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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٥ فروردین ١٠      والدت حرضت زهرا (س) ی بهخط

ای  یدهآفرکنیم که هیچ موجودی از رحمت او نا امید نشود و هیچ  یمخدایی را حمد 

نصیب  یبماند و هیچ یک از آفریدگان از کرم و بخشایش او  ی�بهره  یباز نعمت او 

اش  یبندگشوند. او چنان خدایی است که هر کس بندگی او را بکند هرگز از  ی�

آید که آن  ی�گردد، خدایی که آن قدر دارای رحمت است که هرگز روزی  ی�پشی�ن 

ت که هرگز رحمت قطع شود و خوان کرم و احسانش آن قدر گسرتده و غنی اس

 یابد. ی�شود کاهش  یمی او که نصیب آفریدگان ها نعمت

از  شیواییعلی (ع) آغاز کردیم که در نهایت  مؤمنانخطبه را با حمدی زیبا از امیر 

توحید و ای�ن به همراه علم یقین ایشان رسچشمه گرفته است و حمدی دیگر از 

رسور عاییان حت  زهرای مرییه ())  سمم بر جان عال، جانی که توانست به زبان 

آید و با نوواهای عاشقانه سکوتش را بشکند و ابراز دارد ای خاق  مخلوقا  عال آنچه 

راری است. طلوع و غروبی که همواره در پی در ظاهر دنیاست آمد و شدی تک

رود تا توان همگان را بیازماید، پس دست نیاز به درگاه  یمآید و  یمیکدیگر 

را در دستان  ناتوانشگشاید تا مع�ی عمرش را بگشایی و دست  یما   یجربوت

ی نفس رهایی بخشی پس شکرم را بپذیر و بر جانم که ها قغزشیداقلهی خویش از 

 خواند ترحم کن. یمتو را همواره 

برای رشد و نوا   ها فرصتبله چه زیبا فرمودند که باید به تکرارها عاد  نکرد و از 

استفاده �ود و در این راه از خداوند کریم مدد خواست. در این روز مبارک یمن 

کوثر و نعمت اقهی رسور  قدر گرانشکرگزاری پروردگار کریم از عطای وجود گهربار و 

ی زهرا ()) به برشیت که بزرگی  فاطمهان، مادر هستی و دخت پیامرب، حت  عایی

آن قارص است قذا  نگارشو مقامش به درستی درک نشده و زبان و قلم از بیان و  شأن

کنیم  یمی خودشان نقل قول  دربارهما یمن اجازه از حضورشان از فرمایشا  ایشان 

 که فرمودند 
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ام به وجود آمده زیرا به فرمان  یزندگفیع من در قحظا  های ر  یگاهجاو  ها مقامتام 

یغشان شدم. در دربار تبلپروردگار عال به هدایت پیامربانش گواهی دادم و هم سفر 

فرعون نشستم و دست آسیه را در دستانم فرشدم و حت  موسی ()) را در دامان 

آخرین پیامرب را ی دیدار  وعدهکه پیامربان پیشین  گونه ه�نمهرم پروراندم پس 

کردند، من نیز از  یمی اقهی آماده  معوزهدادند و امتشان را برای نزول آخرین  یم

ها را در ح  و باطل در  ینهسکردم تا حرار   یمی پدر به عم  وجود آنان سفر  ینهس

 عملم ذخیره کنم و همچنین فرمودند 

برای پدرم رسول  است حت  جربئیل امین حوراألسودی از سنگ ا تکهانگشرتی که 

ین میراث خویش به من تر بزرگخدا (ص) هدیه آورده بودند، پدر آن را به عنوان 

ی اشکی که در چشم مبارکش جمع شده بود فرمودند  فاطمه  حلقههدیه فرمود و با 

بر آن  ها سالجان پروردگارم فرمود نشانی از جایگاهی که پدر  حت  آدم ()) 

خفته بود را بر در کعبه قرار بده تا همواره بر خلیفگانی بنگرد که از جایگاه خویش 

شوند و تو  یمبه غربتی مهاجر  کردند و در آن دیار غربت به سنگ جانشان پناهنده 

ی را در نزد خویش نگه دار تا از جایگاهت دور نباشی. اینک ا تکهآخرین هدایتگر آنان 

ی جانم باقی خواهد ماند  جعبهی قلب من قرار دارد و همواره در  خانهآن امانت در 

 تا باز به جایگاه خویش بازگردم.

ی  فاطمهی از فضایل و شأن و مقام واال و ارجمند رسور عاییان حت  ا گوشهاین بود 

 ی کوثر. زهرا ()) نزد پروردگار کریم، از زبان خودشان و تفسیری از سوره

ا و پیامرب گرامی اسمم حت  محمد (ص) ایشان را در چنین روزی دشمن خد

ی توقد حت  زهرا ()) بدون وارث و نسل بریده خطاب کردند و همین  واسطه به

روز خداوند سوره کوثر را نازل فرمود که ما کوثر را به تو عطا کردیم پس برای 

 پروردگار  �از بخوان و قربانی کن.

بسیار. بزرگی و عظمت این نعمت عطایی جاری و خیر و برکت  روزیکوثر یعنی 

که در  یدرحاقپروردگار را فقط پیامرب و همرسشان و فرزندانشان دانستند و بقیه 

کردند غافل از آن و این غفلت تا آنوا پیش رفت که به دشمنی و  یمکنارشان زندگی 
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دند بدخواهی ایشان ارصار �ودند، افسو) که آنان به عطای پروردگارشان عصیان ورزی

و با افکار پلیدشان و حساد  به وجود مقد) حت  زهرا ()) به جنگ این عطای 

اش شد سمحی خطرناک که آتشی فروزان را برایشان ذخیره  یرهذخملکوتی شتافتند پس 

کرد. و افسو) شیعیان و مدعیان دوستی ایشان و فرزندانش سعی در شناخت 

 ا نقل مواقس �ودند.های کذب ر  یترواشخصیت واقعی ایشان نکردند و 

اینک یمن شکرگزاری پروردگار کریم و عرض تربیک و تهنیت به وجود مبارک فرزند 

ها رسور و موال  یرو  کجی  کنندهگرامی و گهربار ایشان منوی عال برشیت و اصمح 

ایهدی (عج) سپاسگزار خداوند حکیم و عزیز هستیم که در این کوی عش  و  اباصاقح

شان و  یگرامهای زندگی مادر  یتواقعجود مقد) موالی�ن از معرفت به برکت و 

ی همین قطف مشتاق دوقت ظهور یوسف  واسطه بهشویم،  یمپدران طاهرینشان آگاه 

تر از زندگی گهربار مادر  زهرا مهدی فاطمه شدیم تا از زبان موالی�ن بیشرت و کامل

 زنیم  یمشان بشنویم و برای تحق  آن فریاد  یگرام

 عجل لولیک الفرج اللهم

 

این کوی مقد) این  یها خانمو تهنیت به دوستان مخصوصاً به  با تربیک و شادباش

و آرزوی اقگو تربیک گفته ی این جمع  یندهآرا به مادران حارض و مادران روز خوسته 

و همچنین را برای آنان مسأقت داریم قرار دادن زندگی حت  زهرا ()) در تام عمر 

 ی را قرائت بفرمائید.ا فاتحهبرای شادی روح مادران فو  شده 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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