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 گنج حضور، بخش چهارم 882شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخلصه شرح اب

 22۷2 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 وجود  ۀخِط    نیست اندر ط یمح دل

 از احسان و جُود  افشاند ی هم زَر

 یرا دربرگرفته است و به سبب احسان و سخاوتش، زرها  زیچبر خطۀ وجود است و همه   ط یکامل انسان زنده به خدا، مح  دلِ

 .کندی و بذل و بخشش م  افشاندی حضور را م  یاریهش

 22۷۳ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ها نثار سلمِ حق سلمت  از

 اریبر اهلِ عالَم اخت کندیم

ب  انسان  زنده  زندگ کامل  و    یی با فضاگشا  ی وقت  ،یه  م   یک یبه وحدت  با خدا  عالَمِ غ  رسد،ی شدن    ، ییکتای  یفضا  ب، یاز 

 . کندی خود بر اهل عالم نثار م  اریبا اراده و اختنظم و سامان را انتخاب کرده و   ، یسلمت

 22۷4 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 که را دامن درست است و مُعَد   هر

 رسد ی نثارِ دل بِدآن کَس م  آن

 مُعَد : آماده شده، شمرده شده *

زنده شدن به خدا داشته باشد، آن نثار دل که از طرف موالنا   ی و آماده برا های دگ یاز همان  یخال   یپاک، دل  ی دامن  کهیکسهر

 .او خواهد شد  ب ینص دیآیم
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 22۷5 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 است و حضور   ازیتو آن ن دامنِ

 مَنِه در دامن آن سنگِ فُجور  نیه

 گناه کردن ،یفُجور: تبهکار*

  ن ی کردن در اطراف ات فاق ا  یی حضور است که از فضاگشا  یاریبه خدا و طلب هش  یازمندیتو آن حس ن  ی و دل اصل  دامن

 . یرا قرار ده  های دگ یآگاه باش، مبادا در آن دامن، سنگ گناه و همان د،یآی لحظه م

 22۷۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ها نَدرَّد دامنت زآن سنگ  تا

 ها نقد را از رنگ  یبدان  تا

در    ی گ حضور، زند  یاریناب هش  ی خالص، طل  ۀ سک  ی نشود و بتوان   دهیدر   ها،ی دگیهمان  یهااز آن سنگ   ات یاریدامن هش  تا

 .یده  صیرا تشخ ی جهان  نیا یزهایبا فکرها و چ ی دگیهمان ،یذهنمن ، یتقلب ۀ لحظه و زنده شدن به خدا را از سک نیا

 22۷۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تو دامن از جهان   یپُر کرد  سنگ

 و زَر چون کودکان   میز سنگِ س هم

هش  تو  دامنِ  کودکان،  سنگ   یاریهمچون  از  را  کرد  ی جهان   نیا  یهاحضورت  ا  ی پُر  سسنگ   ن یو  همانا  زر،    م یها  و 

 . است یوی دردها، باورها و مقام دن ها،ی دگیهمان

 22۷8 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو
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 و زر، چون زر نبود   میس ال یخ از

 و غم فزود  دیصدقت دَر دامنِ

  قتا  یها، حقخواستن از آن  یو زندگ  زهایچ  ی ذهن   ر یکردن با تصو  یبازعشق ها،ی دگیو زر، تجسم همان میس االتیچون خ اما

  یشان یشد و به غم و پر  دهیدر  اتیاریهش  یِ دامن صدق و صفا  نیبنابرا  ؛یریبگ  ی ها زندگاز آن   ی طل و نقره نبود و نتوانست 

 . یدچار شد

 22۷۹ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کودکان را سنگ، سنگ؟  دینما یک

 عقل، دامنشان به چنگ  رد ینگ تا

آن را واقعا  سنگ به حساب    کنند،ی م  یباز  های دگیهمان  ن،یرنگ  یهاکه با سنگ   یذهن  یهاشش ساله، منپنج،    کودکان

بدهند که    صیتشخ  توانندی نکنند، نم   دایو خرد کل را پ  یعقل زندگ   ،یذهن من  یهاکودکان، انسان   کهی اما، تا وقت   آورند؛ی نم

و    دهدی نم  یها زندگبه آن   یگرید  زیاند مثل پول، مقام و هر چشده   دهیو با آن همان  شان گذاشته که در دامن   یزیچ  نیا

