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 کوثرانه

 طپش قلم بر تصدق حضرت کوثر

 به زبان دل فاطمه)سالم اهلل علیها( یا....و
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  (  سالم اهلل علیها)صدیقه حضرت به استعانت  

 

 شود. ابتر نمی ،هرگزچشمه ای است که  ،کوثر 

  شود.رسد، حادث میکه می)سالم اهلل علیها( عشق همواره قدیم است، به حضرت زهرا 

 مُلک عشق است.  ، )سالم اهلل علیها(فاطمه 

 ِتاس)سالم اهلل علیها(حضرت زهرا ، آن مُلک عشق، حسین)ع( است و  لکِم. 

 دهد.می )سالم اهلل علیها( محبت در خالصترین موجودیتش، بوی فاطمه 

 سویش چیست.داند آنکه کسی نمی،، بن بست آسمان است )سالم اهلل علیها( فاطمه 

 دید.را  آنتوان می ،هبا چشم بستفقط که  ،نوری است تنها)سالم اهلل علیها( فاطمه 

 شود.ممکن می ،رسدکه می )سالم اهلل علیها( به فاطمه ،هستی 

 است.)سالم اهلل علیها( حضرت زهرا ، های محبت ریشه همه میوه 

 .محبت در قاب نگاه فاطمی، فرزند ارادت است 

 کند. فس را، نَفَس مینَ  ،)سالم اهلل علیها(محبت حضرت زهرا 

 شود.ب مینارسد، که می )سالم اهلل علیها( عشق به فاطمه 

 است. )ع(مرتضی علی هدیه، )سالم اهلل علیها( روزی محبت به فاطمه 

  ختم کن. )سالم اهلل علیها( فاطمه شفاعتبه ، ما را  عاقبتقسم،  )سالم اهلل علیها( به محبت فاطمه، خدایا 

 خشک نشود )سالم اهلل علیها(محبت فاطمه نهالتا  ،دهد بال جان میعشق در کر. 
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  برای ناموس خداست.مهریه الهی، شفاعت ، 

 د.شومی حتمرسد، که می)سالم اهلل علیها( بدست حضرت زهرا  ،تقدیر 

 غنچه می کند. )سالم اهلل علیها(محبت فاطمه ،مادرگونه ترین هدیه هستی،پرستشی ایست که درآن 

  شویم.جان می )سالم اهلل علیها( فاطمهدهیم و باذن گیریم و جان میجان می، باذن مرتضی علی 

 تم شد.ح  ،)سالم اهلل علیها(ختم شد و به فاطمه،  )ص(نبوت به محمد 

 حیات است و همه نبوت و امامت جریان حیات. )سالم اهلل علیها( فاطمه 

 کنند.می قتداا  ،)سالم اهلل علیها(فاطمه به والیت در میهمانی خصوصی خلقت، همه 

 زنده ارادت.، مادر ارادت است و شیعه  ،)سالم اهلل علیها( فاطمه 

 شود.ب مییارسد، ناکه می )سالم اهلل علیها( به محبت فاطمه ،شیعه 

 است تکوین  ،)سالم اهلل علیها(محبت فاطمه محبت تدبیر نیست، تقدیر است و. 

 کنند.اگر پَرش هم، عالم را بگیرد، همه پرواز می،  )سالم اهلل علیها( محبت فاطمه 

  ودیگر هیچ... چه بگویمعلیها(  )سالم اهللحضرت زهرا... 

 اختر. ،را عشقکند و  ابتر می، ، کالم را )سالم اهلل علیها( توصیف فاطمه 

 نداشتیم. )سالم اهلل علیها( اگر حس ما از کلمه مادر نبود، هیچ تعریفی از فاطمه 

 باذن خداوند.، در شفاعت است ما، )سالم اهلل علیها( فاطمه 

 برای نبوت، دختر؛ برای والیت، همسر، برای امامت، مادر و برای امت، شفیع است. )سالم اهلل علیها( فاطمه 

  امت مصطفی است. )سالم اهلل علیها( فاطمه وجودمحمد)ص(، به امت ، 

  بسم اهلل()سالم اهلل علیها( ختم حساب و کتاب قیامت است، یازهرا، شفاعت(... 
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  کند.هویدا می ، ترین شفاعت را در قیامتمادرگونه ،)سالم اهلل علیها(حضرت زهرا 

  شود.رسد، ناگفتنی میکه می)سالم اهلل علیها( به فاطمه ،حکایت محبت 

 تاب.کند و به کوچکترین وزشی ، بیدل را لطیف می ،)سالم اهلل علیها( حضرت زهرا 

 طوفانی ترین ترسیم آرامش است،  )سالم اهلل علیها( حضرت زهرا. 

