا غرب  و اند آموختهو پرستوها پرواز را از ش� شکفنت را  ها گل

سالم بر ش� که خورشید را در دوازده آینه به وسعت آس�ن تکثیر و  بارگاه ش�ست.
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بر لوح  را با دوازده قلم و نام خدا دابدیت روانه کردی ی کرانهرا تا  کران یبدوازده رود 

 .د درخشیدهو دنیا خوا تا ابد بر تارک تاریخ که نام زیبایتان دخاک نوشتی

از رسور عاملیان کوثر الهی، مادر هستی، ام ابیها دخت رسول خدا  توان یمچگونه 

 رالکوثَ  کَ اینعطَ نا اَ اِ  زهرا (س) سخن گفت و چگونه ممکن است ی فاطمه(ص)، حرضت 

، نور اش یقیحق، وارث اش یگرامعقل و کالم درمانده به سوی فرزند را تفسیر کرد. پس 

تا  چشمش یوسف زهرا، رسور و موال، امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج) شتافته

: حرضت زهرای مرضیه (س) که مایند و ایشان چه زیبا فرمودنداین مورد مدد فر  در

و با جاللتش باد، دخت  م مبارکصلوات و سالم فرشتگان و زمینیان و آس�نیان بر نا

پروردگار عامل  همتای یبمتام نشدنی. کوثری که عطای  بود ای ینهگنجپیامرب خاتم که 

نوزاد دخرت ننگ  در زمانی دیده بر جهان گشود که داشنت ،اش یگراممانند پدر  بود

تا مادر پیامربان گردد و وارث  بزرگی بود ولی به لطف و کرامت پروردگار دخرتی آمد

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

زینت داد، او را چه کسی دریافت؟ آیا گذشتگان  ها نامبه زیباترین  گلستان خلقت

 ؟یا آیندگانو  پروردگارشان بود ی یههد ای ینهگنجدانستند چه 

در  با شکوه و مبارک میالد رسور عاملیان حرضت زهرای مرضیه (س)اینک در این روز 

از  خداوند کریم یشکرگزار پیدا کردیم که ضمن  حضور شان یگراممقدس فرزند  ی خانه

تربیک و تهنیت عرض  الهی به ساحت مقدس موال و رسورمان همتای یباین عطای 

املیان آغاز کنیم. وجود تا بهار را با قدوم مبارک رسور ع رویم یمکنیم و همچنین 

علم و معرفت و تقوا و  یها شکوفه شان که همیشه بهاری بوده و هست ومقدس

خلیفه و انسانیت تا ابد خود�ایی و عطر افشانی  ای�ن بر شاخسارهای درخت تنومند

 که یدرحال کنند ی�و هیچ زمانی خزان و رسدی زمستان را تجربه نکرده و  کنند یم

خزان  ،سالی یانمتابستان  جوانی،چهار فصل در وجود ضمیری انسان نهفته است، بهار 

فرمودند که: شکر بر  یفتوصکه چه زیبا آن را رسور عاملیان  پیری و زمستان برزخی

قرار داد تا همگان به استعداد آنچه درک  آفرینشی که در خلقتش احساس را مرز عبور

تا  شود یمتکرار  در جانشان ها فصلجام جانشان را لربیز کنند پس متام  کنند یم
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یحیی و یمیت قرار بگیرند. درخت وجودشان در بهار جانشان به بار  همواره در

 اند کردهو در پاییز از آنچه کسب  رنگارنگی خلقت دیده شود بنشیند و در تابستان

را برای  ها خاطرههمواره  تا عمرشان انفاق کنند و در زمستان در حرارت عمل بیاسایند

 عبور آماده سازد.

وارث حقیقی مادر هستی  شان یگراممبارک به ساحت مقدس فرزند  روزاینک در این 

، رسور و موالی�ن اباصالح املهدی (عج) ابراز الهی ی یهجاررسور عاملیان، کوثر 

از بیان شأن و مقام واال و  که گفتیم زبان و عقل�ن عاجز یا گونه ه�ن داریم یم

تا از زبان  باشد یمامیدمان به دولت ظهورتان  است ولی چشم تان یگرامحقیقی مادر 

 :زنیم یمگهربارتان آن را بشنویم پس برای برآورده شدن آن فریاد 

 اللهم عجل لولیک الفرج

 

 محرتمه یها خانممادران و مادران آینده و  ی همهروز مادر و زن را خدمت ضمناً 

تولدی باشد برای الگو قرار دادن  مبارک،که این روز  تربیک عرض کرده امیدواریم

در زندگی ش� و برای شادی ارواح مادران  فضائل اخالقی و ای�نی و عمل رسور عاملیان

 .ییدفرمارا قرائت  یا فاتحهشده از این جمع  فوت

 اللهم عجل لولیک الفرج
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