 .کندیرا پاره م شانی اریدامن هش

 228۰ تیوم، بدفتر س  ،یمثنو ،یمولو

 دیسپ  یِعقل آمد، نه آن مو ر،یپ

 د یبخت و ام نیدر گنجدی نم  مو

  ی داشته باشد نه آن کس   یدسترس  یکه به خدا زنده شده و به عقل کل و خرد زندگ  ندیگویم ریرا پ  ی انسان ت،یراه معنو در

 .گنجدی نم  د،یبخت و ام  نیدر ا  دیسف  یشده باشد. مو د یسف  شیکه موها
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در درونش طلوع کند و به زنده شدن به خدا    ی زندگ   دِ یاست که انسان مرکزش عدم شده، خورش  ن یبخت ا  گر، یعبارت د  به 

 .ندیافریب  کین یساختارها رونیداشته و در درون و ب دیام

 228۱ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و آمد به کام  یآن کشت  دیره چون 

 نماز آن جماعت هم تمام  شد

  المنون ب یکه در حالت حضور کرده و مستجاب شده بود، از گِردابِ بل، ر  ی دَقوق  یدعا  با  های دگیهمان  یِکه آن کشت   یوقت

 .تمام شد   زین یدَقوق  ینمازش ی نماز آن جماعت، به پ  دندیو به کام خود رس افتینجات 

 2282 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 افتادشان با همدگر  یفُجفُج 

 پدر؟  یاز ما ا   ستیک یفضول  نیک

 .فُجفُج: سخن به آهسته گفتن*

فضول    نیبابا ا  یوگو پرداختند و گفتند: ا به گفت  یدرگوش   گریکدیبودند با    ستادهیبه نماز ا  ی هفت نفر که پشت سر دقوق  آن

 است؟  ما آمده انِیکه در م ستیک گرید

 228۳ تیبدفتر سوم،    ،یمثنو ،یمولو

 با آن دگر، گفتند سِر  یکی هر

 مُستَتِر یپسِ پشتِ دقوق  از

 پنهان شده  ده،یمُستَتِر: پوش*
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 .کردندی و از او پنهان م گفتندی سخن م ی پشت سر دقوق  ،یطورِ سِر از آن گروه به  کیهر

 2284 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 : من نکردستم کنونکیهر  گفت

 از درون  ی از برون، ن  یدعا، ن  نیا

  یی دعا  نیصورت حضور، چن: من نه آشکارا، به لفظ و گفتار و نه در نهان به گفتی از آن افراد زنده به حضور، م   کیهر  ام ا

 .امنکرده 

 2285 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 امامِ ما ز درد نی: مانا اگفت

 بکرد   یمناجات  بوالفضوالنه

 ی پندار  ،ییمانا: گو*

کرد. ]اگر ما در مرکزمان درد    ییچنین دعا  ی درد و فضول   ی از رو  یدقوق -ما    نمازِش ی پ  ن یکه ا  ییگفت: گو  انیاز آن م  یکی

 مان یهای دگیدردها و همان  میبخواه  کهنیا   یجابه   یعنی  م؛یدهی با خدا را واژگونه انجام م  ازیمناجات و راز و ن  م،یداشته باش

 ها بماند.[ آن  که میخواهی از خداوند م زد،یبر

 228۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نیقی اری ی که ا گریآن د گفت

 نینچنیا دینمای مرا هم م مر

 .دیآی م طورنیهم  زینظر من ن. به ییگوی است که م  طورنیهم نا یقیدوست،  یگفت: ا یگرید آن
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 228۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بوده است از انقباض ی فضول  او

 بر مختارِ مطلق، اِعتراض کرد

است.  اش با خدا، بوده  درونش و قطع شدن اتصال آگاهانه   ی بسته شدن فضا  ،یاثرِ قبض و فضابندبر  یدقوق - او    یِ فضول 

 .خداوند که مختارِ مطلق است اعتراض کرد  یبه قضااو نسبت 

 2288 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نگه کردم سپس، تا بنگرم چون 

 آن اهلِ کرم ندیگوی چه م که

 .ندیگوی زنده به حضور با هم چه م مانیکه آن کر نمیبه پشتِ سرم نگاه کردم تا بب کهن ی: همدیگوی م ی دقوق

 228۹ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 در مقام دمیرا ند شانیاز ا کی