 سالم اهلل علیها(است و کامش فاطمه )علیه السالم(محبت، نامش علی(. 

 ص(و محمد علی ۀفرماید: همکیست؟ می)سالم اهلل علیها(بپرسیم: فاطمه  )علیه السالم( اگر از مرتضی علی( 

  سالم اهلل علیها(اش فاطمهاست و قبله )علیه السالم( حسین، وضوی نماز محبت(. 

  سالم اهلل علیها(، فاطمههستیمادر کلمات، کلمه مادر است و مادر(. 

 شود.می با نام صدیقه طاهره، دریا ،برکه محبت 

 جنون می شود. ،به حسین )ع( که می رسد، )سالم اهلل علیها(فاطمه تمحب 

 شود.ب میراسی همۀ هستی، )سالم اهلل علیها(به یک قطره باران محبت فاطمه 

 کربال، افتتاح شد. -، مسیر دل)سالم اهلل علیها(باذن حضرت زهرا 

  سالم اهلل علیها(فاطمه زاده،بهشت ساخته محبت است و محبت(. 

 شود.می )سالم اهلل علیها(هر شب ماه فاطمه،برای روی پای ماندن  ،خورشید 

 است. والیت، شرط قبولی در کالس )سالم اهلل علیها(رضایت حضرت زهرا 

 با اذان انس می گیرداست،  است و هر کس فاطمی )سالم اهلل علیها(تابی فاطمهاذان، فصل بی. 

 فعل شد. ،)سالم اهلل علیها(که با خلقت فاطمه ،لطافت مصدری است 

 کند.صحیفه فاطمی، منشوری است که با ظهور، ظهور می 
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 است. )سالم اهلل علیها(معراجی آسمانی دارد و معراجی فرا آسمانی، که آن دیدار فاطمه،)ص( رسول اهلل 

 است. )سالم اهلل علیها(پیمانه ای است که شرابش، فاطمه )ع(،حضرت مرتضی علی 

 پیچد.یک آن جلوه کند، طومار آتش به هم می )سالم اهلل علیها(به خدا اگر فاطمه 

  ودشبهشت می، رودبهشت نمی ،ها()سالم اهلل علیهبه محبت فاطمشیعه. 

 جلوه جمال است ،)سالم اهلل علیها(حضرت زهرا. 

  است )سالم اهلل علیها(سایه حضرت زهرا، بهشت. 

 خانه همۀ خورشید های عالم است. )سالم اهلل علیها(سایه حضرت زهرا ، 

 همه گنه کاران روسفیدند. )سالم اهلل علیها(به یک لبخند فاطمه ، 

 قهر الهی را ، لطف می کند،  )سالم اهلل علیها(به فاطمهدلگرمی  ،به خدا قسم. 

 بشکند.، تقدیر عالم است، نکند  ، )سالم اهلل علیها(قلب فاطمه، خدایا 

 خورشید، گدای ما می شودبه ما بتابد، لحظه ای ، ، در طول عمرمان  )سالم اهلل علیها(حضرت زهرااگر. 

