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811 پیغام عشق قسمت خانم بهار  

 گنج حضور  921شمس، موضوع برنامه  وان ید  2842خالصه شرح غزل 

 2842 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی و شاد یمن ز در درآمد، به مبارک بتِ

 یمرادی به جهانِ ب   دم،یمرادِ دل رس به

آمد، او    اَمی لحظه در اطراف اتفاقات به زندگ به لحظه   یهایی گشا:[ »بت من«، خداوند با فضا دیگوی ]موالنا از زبان انسان م

است. سرانجام    بخش یمبارک و شاد  میبرا  لیتبد  ندیفرا  نیزنده شدم و ا  تشیو ابد  تینهای کرد و من به ب  یدر من تجل 

  ی ماد  یهاتیو وضع  هات یبه موقع  دنیو رس  های دگیآوردن همان  دست تواند با به ی نم  کسچ یکه ه  یمرادی جهان ب   نیدر ا

 ی شاد  کهی طوربه   دم؛یشدن به خداست رسد دلم که همان زنده به مرا  یی گشاو آرامش برسد، من باالخره با فضا  یبه زندگ 

 .ندیآفری م دردی و ب  ک ین یساختارها  من قیطر  از او   و  است خداوند   ۀتحت اراد  امی و تمام زندگ   جوشد ی در من م   سببی ب

 2842 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 بپرس چون درآمد؟ که برون نرفت هرگز   تو

 ی بُوَد جماد  یدرآمد و برون شد، صفت که

صورت گرفت و    اتیاریهش  لینرفت، چگونه تبد  رونیخداوند چگونه به مرکزت آمد و هرگز ب  د یپرس  ی در ذهنت خواه  تو

و نه   دیآی . او نه مستیخداوند که جسم ن  یست ول هاشدن، صفت جمادات و جسم  رون یدرآمدن و ب  ؟یتو به خدا زنده شد

بوده   از جنس  شه یما هم  رود، یم تنها چمیااو  به   هک  یز ی.  ما  ب  دیآی د موجو در  از  در    یاری. هشستی ذهنمن  رود یم  نیو 

  ست، یدرست ن  نیاست و اشده   دهیو همان  به خودش گرفته   یفکرها و دردها  صفت جماد  زها،ی به چ  دنیبا چسب  یذهنمن

 .شود ل یتبد ه یخالص اول یاریو به هش  ندازدیرا رها کند و بآن  ترعیسر هرچه  دیبا

 



   

  

 

811 پیغام عشق قسمت خانم بهار  

 2842 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 برون شد   یمگو که: چون شد؟ ز چگونگ  غلطم،

 ی زاد چگونهی تو ز ب  کنیول ،یاچگونه   تو

  و در ذهن گرفتار سؤال   یده   حی را توض  یاریهش  لیمراحل تبد  یو چگونگ   یچند  دیاشتباهاً گفتم که سؤال بپرس. تو نبا  من

که خداوند    میحدس بزن  میتوانی و ما نم   ستین  حیفَکان« است، قابل توضکار »قضا و کُن  یاریهش  لیتبد  نی. ایو جواب شو

و از    یریگی را با ذهنت اندازه م   رات ییو تغ  ی هست   ی از جنس چگونگ   ی ذهنمنِ   در. اما تو کندی ما را چگونه به خودش زنده م

سؤال و جواب    یجا پس به   ،یازاده شده   فرمی ب  یاریاز هش  چگونه،ی تو از ب   کهی حالدر   ؛یکنی نگاه م  یذهن  یهانک یع  قیطر

 .زنده شو  اتی فضا را بگشا و به جنس و ذات اصل

 2842 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 قِدَم را؟  ی چگونه بُد عدم را؟ چه نشان نه   چه

 یقَدَم را که تو بس نکو نهاد  نیاوّل نگر

 )مقابلِ حدوث(  میقد ،ینگیری: دقِدَم*

  نشان ی خداوند ب   ؟ ییگوی را م آن  یهاو نشانه   یکنی م   ف یتوص  یاریعنوان هشندارد. چرا خدا و خودت را به   ی چگونگ   عدم

 .یی مرکزت را بگو  یهایدگیهمان  یهانشانه   یبخواه   یذهنمگر در من  ، یستی ن  فیتوصعنوان امتداد خدا قابل به   زیاست و تو ن

