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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

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

 

 ی زیارت طی مدارج کمال در مدرسه

به امیّامناسبت بهو علافمتشرّمناسبت حضرت محضر به ضاالرّیموسبنیّن حضرت، صلوات

.شدهباشددوبزرگوارنیخدمتایکهاظهارادبمیخوانیرام وحضرتفاطمهرضا

ِص لِ لل ِ ا ِِ،ِنِالرَّحيمِِالرَّْحمِ ِِاللِِِِِبْسمِِ ِاْلُمْرت ضىِ ُِِموس ىِِْبنِِِِیِ ع لِِِِع لىِ ُِِهمَّ ِالتَّقِِْلِِا ِِِالر ض ا ِع لىِ ِیِ النَّقِِِیِ ماِم ُِحجَِّتك  م ْنِِو 

ِاْلِ  ِالثَّرىِ ف  ْوق  ِم ْنِت ْحت  ِكِ ا ِِْرِضِو  ِثير ًةِتامًَّةِزاِكي ًةُِمت واِصل ًةُِمت واِتر ًةُِمت راِدف ًة ِك  يِقِالشَِّهيِدِص الًة ِاِ لص د  ْفض ِلِماِص لَّْيت 

ٍدِِمْنِا ِِع لىِ   1:ْوِلياِئكِ اِ ح 

ِِِع لىِ ِِص لِ ِِللَُّهمَِِّنِالرَّحيِم،ِاِ الرَّْحمِ ِِاللِِِِِبْسمِِ ِو  ِن ِبي ك  ِو  ِبيِبك  ِبيب ِةِح  يق ِةِفاِطم ة ِالزَِّكيَِّةِح  ِاُِالص د  ِاِ م  ِو  ِاِ ِحب اِئك  ْصِفياِئك 

ِاْخت  ْرت هاِع لىِ ِیالَّتِِ ِف ضَّْلت هاِو  ْبت هاِو  ِاِ ِانْ ت ج  ُِكِنِللَّهُِِنساِءِاْلعال ِمين  ِِبح ق هاِو  ِاْست خ فَّ ِل هاِِممَّْنِظ ل م هاِو  ُِكِنِالطَّاِلب  مَّ

ِمِ ِِبد  ِاللَُّهمَّ ِك ماِج ع ْلت هاِْولِدهاِاِ اِ الث اِئر  ِو  ِاْلِ ِِئمَِّةِاْلُهدىِ اِ مَِّاُِللَُّهمَّ ِاْلم َل ِ ِاْلك رِيم ة ِِعْند  ِليل ة ِصاِحِبِالل واِءِو  ِح  ِْعلىِ و 

ِع لىِ ف ص ل ِع لِ  ِِبهاُِاِِْيهاِو  ِتُِقرُّ ِآِلِهِو  ِاِ م هاِص الًةُِتْكرُِمِِبهاِو ْجه ُِمح مٍَّدِص لَّىِالُلِع ل ْيِهِو  ُِذر يَِّتهاِو  ِیفِِِیْبِلْغُهْمِع نِ اِ ْعُين 

ِالسَّالمِِاِ ِذِهِالس اع ِةِهِ  2ِِ:ْفض ل ِالتَِّحيَِّةِو 
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مبارکوامیّانیآنهمدرچن.وجودتانباشدیگواراحضرترضایفبهآستاننورانتشرّقیتوف

قرار،ةالجنّ هلاسیدة نساء  ،ینلینواآلخروّالعالمینمناالنساءدة سیّالدیمیدرآستانه،یافرخنده