 بودند از مقامِ خود تمام رفته

 . ها نبوداز آن یاثر چ یطورِ کامل رفته بودند و هاز مقامِ خود به   یهمگ  را یز دمیخود ند یز آنان را در جانفر ا کی  یحت 

 22۹۰ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ریباال، نه ز  ی راست، ن ی به چپ، ن  ی ن

 ر یمن نشد بر قوم، چ زیت  چشمِ
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من نتوانست    نِی زبیچشمانِ ت  ن،یینرفتند. نه در سمتِ چپ و نه در سمتِ راست و نه در باال و نه در پا یجهت  چیبه ه  هاآن

 . کند دا یاز آنان را پ  یاحد

 22۹۱ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آب گشت ییبودند، گو دُرها

 به دشت  یگرد ینشان پا و ن  ی ن

جهان    نیدر ا  یاز آنان ماند و نه گرد و غبار  یی رفت. نه ردِ پا  نیقعرِ زمبود که آب شد و به    یدی از آنان، مروار کیهر  ایگو

 .شد  دهیها داز آن 

 22۹2 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 قِبابِ حق شدند آن دَم همه در

 روضه رفتند آن رمه؟ نیکدام در

 گنبد، آسمان   یمعنقِبابِ: جمعِ قُب ه، به *

 رفتند و معلوم نشد که آن گروه به کدام باغ و گلشن رفتند؟ ییکتای یآنان به آسمانِ فضا ی آن لحظه، همگ  در

 22۹۳ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 قوم را نیماندم، ک ری تح در

 حق بر چشمِ ما؟  دیبپوشان چون 

   د؟یما پوشان یذهنقوم زنده به حضور را خداوند چگونه از چشمانِ من   نیماندم که ا رت یح در
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که به حضور    ییهاانسان  میکنی نگاه م   ی جسم  یاریو هش  و ما هم که با ذهن  شناسد ی حضور را نم   دة یذهن پد  گریعبارت دبه 

 .میشناسی زنده هستند را نم 

 22۹4 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 چنان پنهان شدند از چشم او  آن

 در آبِ جُو  انیغوطۀ ماه  مثل

و    روندی مفرو  بارهایدر آبِ جو  های که ماه  ن یپنهان شدند درست مثل ا  گرید  یهاو انسان   ی قوم چنان از چشمِ دقوق  آن

 .د یها را دآن  شود ی نم  گرید

 22۹5 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بماند  شانیدر حسرتِ ا  سالها

 اشک راند   شان،یدر شوقِ ا عمرها

 .ختیاشک ر  شانیا  اقِیعمر در اشت  انِیزنده به حضور ماند و تا پا یهاانسان آن   دنیها در حسرتِ دسال   ، یدقوق

 22۹۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مردِ حق اندر نظر ییبگو  تو

 د با خدا ذکرِ بشر؟َ دَر آر  یک

ممکن است که با خدا    یواقعا  مردِ حق، انسان زنده به حضور بودند؛ ک  هان ی: اگر اییاعتراض بگو  قِ یطراست تو به   ممکن

  ان یخدا زنده شده باشد محل ب  تینهای به ب   کهی مرد خدا، کس   گر یعبارت دصحبت کنند؟ به   گری د  یهابشر، انسان   موردِ در

در جهان پخش کرده و به    را  ردیگی م  ییکتای  یفضا  ب،یکه از عالَمِ غ  یزدیشراب ناب ا  خواهدی است و م   یزدیا  غامیپ
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کرده و به اصل خودشان    دار یو دردها ب  های دگ یبرساند و همه را از خواب ذهن، همان  ی برکت و شاد  ر،یتمام موجودات، خ

 .زنده کند

 ۱۰ هی، آ(۱4)  میسوره ابراه م،یقرآن کر

 « .انٍ مُبِینٍقَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَ ا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِیدُونَ أَنْ تَصُدُ ونَا عَمَ ا کَانَ یَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَ  ...»