  همچون ماه، بی خورشید است. ، )سالم اهلل علیها(بی فاطمه، دنیا 

 غروب.  ، )علیه السالم(طلوع کرد و با علی )صلی اهلل علیه و اله(با محمد  ،)سالم اهلل علیها(فاطمه 

 هوایمان را داشته باشد.،)سالم اهلل علیها(خورد، اگر فاطمه آب در دلمان تکان نمی 

 بت بخیری است.خدا عاق، به )سالم اهلل علیها(ارادت به حضرت زهرا 

 ِبودن، به ساختن. )سالم اهلل علیها(فاطمه به سوختن است و مریدِ ،شمع زندگی 

  شهره خلق خداست.، در لطافت  ،)سالم اهلل علیها(فاطمه حضرت مرید 

 ِروادید ورود به شهروندی عشق است.)سالم اهلل علیها(فاطمه شهادت به تولی و تبری ، 
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 آورد.، دلنرمی به خالیق را به ارمغان می)سالم اهلل علیها(دلگرمی به فاطمه 

  در جسم هستی است. ،جانِ آرامش، )سالم اهلل علیها(حضرت زهرا 

 کند.نمی )سالم اهلل علیها(نخواهد، دل هوای فاطمه )سالم اهلل علیها(ا فاطمهت ،به خدا 

  عاشورای خصوصی اهل دل است.، فاطمیه 

  سوزانی؟...را دوست داریم، باز هم مار ا می )سالم اهلل علیها(ما فاطمه، خدایا 

  را دوست دارد، بوی عود می دهد.)سالم اهلل علیها(سوختن گنه کاری که فاطمه 

  سالم اهلل علیها(شود، فردایش فاطمهمی )علیه السالم( حالل، امروزش حسینمال(. 

 زنده گردد.، جانت  ۀتا فاطم ،باللِ دلت باش 

 اش را هم نمی بینی قطره حتیکه  ،را تصور کن اقیانوسی، )سالم اهلل علیها(در توصیف حضرت زهرا . 

  تابد.د، دنیا بر ما میبانتبر ما  )سالم اهلل علیها(اگر یک لحظه فاطمه ،به خدا 

 می میریم.پد، طچون نبض است، اگر ن،  در کالبد هستی ،)سالم اهلل علیها(فاطمه  

 ای.ارادت کرد، رکعت اول نماز محبت را درک کرده )سالم اهلل علیها(چشمت که به فاطمه 

 است. )سالم اهلل علیها(در نماز محبت، قبله فاطمه 

  سالم اهلل علیها(به فاطمه ،ارادت است مازن تعامیر المومنین)ع(، نیت دو رکمحبت(. 

  است. )علیه السالم(و تکبیره الحرام، علی علیها()سالم اهلل فاطمه، در نماز محبت، نیت 

  علیه السالم(در عشق علی، و نُه آیه  )صلی اهلل علیه و اله(در عشق محمد، سوره محبت هجده آیه دارد، نُه آیه(. 

  ...فقط هجده سال طاقت عشق را داشت. ، هستی افسوس 

 بسم اهلل...محبت است بسم اهلل ،)سالم اهلل علیها(فاطمه.  
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 ِکنند.اقتدا می )سالم اهلل علیها(به فاطمه ، هستی  ۀمحبت، هم جماعتِ در نماز 

  با هجده سالم. ،یک رکعت است، نماز محبت 

 خوانند.خمیده می، ، نماز محبت را  )سالم اهلل علیها(همه در اقتدا به حضرت زهرا 

 ُهمسر)علیه السالم( علیو دختر، )صلی اهلل علیه و اله(کوثر دارد، محمد ،قرآن ، )سالم اهلل علیها(فاطمه  منِبه ی. 

 شد. )سالم اهلل علیها(فاطمه  ،به وجود که رسید ترین خلق خداوند ،لطیف 

  را لطیف نامید.لذات آن، باسرچشمه لطفی است که ذات،  )سالم اهلل علیها(فاطمه 

 نباشد. انبگویید، راه باز است، غمت )سالم اهلل علیها(فاطمه، توانید تا می ،به خدا 

  است. )صلی اهلل علیه و اله(، رمز گشایش آالم محمد و آل محمد)سالم اهلل علیها(زهرایا 

 است. )علیه السالم(دارد، میهمان علی )سالم اهلل علیها(تا فاطمه ، اهلل علیه و اله()صلی امت محمد 

 شود.جاری می  )سالم اهلل علیها(، به مدد فاطمه )علیه السالم(محبت مرتضی علی 

 مثل شمع آب شود.،کیست؟ گفت: وقتی دریا  )سالم اهلل علیها(فاطمه ، از عشق پرسیدم 

 ده معصوم آمین گویند.قسم بدهی، همه چهار علیها()سالم اهلل خدا را که به فاطمه 

 ختم می کنند )سالم اهلل علیها(نویسند، تقدیرش را به فاطمه می )علیه السالم(هرکه قسمتش را به محبت امام حسین. 

