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 حیمحمن الّر ه الّر بسم اللّ 

 ٩٩ بهمن ١٤       والدت حرضت زهرا (س) ی بهخط

شکر و سپاس پروردگار کریم و رح�ن را سزاست که خلق کرد آدمی را از خون بسته و 

د و بستاین اش یبزرگبخشید و امر فرمود که او را در  عزتاز حکمت و کرامتش به آن 

خود همه را به  ی عاشقانهدر نسل او گهرانی نایاب قرار داد که با عمل و اطاعِت 

مطهر که توانستند به عهد و پی�ن الستی خویش  یها جاند. پس سالم بر نحیرت وادار 

پنهان شده در کالبد خاکی را بر جایگاه عزت بندگی  یها جانعمل �ایند. آمدند تا 

دار  ش را آشکار کردند ه�نانی که زمان ودیعهخوی ی چهرهگران  اطاعت بنشانند.

 ان زمان را به ضیافت حق بخوانند.بر  میراثتا  جهادشان است

مطهر وجود گهربار و با برکت رسور خالیق، رسول اکرم،  یها جانبله گل رسسبد این 

ا ر  هستند که شأن و مقام و عزتشان یتشب اهلحرضت محمد (ص) و  ،احمد و محمود

به  یمها آس�نن من و ای ساکنان ای فرشتگا :کهخداوند کریم چنین معرفی فرمود 

تابان و نه مهر نیافریدم آس�ن بنا شده و نه زمین گسرتده و نه ماه  ستی که مندر 

یان را مگر به خاطر درخشان و نه فلک چرخان و نه دریای روان و نه کشتی در جر

 دوستی ایشان.

عطایی پروردگار رح�ن فراتر از فکر و اندیشه است. پس  نظیر یبعزت و شوکت  این

تا رستگار شویم و  در قلب ما نهادباید شکرگزار خداوند کریم باشیم که مهر آنان را 

 الزهرا (س) کربی، فاطمة ی یقهصدمزین است به میالد رسور عاملیان  این محفلامروز 

که پروردگار عامل این روز را مبارک اعالم فرمود و به پیامرب و امتش مژده داد که من 

کوثر عطا کردم. پس برای پروردگارت �از شکر بخوان و قربانی کن. پس این روز و ایام 

در  ای ینهگنجکه ه�نند  ییها ماهسالم بر ایام،  ؛ وآن باید گرامی بداریم ی واسطه به را

تا عظمتی را به تصویر بکشد که در ساعاتش نهفته است.  گذرد یمعمر زمان 

 زمان است. های یشادو  ها غم ی کنندهمتربکی که حیات و م�تشان بیان  یها نفس

 . سالم بر آمدنشان.تا پاسخ سالمی را بدهند که پروردگارشان فرموده آیند یمآنگاه که 
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رضبان مردگان دهر است.  ی کننده. برکتی که زنده آورند یمو با خود برکتی را  آیند یم

 ی احاطه. جانشان در کشد یمهزاران مع�ی خلقت را به تصویر  حیاتی که در خود

و  و ساعات ها ماهو  ها سال. سالم بر آمدنم و ایام عمرم در آید یدرمحق به سخن 

که فرمود سالم بر رفتنشان، کوچی  یا وعدهکه نامش انتظار است تا بر  هایی یقهدق

شاهدی بر این  با برکت است و قیامتی کهمبارک از ایامی که شاهد و مشهود عمری 

 الهی محقق شود. ی هوعددو سالم است تا راز خلقت ایام از جانش جدا گردد و 

الزهرا (س) رضبان حیاتش در عمر پر برکتشان نوید نجات  ةحرضت صدیقه کربی فاطم

فرزند  ،قدسی یادگار و وارث یها نفسکه  یا گونه ه�نبرش و آرامش عامل بود. 