  ی ابد  ۀ لحظ  نیدر ا  یی گشاو آن قدم فضا   یقدم بردار   کی  دیشدن با خدا فقط با  ی کیو    دنیرس  ینگاه کن تو برا  خوب

نمانَد، تو به    یو فکر  ی دگیجسم، همان  چیکه در مرکزت ه  ی چنان فضا را باز کن  یعن ی  یبنه  کویقدم را ن  نیاست. اگر اول

  ی توان ی دوباره م   ، یهست   ی ابد ۀ لحظ  ن یکه از جنس ا  ی اوریب  اد یو به    ی شو دار ی. اگر بیشوی خدا زنده م تیو ابد تینهای ب

 .یبردار   کویقدم را ن  نیو اول  ییرا بگشا لحظه آگاهانه فضا  نینظر از فرم اصرف
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 2842 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 پسندم، همه تن چو گُل بخندم   یخودی ب  همه

 یگشاد یدَر نیببندم، که چن  انیطرب م  به

بلکه با    زم،یستی لحظه نم  ن یبا فرم ا  گریگشا شده و دفضا   یاز مدت   را درست بردارم، پس   ییگشااقدمِ فض  نیمن اول  اگر

  جادیا  دیدرد جد  ،خندمی بوده و رضا دارم. دائماً مثل گل م  منی عمرم را ب  ۀیو بق  رمیپذی را مآن  وشرطد یقی صفر، ب  یذهنمن

که  چرا  جوشد؛ی در من م  سببی ب   ی طرب و مرکز عدم هستم و شاد جادیرها کرده و متعهد به ا  کهنه را   یو دردها  کنمی نم

برحسبِ    دن یو د  مینیخدا و برحسبِ قضا بب  دِ یعدم، د  دِ یما با د  خواهد ی است و م را بر انسان گشوده   اش ی خداوند درِ تجل 

 .میو دردها را کنار بگذار های دگیهمان

 

 : تشکر با

 متن: بهار کنندهمیتنظ

 : بهار ندهیگو

 

 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 921: برنامه منابع

 گنج حضور  یهامتن برنامه  ی سیتشکر: کارگروه خالصه نو با

انیپا



 

 

 

811قسمت پیغام عشق   خانم فاطمه  

 گنج حضور، بخش اول  921شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 4۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 مغرب دَوان  یِخُفّاشت، سو حِسِّ 

 مشرق روان  یِدُرْپاشت، سو حِسِّ 

 .انسان  یِاز حِسِّ روحان  هیکنا د،یمروار ۀ پاشند د،ی مروار ۀ : نثار کننددُرْپاش*

  ی سوشتابان به   ی مانند خفاش   اتیحس ظاهر  ینیبی م  های دگیهمان  ق یو از طر  یبندی که فضا را م  یاانسان لحظه   یا

م  یسازسبب   ،یخرابکار  ی عنیمغرب   پندارکمال  جهت  حالتن یدرا  رود، یو  زندگ  یفکر  یهااز  و    ی خواه ی م   یمراد 

نظر    یاریو با هش  یکنی کامل مرکزت را عدم م   یی فضاگشا الحظه ب  نیدر ا  ی وقت  ی شد ول یخواه   مرادی ب   دائماً  جهیدرنت

فَکان  نفوذ قانون قضا و کُن   رِیز  ی عنی  کشاندی م  قت یتابان حق  دیخورش  یسوسرعت به تو را به   ات،ی حس باطن   ی نیبیم

  سبب ی ب   یاداز جنس ش   ، یخدا را دار  یدگاریصُنع و آفر  حالتنیدرا  کند،ی در درونت طلوع م  یقرار گرفته و آفتاب زندگ 

 .های دگیو همان یذهننه من  یادست گرفته را به  تیزندگ تیکه تو خودت کنترل، اداره و مسئول یشوی شده و متوجه م 

 4۶۷8 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تنمُرده  نیبه من زنده شود ا چون 

 من باشد که رُو آرَد به من جانِ

همان    نیزنده شود، ا  اتی ذهنفَکان مرده مننفوذ قانون قضا و کُن   ریز  ییگشا: هرگاه با فضا دیگوی زبان خداوند م   از