ما را از    دیخواهی . مدیستی همانند ما ن  یاست[ جز مردمانکه مرکزتان عدم شده    ییها[ »گفتند: شما ]انسان یذهن  یها]من

دارد فقط    ی ذهنمن  کهی .« ]کس دیاوریروشن ب  ی ل یما دل  ی . برادی[ باز دارهای دگ یو همان  ی ذهن]من  دندیپرستی چه پدرانمان م آن

خدا را بشناسد و از    تواندیم  های دگیهمان  حسبِبر  دنید  یعنی  یذهنمن  کندی ند و فکر میحسش بب  با ذهن و پنج   خواهدیم

 .[ ردیبگ  غامیاو پ

 22۹۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 فلن  یا  نجا یا خسپدی م  نیاز خر

 را، نه جان  شان یتو ا  یدیبشر د که

است    نیا  یکنی دُرُست فکر نم  یعنیفرومانده،    یمطلب، در گِل عجز و ناتوان   نیدر فهمِ ا  اتشه ی خر فکر و اند  کهن یا  عل ت 

که به    ی کس  ،یکن ی فکر م   اتی ذهننه جان! تو با من   ینیبی زنده به حضور را بشر، از جنس جسم م   یهاانسان   که تو آن 

 یاریهُش کی نی که ای حالندارد در  گرانیبا د یکار گریاو طلوع کرده است د  در یزندگ  دیخدا زنده شده و خورش تینهای ب

 .کندی کرده و برکاتش را در تمام کائنات پخش م  انیاست که دائما  خودش را در جهان ب

 22۹8 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مردِ خام  یست ا شده   رانیو نیاز کار

 را چو عام  نهایمر ا یدیبشر د که
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 یاریهش  دیکه با دن یا  لیدلبه   ،یعاد  یهاخراب است که تو هم مثل آدم  جان یکارِ تو از ا  ش،یاندخام   یذهنانسان من   یا

از  یجسم  م  های دگیهمان  قیطرو  فقط    ییهاانسان  ،یکنی نگاه  را  موالنا  معمول   کیمثل  ای حال در  ؛یدید  یبشر   نان یکه 

 .است  یزدی ا غام یو ظهورِ پ ان یو محل ب تینهای ها بدلِ آن   یبشر است ول  هیشان شبجسم 

 22۹۹ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نیلَع سِ یکه ابل یدیهمان د تو

 نی: من از آتشم، آدم ز طگفت

فقط صورت    یعنیگفت: من از جنس آتشم و آدم از گِل است،    دیآن را د  یوقت  زیملعون ن  سیکه ابل  یدیرا د  یزیهمان چ  تو

 . دیاو را د یظاهر

 ۷۶ هی، آ(۳8)سوره ص   م،یقرآن کر

 « .أَنَا خَیْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِی مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ الَقَ»

 « .اى و او را از گل: من از او بهترم. مرا از آتش آفریده گفت»

 2۳۰۰ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دَم ببند  کیرا  سانه یابل  چشمِ

 صورت، آخِر؟ چند؟ چند؟  ی نیب چند

مرکزت را    ،یجسم  یاریبا هش  ی خواهی م  یرا ببند. تا ک   یذهنمن   یِسی چشم ابل  نیو مرکز عدم، ا  ییلحظه با فضاگشا  کی

 ؟ یتا ک ؟ی تا ک  ؟ ینیآفل را بب یهای دگ یو فقط ظاهر و همان یو از جنس جسم کن دهیهمان

 2۳۰۱ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو
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 با دو چشمِ همچو جو  ی دَقوق  یا

 را بجو  شان یا د،یمَبُر اوم نیه

دائما  از    ی عنیکن    هیباش و گر  ف یدائما  لط  ،یامتحان شکست خورده و فرصت را از دست داد  ن یحاال که در ا  ی دقوق   یا

جو  وحضورشان طلوع کرده را جست   دیکه خورش  ،یمعنو  یهاچنان آن انساننشو و هم  دیشده اقدام کن و ناامگشوده   یفضا

 .کن

دبه  با  گریعبارت  زندگ   یمعنو  یهاانسان   ت، یمعنو  د یما هم  در مرکزمان جست   یو  کنورا  ا  م،یجو  در  بلند    نیاگر  لحظه 

ما کامل    یی نظر فضاگشاو به   میکنی اگر فضا را باز م   م،یستیبا میتوانی خداوند نم  یپا  ی رو  یبا کمال شرمندگ یول   میشویم

  ی چراکه خداوند و قانون تکامل   میشو  دیناام  دیما سالم بمانند، نبا  یهای دگیکه همان  میکنی ندارد اما دعا م   ی رادیا  چ یو ه  بوده 