امیّا.مسروراستخلقتخیتاررینظیبیواقعهاینخاطربهتیبکهقلباهلیامیّخجستهام؛یدار

امیدواریماستکهتیبدوستاناهلیخرسندیهیهممایانقالباسالمیروزیفجروپیدهه

.تخداباشدسازظهورحجّنهیزم

رضاتشرّقیتوف حضرت آستان به برخوردارف نورانیو ینعمت،امیّانیاتیّاز بر آنمضاف

امنعمت قدردانوشاکرقراردهیخدامیدواریهاستو را نیهمد؛متعالما بهآستانکه]نعمت[

مقاماتمیشویفمحضرتمشرّ به مراتبو و بلند اهلتصوّفوقو در.میدهیشهادتمتیبر

زایرهیکبیجامعهارتیز کهدریهستدرحدّحضرترضادرموردکهیگریدیهاارتیدر

بهآنهاومیکنیانمیرابتیبازکماالتاهلیاگوشه،شدناستیقابلجاریوصفوزبانبشر

!ستااحخودمادحخورشیدمدّبهاینشهادتدادندقّتداشتهباشید؛گفت:.میدهیشهادتم

،داردیعروجیعجببلندا،داردیمیعظیعجبانرژ،استیعجبنوراندیخورشدیگویکهمیکس

نیازبدیمگرنورخورش،نوردارددیخورشمیاگرنگومنواالّ؛کندیمانیرابخودشیینایداردبوا

روشنکردهیدرطلوعاستونوراوهمهدیخورشمیگویمدارممنیوقت!رود؟یم دارم،جهانرا

وصفم را توضمدار؛نمکیخودم را دهمیمحیکمالخودم ب؛ اعترافمیینایبه کنمیخودم دارم؛

مگرآن،میشهادتندهتیبلنداهلمقاماتببراگرمااالّو!کشمیخودمرابهرخعالممیینایب

یپسوقت؟!شوندیمگرآنهاازآنمقاماتومراتبمحرومم؟!شودیوارانسلبمگمقاماتازآنبزر

.میدهیشهادتمبهعظمتخودمانمیدار الواقعفیمیدهیبزرگوارانشهادتمنیبهعظمتامیدار

تیچهعنا!استیبیعجتیچهعنانیوا؛خودماستیبزرگانیب؛کندیشهادتماآنهارابزرگنم

!استیبیعج
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ییهانامهارتیدرزخدمتحضرترضادیرویمنظرمنیازایوقت،سفرماندهازیفرصتباقنیدرا

حضرترضاگریدیهاارتیدرزورهیکبیامعههمهعظمتدرجنیا!دیهکنتوجّدیخوانیکهم

نیکهبهااستیریبصوچهانسانعارف،وفکورقیچهانسانعم!استیچهفهمبزرگنیا؛هست

میمقاماتنیچنوبردهپیمقامات فهمدیرا بودنا! دربارهنیدارا کشفتیباهلیمقاماترا

دیاستوشاتهنککینیانیبنابرا.کندیکردهودارداظهارم بوددربحثامدهینشیحالپبهتا

گرنهماومیدهیبهفهمبلندخودمانشهادتممیدار الواقعفیکهدرمقامشهادتکنماشارهارتیز

.آنمقاماتوجودداردمیندهایمیشهادتبده

کیچون؛نانصافرادارندیفهمراوانیا؛درکرادارندنیکهایخوشابهسعادتکسان،حالایّعلی

،دانستتندمیکهیدرحالواانصافاعترافبهآنرانداشتندامّ،کردنددایفهمودرکراهمپنیهاعدّ

ق ن ْتهاِِج ح  ُدواِِبه اِوِ ِوِ :قرآنریبهتعب.دمقاماتراانکارکردننیوعداوتایدشمن،لجاج،ازسرعناد ي ْ اْس ت  

وکردنتدیانکتارمتد،داشتتننیقتیهتابهآنعظمتتکهدرجانووجودخودشانیدرحال3:نْ ُفُس ُهمِْاِ 

هرچتهوکتردهتیرابهماعناقیحقانیفهمامتعالیخداکهیمشاکرباش.دادندمیلجاجتبهخرج

یعنتی؛ختودمتاخواهتدبتودیبزرگنگرابیشتریبمیدهیکهمییهاشهادتنیا،ترباشدقیعمممافه

.میتربفهمقیهستعماراتیکهدرزراییفرازهامیکنیسع

زوستاندبه رهیکبیجامعهارتیخصوصاً ا؛کنمیمهیتوصرا کننیدر کار ؛دیشوقیعم؛دیفرازها

وقیعمیلیخیهاهمازگذشتگانکتاب،نوشتهشدهرهیکبیجامعهارتیدرشرحزیخوبیهاکتاب

ازعلمایبرخ؛نیاندهمازمعاصرنوشتهیمیعظ اهلاهلفضل، یخوبیهاحکمتومعرفتکتاب،
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!کندشخدارحمتکهیارزشمندیروحان،یمرحوممهندسازهستیبخویصوتیهالیفا.اندنوشته