به   هایدگیاز همان  اتیاریهش  شود،ی جان من است که در تو زنده م و متوجه    آوردی م  یخودم رو  یسوجمع شده و 

 .ستی ن ش یب  یو توهم نبوده  یاکاره تیذهنمن  یشویم

 



 

 

 

811قسمت پیغام عشق   خانم فاطمه  

 4۶۷9 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جان محتشم نیکنم او را از من

 بخششم  ندیکه من بخشم، بب جان

چون از جنس من است و    ی جان   ن ی. چنبخشم ی م   ی شده، بزرگگشوده   یرا از جان فضا  میانسان عاشق و تسل  نیا  من

چشم عدمش   کهن یو از ا  ندیبی او بخشش مرا م شود؛ ی تر م فکان مرتب گشوده درونش با قضا و کُن   کند،ی فضا را باز م

 .است  سست، شکرگزار و قدرشناو در حال زنده شدن  کندی را باز م 

 4۶8۰ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دوست   یِرو ندینامحرم نب جانِ

 اوست  یِهمآن جان کاَصلِ او از کو جز

بوده و در برابر اتفاقات قضا مقاومت و قضاوت دارد؛ از برکات،    گانهیمحرم و ببه خداوند نا چون نسبت   یذهنمن   جان

  یی گشافضا   قیکه از طر  یو به او زنده شود. تنها آن جان   ندیخداوند را بب  یرو  تواند ی صنع و لطف او محروم است، نم 

 .ندیجمال خداوند را بب تواند ی باشد م  ه زنده شد ی لحظه ابد نی مرکز را عدم کرده و به ا

 1۳۶۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بسا سرمستِ نار و نارجُو  یا

 را نورِ مطلق داند او  شتنیخو

دنبال درد و پخش آن هستند؛ اما خود را نور مطلق و  و دائماً به   اند یذهنمن   یکه مست آتش دردها  ی افراد  ار یبس  چه 

 .[ندیبی م  یدگیو بدون همان دردی با پندار کمالش، خود را عاقل، ب  یذهن. ]مندانندی خدا م  تینهای ب
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 1۳۶۷ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جذبِ حق   ای خدا،  ۀمگر بند جز

 رهش آرَد، بگردانَد ورق  با

مثل موالنا،    یمگر با کمک انسان   شود؛ی ذهن است عوض نم   یسازپندارکمال و سبب   ،یذهندر جبر من  کهی کس   تیوضع

و    ی درون  ی و ال کند تا زندگ  یی را شناسا  های دگیو همان  یذهنتبدیل شود، من   اشیاریهش  خداوند،  ۀ و جذب   یی فضاگشا

 .دکن رییفکان خداوند تغبا قانون قضا و کُن اشی رونیب

 1۳۶8 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هینارِ  الِیبداند کآن خ تا

 هیاِلّا عارِ ست ین قت یطر در

 نی: آتشهینارِ*

  نشیمرکزش عدم شده و ب  یلحظات   یلحظه درست برداشته، فضا را باز کند و برا   نیقدمش را در ا  نیاول  کهی ]تا وقت

زنده شدن به خدا    ر یدر مس  ی دردزا و جبر  یو فکرها  ده یهمان  یها ال یکه آن خ  شود ی کند[ آنگاه متوجه م  دا یدرست پ

 .کردیم  نییاش را تعزندگی  ریو مس  گرفتی دست مبه  را اشی زندگ  اریاخت  دیو گذراست، نبا ی موقت یو امر هیعار

 ۳24۶ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نی د یِبسا کفّار را سودا یا

 ن یآن و ااو ناموس و کِبر و  بندِ



 

 

 

811قسمت پیغام عشق   خانم فاطمه  

زنده شدن به خدا    یاند، عشق و سوداحضورشان را پوشانده   یاریدر ذهن هستند و هش  کهی از کافران، کسان  یاریبس

بار اشتباهشان بروند،    ریز  توانند ی محکم است نم   ی بند و حجاب  شانیو پندارکمال، برا  ی مصنوع   ی را دارند اما غرور، آبرو

 .دهند  رییغو خود را ت رندیموالنا را بپذ یهاخم شوند، حرف 

 ۳24۷ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 از آهن بَتَر  کیپنهان، ل بندِ

 آهن را بِدَرّانَد تبر بندِ

  رایاست ز  تری واز آهن بدتر و ق   یمردم پنهان است ول   انیبند پندارکمال، ناموس و ترس از کوچک شدن م  نیا  گرچه