 .کندی به ما کمک م ی زندگ

 2۳۰2 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بجو، که رکنِ دولت، جُستن است  نیه

 در دل اندر بستن است   ،یگشاد هر

جو کردن  وطلب و جست   ، یبختک یادامه بده که اساس ن  تیجووو مرکز عدم به جست   ییبا فضاگشا  وستهیباش و پ  آگاه

  ده یاگر ما همان ی عنیاست،  ی دنبالِ قبض و گرفتگ به  شود ی م جاد یکه در مرکز و درون ما ا ی و وسعت ش ی هر گشا را یاست؛ ز

 . هم نبود یاشده گشوده  یو فضا   شی گشا م،یشدی نم

 2۳۰۳ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 همه کارِ جهان پرداخته  از

 به جان، چون فاخته  گوی و کو م  کو
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 کوچکتر از کبوتر  رنگ،ی خاک  یافاخته: پرنده *

شده همانند فاخته، »کوکو« بگو و در  گشوده   یکرده و با آن فضا  ییفارغ شو و با جان و دل، فضاگشا  ییایامورِ دن  ۀهم  از

 .مرکز عدم و انسان زنده شده به خدا باش  ، یزندگ افتنی یجووجست 

 2۳۰4 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مُحْتَجِب  یا نیبنگر اندر کین

 دعا را، بست حق بر اَستَجِب که

 دار، پنهانمُحْتَجِب: حجاب*

بنگر که خداوند اجابتِ دعا را    ک یخصوص، ن  نیدر ا  یاشده   ده یپوش  ها ی دگ یغفلت و همان  ة که در پرد   ، یذهنانسان من  یا

 .است و مرکز عدم کرده   یی به دعا، فضاگشاوابسته 

 ۶۰ هی، آ(4۰)غافر  سوره ،میقرآن کر

 « .5جَهَنَ مَ دَاخِرِینَ  4عَنْ عِبَادَتِی سَیَدْخُلُون ۳لَکُمْ إِنَ  الَ ذِینَ یَسْتَکْبِرُونَ 2أَسْتَجِبْ ۱رَبُ کُمُ ادْعُونِی وَقَالَ»

هایى که .[ آن دیخوان ی او را م  دیکنی لحظه فضا را باز م  نیگفت: بخوانید مرا تا شما را پاسخ گویم. ]اگر در ا  پروردگارتان»

[ زودا  گذارند ی را م  ی دگ یهمان  ک یو    کنندیم  رون یمرا از مرکزشان ب  یعنیکه عدم    ییهاکنند ]آن رکشى مى از پرستش من س

 «.[ درآیندیذهنمن که در عین خوارى به جهنم ]افسانه 

 مرا  د یاُدْعُونِی: بخوان -۱

 أَسْتَجِبْ: اجابت کنم  -2

 .ورزندی یَسْتَکْبِرُونَ: استکبار م  -۳
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 .شوندی داخل م  ی زود سَیَدْخُلُونَ: به  -4

 ل یدَاخِرِینَ: جمعِ داخِر، خوار، ذل -5

 2۳۰5 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 که را دل پاک شد از اِعتلل  هر

 تا ذوالجلل  رودی اش م دعا  آن

 علت، عارضه ،یماریاِعتلل: ب*

و قبول    رودیالجلل، خداوند، باال ماو تا بارگاهِ حضرت ذو   یپاک شود، دعا  هایدگیهمان  یماریدل و مرکزش از ب   یهرکس

  .[میکنی دعا م  یذهناست که با من نی خاطرِ ابه   شود،ی ما مستجاب نم  ی. ]اگر دعاشودیم

ل ی با تشکر: ل
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 و دوستان عشق  یشهباز  یسلم و درود و سپاس خدمت آقا

 گنج حضور  88۰برنامه  28۳4از غزل   برداشت

 28۳4شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 ی بستان زعشق جام  ،یو شاد  یمبارک به

 ی ندا کند شرابش که کجاست تلخکام که

  ،ییآی م. به حرکت عشق دریشوی فضاگشا م  ،یشوی که ماه م  یا لحظه  کند،ی از غزل به ما گوشزد م   تیب  نیدر ا موالنا

 .ینوشی را م یزندگ یکنندهجام زنده 

 24۶5 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اه یدم س ک یماهم کند  یالحظه 