ویدرراددیشا.بستبرجهاننیبودرختازادهینرسیکههنوزبهکهنسالینینسچندسالقبلدر

شنرهیکبیجامعهارتیزشرحدرناشیاهایصحبتهایلیفاازیمعارفبعض واقعاً.دیباشدهیرا

ازیدادکهبعضیرسانهاجازهمتیّظرفودانستیمشانیکهایدرهمانحدّ!شودیمستمانسان

درجلساتهمگفتم؛دیریهارابگلیفانیایمجموعهکنمیمهیمنتوص،]شرحداد.[دیهارابگوبحث

.ماهراکردهیتوصنیوا

ترقیعمرامادرکستههاارتیکهدرزییهادعا؛استکهافقماراباالببردیارتیمقبولزارتیز

زمثالًکند؛می منیامارتیدر خدا عظداندیاهللکه استمیچقدر ! لطفخدا بهبه درولو اختصار

!کهدرآناستیبلندیدعاهانیا؛ماهدادحیراخدمتتانتوضارتیزنیاازییقبلفرازهایسفرها

ِا لل ِ  ِن  ْفِسی ِف اْجع ْل ِِبق ضاِئكِ ُهمَّ ِراِضي ًة ِرك  ِِبق د  ِئنًَّة ِِبذِْكِركِ ُِِمْطم  ِِفیُِِِمول ع ًة ِم ْحُبوب ًة ِا ْولِياِئك  ِة ِِلص ْفو  ُِمِحبًَّة ُِدعاِئك  و 

ِصاِبر ًةِع لىِ  ِس ماِئك  ِو  ُِمْشتاق ًةِِالِا ْرِضك  ِذاِكر ًةِِلس واِبِغِآلِئك  ِشاِكر ًةِِلف واِضِلِن  ْعماِئك  ِِىِ نُ ُزوِلِب الِئك  ِةِِلقاِئك  ف  ْرح 

ِوِ ُِمت  ز و د ًةِالت َّْقوىِ  ْمِدك  ْنياِِبح  ِم ْشُغول ًةِع ِنِالدُّ ُِمفارِق ًةِِل ْخالِقِا ْعداِئك  ُِمْست  نًَّةِِبُسن ِنِا ْولِياِئك   4:ث ناِئكِ ِلِي  ْوِمِج زاِئك 

آننفسیعنی؛میباشمرتبهباالرفتهکیهاکالسنیدرادیبامیشویفممشرّارتیبارکهمابهزهر

روشودآرامششخدشهبرنمریعالمزیاگرهمهکهیآننفس،همطمئنّ بنیا،داردیو هرباردیارا

؛خوانمیاهللرامنیامارتیحرموزموریهردفعهدارممدییکهشمابگوستیتکرارن!میکندایپشتریب

ایکهر بامیعظاریبسفیطکیکماالتنیاز ادیداردو هباالرفتپلّهپلّکماالتنیدر تمام؛ در

آنآخر؛کههیدرنفسراض،هدرنفسمطمئنّهست؛اهللنیامارتیزیدعایفقرهنیکهدرایکماالت
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منهایایهمهیوهیهمم دیگویموندیچیرا ِف اْست ِجْبُِدعائِِلل ِ اِ : کهکردمییهادعانیاایخدایُهمَّ را

ِ!اجابتکن ب ْلِث نائِِو  نیایوهیوآنوقتم!ریهمازمنبپذارنیکهازتوگفتماهمراییناثنیا یاق ْ

شودیتامدو ِب  ْينِِ: ْع ِاْجم  ِِیو  ِب  ْين  نا؛جمعکنئمایمنواولنیبایخدا5ِی:ْولِيائِِاِ و  لئمنبهوصالآنها

گوییممیاهللنیامارتیکهدرزرایاستکهآنکماالتنیخدااءایبهوصالاولدنیراهرسیعنی.شوم

ْعِب  ْينِِآن؛میبهوصالبرسمیتابتوانمیکنجادیدرخودمانا ِاْجم  ِِیو  ِب  ْين  کارکردنبریهویم،یْولِيائِِاِ و 

.میآمدهباشترباالهپلّکیکماالتنیدرتمامادیبامیرویمارتیهربارکهمابهزپس!استشتنیخو

زای آخر صفحات ببعدرهیکبیجامعهارتیدر اهلیهمهانیاز کماالت بهتیبآن اقرار و

ِييُتِع لىِ اِ الُلِِیف  ث بَّت نِِِ:دعاکردنبهکندیزائرشروعم،آنکماالترشیپذ بَِّتُكمُِِِْموالِتُكمِِِْب دًاِماِح  ِم ح  ِِِو  و 

ِو ف َّق نِِِِِديِنُكمِْ مارتیزنیهربارکهماا!کندبهخواستنیشروعم6:ِلطاع ِتُكمِِْیو  نیدرادیبامیخوانیرا