 کند.گیرد و تا به مادرش نرساند، رها نمیدست دوستانش را می )علیه السالم(امام حسین 

 می جهد )سالم اهلل علیها(فاطمه ه عشقذوالفقار حیدر، ب. 

 دعا کن. )سالم اهلل علیها(سرچشمه استجابت است، یا زهرا ،  )سالم اهلل علیها(دستان فاطمه 

 سالم اهلل علیها(قرار گدایی ماست، از فاطمه ،ه یفاطم(. 

 .مادرگونه ترین زمان هر سال، فاطمیه نام دارد 
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 میهمان ماست. )سالم اهلل علیها(ایم، در فاطمیه، فاطمهما همیشه میهمان فاطمه 

 را دارد، غم ندارد. )سالم اهلل علیها(، تا فاطمه )صلی اهلل علیه و اله(امّت محمد 

 غروب محبت دنیاست.)سالم اهلل علیها(طلوع محبت فاطمه ، 

  که از لطافت روح، برخورداریم. ،روزی داریم)سالم اهلل علیها(به آن اندازه از فاطمه 

 رسد، شمع.که می )سالم اهلل علیها(شود و به فاطمهرسد، پروانه میکه می السالم( )علیهجان به حسین 

 مادر تمام اعتقادات شیعه است.)سالم اهلل علیها(اعتقاد به صدیقه طاهره ، 

  مرز اعتقادات، شیعه والیی است. ،)سالم اهلل علیها(فاطمه 

 فهم داری. )علیه السالم(سهم داری، که از علی )سالم اهلل علیها(از فاطمه ،بدان قدر 

  فهم داری.)سالم اهلل علیها(بدان قدر از زندگی سهم داری، که از فاطمه 

  در زندگی سهمی دارد، از زندگی چه ندارد. )سالم اهلل علیها(هر که از فاطمه 

 رسد.میتازه رسد، که می )سالم اهلل علیها(هر شاخه از شجره طوبی، به فاطمه 

 علی گونه.، تی است نیّ زدِمُ ،علیها()سالم اهلل محبت فاطمه 

  بخشد.معنا می ، عبودیتی است که به عبادت)سالم اهلل علیها(حضرت زهراتصدیق 

  کند.، خلقت را جمیل میترنمشجمالی است که یک ،  )سالم اهلل علیها(فاطمه 

 شویم.بخواهد، حسینی می )سالم اهلل علیها(اگر فاطمه 

  شیعه را تسخیر کرده استی است که قلب همان محبت،  )سالم اهلل علیها(فاطمهعطر. 

 جام محبت باشیم.، جان محبت است، خدا کند ما  ، )سالم اهلل علیها(فاطمه 

  است. )سالم اهلل علیها(ناتمام فاطمه ، تمام عشق و عشق  ،)سالم اهلل علیها(فاطمه 
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  میزبان حق. )سالم اهلل علیها(میزان حق است و فاطمه )علیه السالم( علی 

  شود.می ختم )سالم اهلل علیها(بگوییم، به فاطمه  )علیه السالم( از علیبه خدا هرچه 

  معلول آن.، علت ظهور است و هستی ،  )سالم اهلل علیها(فاطمه 

 کعبه است برای کعبه.  ،)سالم اهلل علیها(فاطمه 

  م شویم.رِحمُ  ،)سالم اهلل علیها(تا در طواف فاطمه، باید عصمت داشته باشیم 

  است)سالم اهلل علیها(، فاطمه)علیه السالم( علی ۀاست و کعب السالم( )علیهعلی ،فرزند کعبه. 