 کار اله؟  نیا  ریچه باشد غ خود 

و نور حضور را منعکس    یشوی م   اهیس  یذهنبا من   ،یاهاست و با مقاومت فضا را بسته ی دگیکامت تلخ از همان   یوقت   اما

را    افتشیغزل راه در  یو در همان ابتدا  پردازدی م  یزندگ  یکنندهزنده  یم   فیغزل موالنا به توص  نی. پس در ایکنی نم

 :میاندازی م ی نگاه  دهدی و کل غزل به ما نشان م تیب نیدر ا   اکه موالن ییها. پس به چراغدهدی به ما نشان م

مقاومت  ی فضاگشا بود و ب   د یبا  ی شراب زندگ   افت یدر  ی کرده است، برا  ان یکلم ب  ن یدر اول  میطور که گفتاول را همان  چراغ 

  ی کنندهزنده   یانرژ   توان ی م  دیآی دست مه ب   یی که از فضاگشا  لیاص  ی و شادکام  یجان پس به مبارک  دانم، ی و شاد از نم

 .کرد افتیلحظه در نیرا هم ی زندگ

مزه شده است  ی تلخ و ب   یذهنخواهد کام ما را که در من ی و م  گردد ی کامان مدنبال تلخ شراب به   ن یدوم: خود ا  چراغ 

 .خواندی سعادت م  یسواست که هر لحظه انسان را به   یزندگ  تیهمان جذبه و عنا نیکند، و ا نیریش
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 ۱۶۷4شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 است از جذب حق  ی تیتَعالوا، آ  قُل

 م یروی م  یحق تعال  یبه جذبه  ما

را پر    ها مااز آن   ی و دور  کندی زنده به حضور، ما را زنده م  یهاانسان ایو    یشدن با زندگ   نیو قر   ی نیسوم: همنش چراغ

 .شودی و کاممان تلخ م کندی ها می دگیاز درد همان

 2۶۳۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 او  ی قول و گفتگو ی ب  نیقر از

 او  ی بدزدد دل نهان از خو خو 

مطلب    نیا  انگریب«  بستان»  یه شود و کلمه تا به تو داد  یو بخواه   یدرد طلب داشته باش   دی چهارم: تو خودت با  چراغ

طلبش غافل شود نخواهد توانست    نیها از ای دگیاگر در خواب همان  ا  یطلب را دارد و ثان  ن یاست که اوال  انسان در ذات ا

 .برسد  اریبه وصال 

 ۱۷۳5تا   ۱۷۳۳ اتیدفتر پنجم اب  ،یمثنو ،یمولو

 ترا آنجا برد، نبود عجب گر

 اندر عجز و بنگر در طلب  منگر

 طلب در تو گروگان خداست  نیکا

 سزاست   یکه هر طالب به مطلوب  زان

 طلب افزون شود  نیکن تا ا جهد
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 شود  رون یچاه تن ب نیدلت ز تا

 :شده است انیمطلب به وضوح ب نی سوره غافر هم ا  ۶۰هیآ در

 ۶۰(، آیه 4۰قرآن کریم، سوره غافر )

   « اَستَجِبْ لَکُم  یاُدْعون »

 «نم شما رامرا تا اجابت ک دیبخوان»

 . است  ییگشاو نشانش فضا دیآی از طلب م ی خواندن زندگ  نیا

موالنا نفرموده که به شفاعت فلن کس، از    ست، یالزم ن  یاواسطه   چیکننده، هجام زنده   نیگرفتن ا   یپنجم: برا  چراغ

 دیآی عدم درون م   ی است که هر دو از فضا  ی و شاد  یکرد مبارک  دیکه با  یفقط و تنها کار  ر،ی جام شرابش را بگ  ی زندگ

 .واسطه از خود حضرت عشقی و ستاندن ب   ییفضاگشا یله یوسه ب

 2۹۶۰ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مع اهلل وقت بود آن دم مرا یل

 ی مجتب ی نب ه یف سعی ال 

از دردها  یششم: شراب زندگ   چراغ از  رها ش  یبرا  تیو بشر  رهاندی م   شهیهم  یبرا   مانیما را  دن از رنج، و فراغت 

و    ییو آن فضاگشا  ابدیی درس از موالنا و بزرگان بسنده کند نجات م  ک یفقط به    ،یو سبب انگار  یذهنمن  یهادام 