هاکالسنیمحالاستابرود،ارتیزهواخالصباتوجّیاگرکسیعنی!میکنیوممیکماالترشدکن

ط بکهیظاهریهاآنهمحاجت،ارتیخواهانهرفتنبهزحاجتنیا.نکندیرا پماریمثالً دایشفا

لکالساوّمالهانیمنتهاا،هستنهایایهمه!هبل،حلشودیویدنیزندگهایبهندرجیمشکل،کند

.میشویخارجمنهایایجاذبهازاصالًببردشیپارتیزقتیحقریمتعالمارادرمسیاگرخدا؛هست

نهایا،مشکلشحلبشود،دارباشدمشکل،ثروتمندبشود،باشدریفق،سالمبشود،باشدضیمررگید
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قرارداردکهدرمحضرحجّیزائریبرا دتخدا زیچچیه؛ندیبینمچیهگریداو.شودینمدهیاصالً

ُِيِصمُِِّیء ِيُ ْعمِِِیِْالشَُِِِّحبُّكِ !جزخودآنمحبوب!ندیبینم  :گفت7:ِو 

ررویبنمتتایووجتتودختتودمازیتتادببتت

 

ختترمنستتوختگانراهمتتهگتتوبتتادببتتر



دادیتمدلودیتدهبتهطوفتانبتالکتهما



گتتوبیتتاستتیلاتتموخانتتهزبنیتتادببتتر



خواسته حلکن، خدایامشکالتمرا عطاکن،خبایندیگرانسانینیستکهبگوید: هایدنیویمرا

بیندکهبخواهدآرزوکند!هایمرابرطرفکنوامثالاینها؛اواصالًاینهارانمیدانمبیمارینمی

کهخواهیمازخدامی؟میخواهیازخداچهم،میکنیدعامکهرهیکبیجامعهارتیفراززینآخردر

بهتیبمعرفتاهل را بهترما؛بدهدما از دهتیباهلارانینیرا خواستهنیاد.قرار یهاها

مییهاانساننیچنارتیزیانتظارداشتومدرسهدیباارتیاستکهاززیبلند شاکر.پروراندیرا

درامیباش هباالترپلّکیمیشویقمموفّارتیبهزکههربارامیدوارمورفتندیمدرسهپذنیکهمارا

نداهدادبهآنراورودیکهاجازهیکالسنیماچقدرازامینیببومیکنیابیخودمانراارزم.یآمدهباش

برد میاهبهره تحمّشتریبرچهه. باشاهل ب،میل بصشتریهرچه میباشرتیاهل تعمّشتریب، قاهل

.میرشدکنشتریهابکالسنیدرامیتوانیم،میباش

سروروامیّکهایامیّانیدرچنوشاملحالمانشدتیماکهعنایخوشابهسعادتهمهحالیّاعلی

بهاست،یکبریقهیبزرگوارشانصدّیهجدّالدیخاطرمبهضاالرّیموسبنیّحضرتعلیشاد

از.میقشدموفّیبزرگعالمهستدیعنیخاطرابهایشانگفتنبهکیفبهآستانحضرتوتبرتشرّ
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بهمندادیسفرافتخارهمراهنیدرادیتکردکهمحبّزانیعزیشماهمه ممنونهستمودیتانرا

عنایدمتعدّیسفرهادوارمیام تاعتبدرامیدوارموهمناءالث  و التحّیة آالف علیهضاالرّکندهمبهمشهدتیخدا

رنیطاهریهائمّارتیبهزاتیعال با درعربستانیابوهّیزادهیهودینظامنیکنشدناشهیو

یسفرهاامیدوارموعیبقیهوائمّاکرمغمبریپارتیزبرایشاءاهللراهبازشودان،یسعود

حضرتمعصومهارتیقمز،ترنقدبهوازهمهدست،شاءاهللانشودفراهمهیسورمثلگریدیارتیز

خدمتدوستانباشمتعدّیتکنندسفرهادوستانهمّدوارمیام در مایدوستان.مید همکههمراه

درهرناًیقیبادلشانهمراهمابودندو؛ندمهستیاهللسهءشاان،کهداشتندیمشکالتلیدلبه،امدندین

 .بودندمندهربهاراتیآنزضیآنهاهمازفمیکهداشتیفتشرّ

متعالیکهخدامیدواریوامs اهللیةبقراخدمتحضرتیکبریقهیصدّالدیممیگویمکیتبر

 .تخداقراردهدبزرگصدورامرفرجحجّدیعنیمارادرایدیع

مْ  هُمَّ َالل ٰ  ْل فََرََجُ ٍد َو َع ِ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ  َصل ِ عیَٰل ُمَحمَّ


