
 

 

 1 

 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 شف مقام وحدتاک ،حدیث کساء 

این   زهرا ی به دست فاطمهو گسترانند  را می نبوی این کساء مقام وحدت است.حقیقت ،مقام کساء

کننبد. از   مبی طلب    را از حضرت زهرا کساء هم یعنی حضرت رسول ؛شود گسترده می کساء

کبه   هبم یعنبی رسبول خبدا     1،ی بِـ ِ ینِـفـ غ ط   یمـا ِ ِء اْلی  سـای بِاْلکِ ینِـیتِ إِ خواهند کبه   می حضرت زهرا

تبک   د. تکنرسان آن بزرگوار را به این مقام می زهرا ی فاطمه ،دنبرس به آن مقام وحدت دنخواه می

 ی خبود فاطمبه   نهایتبا   و ، امیرالمبممنین حسینال ، اباعبداهللامام مجتبیآیند؛  میبزرگواران 

 ؛ای از وجود ایبن بزرگبواران حضبرت جبرا یبل اسبت      تکمیل شدند، مرتبه نوقتی این پنچ ت ؛زهرا

آن مقبام   و گبردد  یعنی حضرت جبرا یل به حقیقبت خبودب ببازمی    ؛شود آید و ملحق می جبرا یل می

 شود. ق میمحقّوحدت 

 در جایی جمب  شبوند و حبدیث کسباء    ای از شیعیان ما  هعدّشود که اگر  در پایان حدیث هم گفته می

و ببه حقیقبت    رسبند  روند؛ یعنبی ببه آن مقبام وحبدت مبی      اد شود، شیعیان هم داخل کساء میآنجا ی

مگبر اینکبه    ،هیچ طالب  حباجتی نیسبت    ،و فرمودند: اگر به اینجا برسند !شوند ملحق می فاطمی

تبا قببل از    شبود؛  طبر  مبی  ش برو غمّ مگر اینکه همّ ،مغمومی نیستمهموم و هیچ  ؛حاجتش برآمده
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هبا،   و غبمّ  ی هبمّ  یعنبی همبه   به مقام تفرقه برسبند! اینکه  م تفرقه برسند؛ فرمود تا قبل ازاینکه به مقا

اگر کسی به آن مقام جمب  رسبید،    .ی اینها مال مقام تفرقه است ها، همه ی حاجت ی نیازها، همه همه

حقیقتی که ی نیست، حاجتی نیست. او رسیده به آن ی نیست، همّآنجا دیگر غمّ ،به مقام وحدت رسید

ببا پیوسبتن    بیت دوست اهلخود این دیگر حال که  رسیده به آن حقیقتیاو الحاجات است.  قاضی

تنهبا   نبه  .کنبد  شود؛ خودب حاجبت برطبر  مبی    الحاجات می خودب قاضی به آن حقیقت فاطمی

 شود. الحاجات می مظهر قاضی ؛شود بلکه مظهر حقّ متعال می ؛خودب حاجت ندارد

نقبل  دارد که این حبدیث کسباء  به مقبام بلنبدی را       یک توجّه بدهم از دوستانمان خواستم به بعضی

یعنبی آن مقبام    !آورد با حدیث کساء سر از کجبا درمبی   انسان !شود کند و ما را به کجا رهنمون می می

ه ببه ایبن کسباء    اهل سماء متوجّ ی در آن مقام است. همه هم 2تطهیر ی نزول آیه بینید می وحدتی که

 ،کبه مقبام کبوار اسبت     یعنی مقام فباطمی  ؛ونات همین کساء استمآفرینش از ش ی همه هستند.

ْْنِ  !کثرات از شعاع وجودب ایجاد شد ی همه  َ حِ ، ة  یـس ـماء   ْْ  َ ، یْسـرِ ی  فـُْلکـا   ،یْجـرِ ی  ب ْحـرا   ،ُْورُ یـ فـ ل کـا   ،ة  یـا ْرضـا  

 است.  اینها ظهورات مقام کثرت فاطمی ی همه

ببه ایبن حقیقبت    خبدای متعبال مبا را     امیدوارمدانست و  ء رااین حدیث کسا باید خیلی قدر هرحال به

در اختیبار قبرار   را کبه خودمبان    اسبت کافی همین هم به اصحاب کساء ملحق شویم.  و رهنمون شود

 اگبر خواسبتند مبا را زیبر آن کسباء      !منتها پذیرا باشیم !آید که ما کاری کنیم هنری از ما برنمی. دهیم

 و مخالفت نکنیم. نگوییم ما به همین عالم کثرت بیشتر دلبسبتگی داریبم   الاقلّ ؛مقاومت نکنیم برند،ب

آن  نبی مغبایر  هبر تعیّ   ون ؛برند نات را میتعیّ ی همه ؛زدایند ونات را میمش ی طال  این مقامیم. همه

 ،به مقام وحدت برسدبخواهد اگر کسی  ؛کند د ایجاد مین تعدّتعیّ ؛کند ر ایجاد مین تکثّیّعمقام است. ت

 ناتش باید بریزد.تعیّ ی همه
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فکبر   !   ِإالَّ اهللُ ال ِإٰلـ وری نگوییبد طب  فرمبود: همبین   می را، علیهتعالینهللرضوان  آقای دوالبی خدا رحمت کند حاج

را  نیتبا ها البه  ی همبه یعنبی      ِإالَّ اهللُ ال ِإٰلـگفتیبد   بون وقتبی    ؟ببینید مرد این میبدان هسبتید   !کنید

هاست دیگبر،   اینها اله ؛دنیوی است ی هلیّت، اسمت، اینها که مقامات اوّیمقامت، آبرو !خواهید بریزید می

دل  دراسبت کبه    ای هلیّب هبای اوّ  اینها اله ... رفاهت، شغلت اروتت، راحتیت، ،ات، هر ه هست هزنت، بچّ

آیا  مقامات باطنیت را هم حاضبری   کند. بزرگتر ظهور پیدا می یها کم مرتبه به مرتبه اله بعد کم .است

 یبز برایبت    هبیچ ،    ِإالَّ اهللُ ال ِإٰلـاز دست بدهی؟ آیا حاالت معنویت را هم حاضری ببدهی؟ اگبر بگبویی    

دادت  ؛گیبرد  اینها را از شما مبی  ،داری آنهابستی و امید به   یزهایی که به آنها دل ی همهگذارد؛  نمی

 .   ِإالَّ اهللُ ال ِإلٰ نگو اگر مرد میدان نیستی  !درنیاید

 را بریبزد  بببرای اینکبه همبه  یبز     که انسان پیوستن به این کساء همین استی  مهمقدّحال  ایّ علی

ولبی قبدرتش از ایبن کباری کبه       ؛انسان عاجز قبدرت دارد  !با هم فرق داردضعف عجز و  .مستعد شود

ا امّب  ؛پنجاه کیلویی را برداریبد  ی توانید یک وزنه خواهد انجام بدهد کمتر است. فرض کنید شما می می

 مقام ضبعف در ا امّ !ناتوان از این کار ؛هستید توانید. شما عاجز از این کار دویست کیلویی را نمی ی وزنه

ملحبق   کبه انسبان را ببه کسباء     اسبت  آن مقام ضبعف و  !نیست در آنقدرتی هیچ  ؛نیستی هیچ قدرت

 کند! ملحق می به مقام وحدت ؛کند می

 

ٍْ و  ع ج ْل فـ ر ج هُ ع لٰی  صَلِّا للٰ ُهمَّ  َُح مَّ ٍْ و  آِل   مْ َُح مَّ