 .و بد کردن  خوباز قضاوت و به ذهن رفتن و اطراف اتفاقات است، قبل   میتسل

 ۷۱شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 در روز و شب ما را   یبد ن،ینه عشق شمس الد اگر
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 زدام و از سبب ما را  ،یها کجا بود فراغت 

 دمار از ما ز تاب خود  یشهوت بر آورد  بت

 تاب و تب ما را  یاز تابش عشقش، نبود  اگر

  ت یتو و بشر  ادیبه فر  گرانیو د  رامونت یپ  طیخودت و مح  موردِو عدم قضاوت در  یی با فضا گشا  نیالدعشق شمس   پس

 . دیخواهد رس

صبور بود و با    دیهم با  یی. در راه صبر و فضاگشادیآی دست نم ه عجله بو با   بارهک یبه    ی هفتم: جام شراب زندگ  چراغ

وگرنه انسان عجول که    ، یکه عجله ندارد، شاد است و راض   ی رفت. کس  ش یپله پو پله   رشی و پذ  میو تسل  یی فضاگشا

 .ندارد تیاحساس رضا

 42۳5 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مقامات تبتل تا فنا  از

 قات خدا تا مل ه یپا هیپا

 و اخلص داشتن  دنیتبتل: بُر*

و    ست یمقدس ن  دنیبگردد و هرچند درد کش  ی دنبال شراب زندگبه  کندی و درد انسان را مجبور م   یکامتلخ :  هشتم  چراغ

ن  یحت زندگ   ست،یالزم هم  ابزار  وقت  یاما  م   ی است  مقاومت  چاره   کندی انسان  است  کرده  گم  را  راه  و    یاو  درد  جز 

 .ماندی نم  ی باق ی زندگ  یالمنون برابیر

 2۹۹۷و   2۹۹۶ اتیاب  ، دفتر سوم  ،یمثنو ،یمولو

 ر یقدس در باب صغ ی موس ساخت 

 ریفرود آرند سر قوم زح تا
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 که جباران بدند و سرفراز زان

 از یاست و ن ر یآن باب صغ  دوزخ

انسان، به هر    قیطرخودش را از  یکردن زندگ  انیو ب  یخلقت که زنده شدن به زندگاز    ینهم: هدف و منظور زندگ  چراغ

  ت یو ابد  یتینهای که همان عدم و ب   ه یو کشت اول  رد یپذی انجام م  کار حتما    نیبه انجام برسد و ا  دیکه شده با  ی قیطر

 .هستند فنامحکوم  هیثانو یهاو کشت  د، ییاست خواهد رو ی زندگ

 ۱۰5۹تا  ۱۰5۷ ات یاب ، دفتر دوم ،یمعنو یمثنو ،یمولو

 اهیصد گ زد یور بر  دیبرو گر

 اله  یآن کشته  د یبر رو  عاقبت

 بر کشت نخست  دینو کار کشت

 است و آن اول درست  ی دوم فان  نیا

 است  ده یاول کامل و بگز کشت

 است   دهیفاسد و پوس ی ثان  تخم

در من    یزندگ  یعن یاطراف اتفاقات با گوش خودش بشنود،    ییرا با فضاگشا  یزندگ   یندا  تواندی کس م دهم: هر  چراغ

  ست یخاص ن یارا دارند و مخصوص عده  یزنده شدن به زندگ اقتیها لانسان  یو همه  شنود ی و خودش هم م  دیگویم

 .یا شوشنو  یزندگ  یتا به ندا ی را بنوش ی زندگ شراب   نیاز ا  ی و چند قدح ی کن ییفضاگشا  نیتمر ی مدت د یفقط با

 ۱2۹۹و   ۱2۹8 اتیاب  ، دفتر سوم  ،یمثنو ،یمولو

 ماند اما گفتنش  گرید زیچ



 

 

 

485قسمت پیغام عشق   خانم فاطمه  

 منش  ی ب  دیتو روح القدس گو با

 شتن یهم به گوش خو ییتو گو ی ن

 هم تو من یمن، ا ریغ  یمن و ن  ی ن

 28۳4مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 ی گرد ریگ  ریخوش و ش ،یدو چون بخورد  یقدح 

 ی امیما پ ریدِماغ تو فرستد، شه و ش  به

 :ازدهمی چراغ

 ۱۳2۳ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و اضطرار یخضوع و بندگ  جز

