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🌸💞موضوع  :کوثر فاطمی

🌸💞تعبیرات مختلف از مقام کوثر اعطایی به حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله به آب ،عسل،
شیر ،شراب و شراب هم در انواع خود مثل شراب کافوری ،زنجبیلی و ...که در قرآن و روایات
آمده ،داللت بر مراتب زیاد آن دارد که در عین وحدت ،کثرت های طولی و رتبی را داراست.

🌸💞ولی ما جبراً بخاطر رعایت اختصار از نقل و شرح آن مراتب خودداری کرده و شرح و
بسط همه این مراتب را به کتاب «زهرهی تابان در آیینه ی کالم معصومان ،قرآن ،برهان،
عرفان» حواله میدهیم.

🌸💞در انتهای این بحث تذکر این نکته را ضروری می دانیم که ظهور کوثر حضرت عصمة اهلل
الکبری الزهرة الزهراعلیهاالسالم در همهی مراتب آن به سیزده انوار مقدس معصومین علیهم
السالم ظهور دارد ولی در این میان چون حضرت سیدالمحبین ،امام المؤمنین مولی الکونین
اباعبداهلل الحسین علیه السالم  ،مظهر عشق و محبت اهلل هستند و کربالی ایشان تجلیگاه آن
عشق است لذا در حضرت و اوالد و اصحاب آن جناب که شهید و یا اسیر شدند همهی این مراتب
ظهور کرد و لذا شرح کربال و عاشورا و شهیدان و اسیران واقعهی کربال ،خود بیان کنندهی
ظهوراتِ مراتب کوثر است.

🌸💞همانطور که خطبه های آن حضرت و فرزندشان امام سجاد و خواهر گرامیشان حضرت
عقیله ی بنیهاشم زینب کبری و برادر ارجمندشان حضرت غیرة اهلل اباالفضل العباس علیه
السالم داللت بر این اصل دارد و مراتب شراب و آب و عسل و شیر را شرح میدهد و خدای را
سپاس که در شرح تطبیقی این خطبه ها خصوصاً خطبه ی حضرت ابالفضل العباس و در شرح
اشعار بزرگانی همچون عمان سامانیِ ،میرزا حسن اصفهانی ،شمس اصطهباناتی و نیّر تبریزی به
این مباحث به تفصیل پرداختهایم چنانچه در کتاب « اسرارمحبت» نیز این موارد را بررسی
نمودهایم.
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