عرص حارض عامل را منور و مطهر ، موال و رسورمان اباصالح املهدی (عج) در اش یگرام

. چه زیبا آن را رسور عاملیان فرمودند که: وقتی پدرم رسول خدا (ص) آیات دن�ای یم

، روی زانوی مبارکش نشستم و پرسیدم پدر، یا فرمود یمسوره یوسف (س) را تالوت 

چه  چگونه عشقی بوده است و فراقآیا عشق یعقوب (س) به یوسف (س)  الله رسول

پیامربان دنیای خاکی را با  ام یدهد(ص) فرمودند نور  الله رسولمفهومی دارد و 

به دنبالش  . اگر آن جواهرات در کنارشان نباشددارند یمجواهرات اصل خلقت دوست 

قابل  هرانو هجران خالقشان را با طعم گ تا گهرها را بیابند کنند یمو دعا  گردند یم

فرمود و هجران دوری  تاب یبتحمل �ایند. یوسف (س) گهری بود که یعقوب (س) را 

سخت. پس داشنت گهری چون تو در دامن من مرا در هجران پروردگارم مدد  را

. پس دست کوچکت را بر قلب پدر بگزار تا از دوری خالقش پاره پاره نشود و �اید یم

، عامل از در عامل نبود اگر انتظار گهر وجود پرسم مهدی رسور عاملیان در ادامه فرمودند

ولی امید و  گسست یمو آس�ن و زمین از هم  پاشید یمقش از هم خال فراق دیدار

 .به امید آن در صرب جمیل هستند ها لحظهکه  دهد یمنوید دیدار گهری را  انتظار

در این روز خجسته و مبارک ضمن عرض تربیک و تهنیت به ساحت مقدس یوسف 

زهرا (س) رسور و موالی�ن امام عرص و زمان اباصالح املهدی (عج) به وجود مقدسشان 

درگاه پروردگار  ش� چشم انتظار ی حقهما منتظران دولت  که داریم یمبه متنا ابراز 

 وجودهای ش� تعجیل بفرماید تا ش�در ظهور  کریم هستیم که از فضل و کرمش
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تا به بار تقوا و ای�ن راستین و معرفت  خشک�ن را با رحمت الهی آبیاری فرمایید

 هنهفت ای ینهگنج که خداوند فرمود ای منتظران در قالب جانتان گونه ه�نبنشیند 

در جانش او را  و گاه ندایی آید یممحاسبه است گاه توان جان آدمیان به میدان 

. سالم بر تو چگونه قادری تا امانتی را با خود همراه کنی که جایگزین خواند یم

را آماده کن تا به ندایی پاسخ دهد که او را  ات ینهس. اینک منتها یبرحمتی است 

تا  کند یمبذری الهی  ی آمادهرا  ها جانخداوندی که زمین  ی یرهذخ. منم آن خواند یم

تا به  یددرآبه چرخش  ها زمانقرآن کریم است به بار بنشیند.  ی وعدهکه  یا مزرعه

 .بوده پاسخ دهدندای صاحب خویش که در جانش به ودیعه 

که همواره در برپایی دولتی  آنانی :رسور عاملیان آن را چه زیبا توصیف فرمودند

از خاک  هاشان چون نرم بارانی بر زمان باریده است تا از آن هزاران خوشه رس دیده

در  ی یوهمن هزاران آ بلکه انتظاری که از  یتند بارانقرآن کریم نه  ی فرمودهبه  برآورد.

 ظاهر گردد. وجود ی شاخهغالف بر 

همگی حکایت از دولتی دارد که نامش  درخشد یمدر آیات قرآن کریم پس آنچه 

 :زنیم یمنیز همگی بر ظهور آن دولت کریمه فریاد دولت ظهور است. پس ما 

 اللهم عجل لولیک الفرج

 

این روز فرخنده و مبارک را به ش� مه�نان این کوی عشق مخصوصاً مادران  در خامته

 خواهیم یممحرتمه تربیک عرض کرده و از خداوند متعال  یها خانمو و مادران آینده 

یاری فرماید و  مان یزندگحرضت زهرا (س) در  یها آموزهکه در عمل به سفارشات و 

 قرائت فرمایید. یا فاتحهشادی ارواح مادران فوت شده از این جمع برای 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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