 حضرت ندارد اعتبار نیا  اندر

باش، و غمت را تنها    اتی خود کن، و متوجه تنها ضرورت زندگ   یشهیرا پ  ی و فروتن  ی ناز کردن را کنار بگذار و بندگ  پس 

 .باشد یغم کن و آن غم زنده شدن به زندگ  کی

 545و   544 اتیدفتر پنجم اب  ،یمثنو ،یمولو

 راز شک  دیکردن خوشتر آ ناز

 که دارد صد خطر  شیکم خا کیل

 از یآباد است آن راه ن منیا

 و با آن ره بساز  رینازش گ ترک



 

 

 

485قسمت پیغام عشق   خانم فاطمه  

 ۱55۷شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 مَن جَعَلَ الهُمومُ هَم ا خود 

 لفظ رسول خوانده استم از

 حدیث 

  ی مختلف یهاغم ی برد. و اگر کسی م نیاو را از ب یویدن یهاواحد محدود کند، خداوند غم  یرا به غم شیهاکس غمهر»

 هلک گردد«.  نیسرزم نیکه در کدام  کندی نم  ییداشته باشد، خداوند به او اعتنا

  ده یذهن کوب  خیمسراسر درد و رنج و توهم است و انسان تا ابد به چار  ی دوازدهم: بدون زنده شدن به خدا، زندگ  چراغ

 .درجه از وجود است نیترنییو پا نیترارزش ی ب  یزندگ  یبرا یذهنمن  نیخواهد ماند و ا

 28۳4شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 ی خیو چار م  یاو؟ هوس  ی ب  اتیبود ح  چه

 ی غلم نیکم ، یاو جان؟دغل ش یبود به پ  چه

اندازه گوشۀ  اگر به  یاست، حت  یانسان در گرو زنده بودن به زندگ   یبخت ک یکلم: سعادت و ن  نیو آخر  زدهمیس  چراغ

پس اگر هنوز    م،یاگرفته   ی را از زندگ   یکام واقع  م،یرا آگاهانه جذب کن  تشیو عنا  میریقرار بگ  ی مورد توجه زندگ  یچشم 

پر و    ی شاه زندگ   م،یدر آسمان دار  ی کینام ن  م،یدهی م  ص یتشخ  ی رون یرا از شراب ب  ی شراب زندگ   ی ول   میدار  یذهنمن

 . میندار ازین  یذهن  یسازدشمن   ای یذهندوست من  چ یبه ه گریبال ما را نوازش داده است و د

.  میادهیکه از الست آن را نوش  ی مست از شراب ناب  م،یهست  ی اله   ی ما مست م   شانند، یخلق ناآرام و پر  یکه همه   یزمان

 .رسدی م ییکتای  یاز فضا  یاپ یکه دمادم و پ ست،ی زندگ یکنندهرنگ است و دم زندهی خام و ب 

 28۳4شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو
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 ی بنهاد بخت تخت ی که در و ی آن دل خنک

 ی ما نهاد کام یم  ، یکه در و یآن سر خنک

 سلم پادشاهان به خدا ملول گردد  ز

 ی سلم  یز تو سرسر ، یبخت  کین  دیشن چو 

 جان  یبه قمار خانه  ، یدلق مست  انیم به

 ی نام  کیعرش ن  یخلق نام او بد، سو بر

 که مالد، کف شاه پر  و بالش  یآن دم  خنک

 ی دام دهیگز نیبه چن  ،ییباز ما  دیسپ که

 شراب خوش بخورش، نه شکوفه و نه شورش  ز

 ی نه ز دشمن انتقام ،یازیبه دوستان ن  نه

 خلق در کشاکش، تو خراب و مست و دلخوش  همه

 ی هله از کنار بام کن،ی را نظاره م  همه

 م یسوال دارم، بکنم دگر نگو  کیتو  ز

 ی گشت زر پخته، دل و جان ما؟ زخام زچه

           با عشق و احترام فاطمه



 

 

 

485قسمت پیغام عشق   

های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  همراهان عزیز گنج حضور، لطفا برای ارسال پیغام

طریق ایمیل به  توانید پیغام خود را ازشود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  

+1 818 970 3345 

@parvizshahbazishiramin 
 

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Shahbazi@rapidtest.com 