 شود.رسد، چشمه میکه می )سالم اهلل علیها(به فاطمه ،چشم امید 

  کند و مرگ را شیرین تر.زندگی را شیرین می ،)سالم اهلل علیها(محبت حضرت زهرا 

 است. اهلل علیها()سالم زندگی به حضرت زهرا  رحمتو  ستبرکت زندگی به سیدالشهدا 

 است. )سالم اهلل علیها(فاطمهبه  دتاار، ،  طعمش )علیه السالم( والیت مرتضی علی 

 است. )علیه السالم( به علی ،و کمال آن )سالم اهلل علیها(به فاطمه ،جمال هستی 

 پیش نیاز ارادت فاطمی است.ءمحبت سیدالشهدا ، 

 کندگیرت میدورکعت نماز محبت که بخوانی، دعای فاطمه نمک. 

  خدای مناعت است، گندم بخواه و نان بگیر.، )سالم اهلل علیها(حضرت زهرا 

 سیراب است.  )سالم اهلل علیها(، از دعای فاطمه )علیه السالم( به خدا شیعه مرتضی علی 

 رود.از دنیا می،  )سالم اهلل علیها(حضرت زهرا ارادت اآید و ببه دنیا می )علیه السالم( محبت مرتضی علی  اب ،شیعه 

 ِاست. )سالم اهلل علیها(، فاطمه )علیه السالم( مرتضی علیِ محبت کالسِ معلم 

 با گناه قهر کنیم.،  )سالم اهلل علیها(به هوس شفاعت حضرت زهرا 
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 ترین نقطه دنیاست.، طوفانی آرام گرفته است )سالم اهلل علیها(بی شک زمینی که در آن فاطمه 

  سخن آغاز کند.، )سالم اهلل علیها(زمین زبان باز کند و مدفن زهرا، خدا نکند 

 شفای شیعه است.،  )سالم اهلل علیها(دوای شیعه و فاطمه،  )علیه السالم( حسین 

  اند.آموخته  )سالم اهلل علیها(والیت مداری را از فاطمه فرهنگِ آنانی است که، انتظار 

 دل رحم و زودگذرند.  ،)سالم اهلل علیها(دوستان حضرت زهرا 

 در امان است، آنکه به رضایتش دلگرم است.  )سالم اهلل علیها(از غضب فاطمه 

  گشاید.می )سالم اهلل علیها(فاطمه، را کتابش آن دنیا ، بخشد )سالم اهلل علیها(فاطمه ادترابه ، این دنیا را آنکه حساب 

 برد.ارث می  )سالم اهلل علیها(است، از فاطمه  )سالم اهلل علیها(هر کس همسایه فاطمه 

 سالم اهلل علیها(و فاطمه )علیه السالم( ارث ماست، از سفره علی  ،محبت(. 

 شود... .بگذرد، چه می )سالم اهلل علیها(گذرد، اگر با فاطمهاین دو روزه می 

 نانمان در روغن است،  اندنوشته )سالم اهلل علیها(آنجا که نام فاطمه ،در تقدیر ما. 

 خداستهدیه ،  )سالم اهلل علیها(فاطمهبه ارادت و محبت ،در فرهنگ فاطمی. 

  بُر خوردیم )سالم اهلل علیها(فاطمه دوستان ابتاریخ  جشن تولد جانمان ، روزی ایست که ما. 

 تاریخ مصرف ندارد، تا هستی هست، اعتبار دارد. ،اهلل علیها()سالم محبت حضرت زهرا 

 بلوغ محبت است.)سالم اهلل علیها(دوستی حضرت زهرا ، 

  رسد.که می،ست ا)سالم اهلل علیها(در دوستی حضرت زهرا، میوه محبت 

  داردحکومت مهدوی، حاکمیت فاطمی. 

 شود.کنند، بهشت متولد میاعتراف می )سالم اهلل علیها(به حقانیت فاطمه ، روزی که همه هستیآن 
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 را شکستند.،  )سالم اهلل علیها(تاریخ تولد جهنم، روزی است که دل فاطمه 

 ه(صلی اهلل علیه وال )بر امت محمد، چشم روشنی خلقت است ،  )سالم اهلل علیها(حضرت زهرا. 

  رشد می کند ،)علیه السالم( در محبت علی ،  )سالم اهلل علیها(فاطمهبه ارادت. 

  شود.رسد، بار عام میکه می )سالم اهلل علیها(ن فاطمهبه دستا، شفاعت 

 شود.باز می ،)سالم اهلل علیها(غنچه شفاعت، در دستان حضرت زهرا 

  


