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 حیمحمن الّر بسم الله الّر 

 ١٤٠١ دی ۲۳       والدت حرضت زهرا (س) یبهخط

مرا  :آفریننده مخلوقات عامل را سزاست که کتاب آس�نی فرمود لّهحمد و شکری ال

ا ه یگانگی و بخشندگی پس پروردگار ب مشیخوانیمما  .بخوانید تا ش� را اجابت کنم

همواره رس تا جای ده  تدر زمین را به لقای رحمت تجانشین ،کنترحم  اتفهیخلبه 

 .و جز تو را نخواند دسایببر آستان بندگی 

 �نند یکدیگر است با یک ساخت�ن در خلقت ولیهآدمیان  ینهیسدر  هاقلب

بنگرد و ارسار  یاچهرهچگونه کسی قادر است تا در  .ارسار آفرینش است ارسارش،

رس به آستان پس همگی  شودی�آشکار  لقشار جز برای خارس آن ا .قلبش را بازگو کند

 ،درمانده از درک ارسار وجودش ،است یادرماندههر  یمأواساییم که خالقی می

 دارامانتگاه  .به ودیعه دارد اشیخاکوجودی که هزاران نقش خلقت را در جسم 

یمو راز خلقت را دگرگون  بنددیمش دفرت وجود را تنی که حیاخائخوبی است و گاه 

 .کند

خداوندا شکر و سپاس تو را سزاست که آفریدی انسان را و تاج عزت بر رسش نهادی و 

و بر دیگر مخلوقات  خود قرار دادی یفهیخلرشافت را بر گردنش افکندی و  یهاطوق

ی افسوس که زمین جایگاه انسان گردید ولدادی جا و در بهشت خود  برتری بخشیدی

ران را با متام ها و مشکالت روبرو شد و کسانی که این هجو در این غربت با سختی

 .ندیدرآتو  ربقبهشت به  دگرباروشش خواهند �ود که کو  دوجود درک کنند جه

 ظر آن هستند تا با نوایی از جاشان منتدر مخزن ارسار  هاجاندقایقی که  سالم برپس 

نشان حرکت ظاهر جان بزدایند و به طرف جانا انتظار را از هاسالخیزند و خاک بر 

شان ه�ن خالقم نعمت محبت را در آغوش گیرند و را بگشایند تا شانیهادست .کنند

 .بازگردند شانکردههجرت  هاسال یخانهرا فراموش کنند و به  هارنجو شوند 

خدای خود را شناخت تا سوزش  قرآن اندیشه کرد تا خود و یهباید در آیات کریم پس

و چه مقامی آفریده  عزتیخورد که انسان به چه  تأسفهجران را درک کرد و  این غم
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و  کندیمو پستی زندگی  چه ذلت شناخت و درک و عمل نکرد درن ، حال اگرشد

خود انسان را مدد کرده تا دوباره به خود  یواسعهخداوند کریم از رحمت و مهربانی 

شان جدا شدند و به دیار از جانان هاجانافسوس که  .و مکان اصلی خود بازگردد

ن را نزد کسی یافتند ااغ جانان خویش گرفتند و آن جانهر آشنایی رس  و ازغربت آمدند 

شد آن ی که به آن متصل مینبارکش بود و به هر جام در جانهای توحید که جرقه

حرضت محمد مصطفی  ءو آن جان خاتم انبیا کردیمجان را از خرمی توحید گلستان 

 انیپایبدرود و سالم  پس دادیممتی مژده حر  بود که همواره رحمتی را از پس (ص)

که انتهایش  دهندیمکه نشان از راهی  باد شطاهرین تیبامرب اسالم و اهلبر پی

شوید نن جاده قدم بگذارید و از آن خارج آ  رد پس رینظیب یهاگلگلستانی است با 

 .تا به انتهای گلستان برسید

مادر  ،کوثر الهی ،خداوند کریم یهیجارشب باشکوه که رحمت و نعمت  ک در ایننیا

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

عطای این نعمت و رحمت بر ی واسطهبهاحسانی بود که خداوند متعال  ،عطا فرمود

در این  .برشیت منت گذاشتو مسل�نان  و بر (ص)پیامرب گرامی اسالم حرضت محمد 

آنگاه که پدرم رسول  :ه چنین فرمودندکاز وجود مبارک خودشان  میریگیم شب مدد

ف به متاشا صدر  فرشتگان الهی صف ،جاری فرمود تشجالل خدا نامم را بر زبان پر

 نامش کهیدرحالای رحمت الهی چگونه او را نامی نهادی  :ایستادند و ابراز داشتند

کنندهنام فاطمه را بر زبان مبارکتان جاری فرمودید و پدرم فرمود او ساکن  .است کوثر

یک دارد که  ودیعهبه جامی در جانش او  .باشدیمآتش جانم از فراق پروردگارم  ی

تان را به جام باشید تا جانآن دای گپس  ارسار خلقت است یکنندهن معنا ز آ جرعه ا

محبت ی شانهد و از نعمت رحمتش برخوردار شوید و روزی بر یالهی بیارای یهاوعده

ای پروردگارم  :پدرم دستم را بر لب مبارکشان گذارد و فرمود .رسول خدا نشسته بودم

همواره بر بوی مطهرش تو را سپاس خواهم گفت تا روزها و  ،ت را چشیدمر ثطعم کو 

 که یافرمودهرا که  اتوعده تباشکوه یهیهدی چهرهبگذرد و من در  میهاشب

در  بهاگرانرا مانند گوهری  امهیهدعامل  یمتاشا کنم پس ا" است رتبدخواه تو خود اب"

 .احسان پروردگار عامل معنا شود شیهمتایبی چهرهجانت نگهدار تا در 
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 ،همتای الهیبی مبارک به لطف و کرامت پروردگار کریمِ و زرگ ب روز این در لحا

به دنیا آمد تا مادر پیامربان شود و وارث متام معجزات  (س)حرضت زهرا  ،رسور عاملیان

ت رحمت الهی را در گلستان خلقو افروخت  شجهان ظل�نی را به نور اخرت  . اوالهی

 .زینت داد هانامبه زیباترین 

جوهر  ،یوسف زهرا شانیگراماینک دست متنا و توسل خود را به وجود مقدس فرزند 

 :که میکنیمبلند  (عج)اباصالح املهدی  ، و زمانامام عرص ،موال و رسورمان ،هستی

زمین و  یهانهیگنجتان نعمت و رحمتی باالتر از موالی ما وجود مقدس مادر گرامی

را چه زود از زمینیان گرفتند و  شافسوس دشمنانش نعمت وجود پرفروغ .آس�ن بود

 سفارشات و مقام و نشأ  ذکر جای به ؛نشناختندصد افسوس دوستدارانش او را 

 در را ما ،دارند اررص ا است خودشان ذهنی ساخته که مطالبی گفنت به بخششاننجات

یم فریاد آن اجابت برای و فرمایید مدد ایشان واقعی و باال مقام شناساندن و شناخت

 :میزن

 اللهم عجل لولیک الفرج

 

در خامته ضمن بزرگداشت مقام واالی مادر و تربیک و تهنیت خدمت مادران عزیز و 

امید داریم با عمل به سفارشات  مقدس یاین کو  یندهیآمحرتم و مادران  یهاخانم

ارواح  به میکنیمشود و هدیه  بشانینصهربار رسور عاملیان سعادت دنیا و آخرت گ

 .یافاتحهو صلوات  اندرفتهاز دنیا جمع از این  هک ینامادر 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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