 یریبند پنهان تأث  نیا  یاز هم پاره کرد اما ابزار ذهن بر رو  توانی قابل مشاهده است و آنرا با تبر م   نیآهن  رِیبند و زنج

 . ندارد

 ۳248 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آهن را توان کردن جدا  بندِ

 را نداند کس دوا  ی بیغ بند

  چاره   تواند ی نم  ی کسچ یذهن را ه  یسازپنهان پندارکمال و سبب   رِیزنج  یو قطع کرد ول   دیبر   توان ی را م  نیآهن  ریزنج

  ن یاتفاق ا  یبرا   م،یدرست بردار  یلحظه ابد  نیقدم را در ا  نیمثل موالنا و حضور ناظر اول  ی بزرگ  آثار  ۀ کند؛ مگر با مطالع

 . میاوریوند را به مرکزمان بخدا   ،یاصل  مرکز را عدم کرده و مسبب م،یلحظه فضا را کامالً باز کن

 ۳214 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بتّر ز پندارِ کمال  ی علّت

 ذُوداَلل ی اندر جانِ تو ا  ستین
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 : صاحبِ ناز و کرشمه ذُودَالل*

بدتر از پندارکمال و کامل فرض کردن خود، وجود ندارد.    یو درد  یماریب  چیمتکبر، در جان و روح تو، ه  یذهنمن   یا

  ی ول   ؛ یو مراد بطلب  یها زندگو انسان   های دگیتا از جهان، همان  کندی م  دیو تقل  سهیچراکه پندارکمال تو را مجبور به مقا

اصل خود و عدم را، در    دیبا  های دگیاز همان  ی مرادخواه  یجابه   یتا متوجه شو  کندی م   مرادی ها ببه آن خداوند تو را نسبت 

 .یمرکزت بگذار

 ۳21۵ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بس خون رود  اتده یدل و از د از

 رود   رونیب یمُعْجِب  نیز تو ا تا

 ی ن ی: خودبیمُعْجِب*

و  برود    ن یو پندارکمال در تو از ب یخودپسند ی تا خو  ی شو مرادی و ب   ی برود، دردبکش   ی ادیخون ز ات،ده یاز دل و د  دیبا

 .یو مراد نخواه  یزندگ یزیچ  چیو از ه یفضا را باز کن  دیکه با ی متوجه شو

 ۳21۶ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست بده  یریاَنَا خ  سی ابل علّتِ 

 مرض در نفسِ هر مخلوق هست  نیو

  ی در نَفس هر انسان   ،یماریب  نیکه ابدان  ی: من از حضرت آدم برتر هستم ولگفتی بود که م  نیهم ا  طانیش  یماریب

 .وجود دارد
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 ۳۳8 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یشوی م انیوفای ب  یفدا چون 

 ؟یروی گمانِ بَد، بدان سو م  از

 دهد، ی که ذهن نشان م   ییگذرا  یزهایها و چانسان   ان،یوفای ب  یانسان، چرا خود را فدا   ی: ا دیگوی زبان خداوند م   از

ها آن   ی سرانجام قربان  ؟یگذاری ها را در مرکزت مآن  ها،ی دگیهمان  ق یاز طر  دن یبر اثر بدگمان شدن به من و د  ،یکنیم

  ی و ارتعاش به زندگ  ییبراساس فضاگشا  دیها باو ارتباط ما با انسان   ی ستنکردند. ]دو   یی وفا  چ یکه ه  ینیبی و م  یشویم

 [ یذهنمن  یِوفای ب  اتِیوصو خص  های دگ یخاطر همانو عشق درونشان باشد نه به 

 14۵۳ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کردم من همه عمر از حَوَل  قبله

 که گُم شد در اَجَل  ی االتیخ آن

گذرا و آفل را هدف خود    یِو اوهامِ ذهن  االتیخ  نیبقت یدرست و چشم حق  نشیجهت نداشتن بتمام طول عُمرم به   در

خداوند بود    ن یا  دم ینابود شدند و فهم  االت یهمه آن خ  ی مرگ جسم   دن یشدم که با فرارس  دهیها همانقرار دادم و با آن 

و تنها عدم   نیبردار، من را بب های دگیتوجهت را از همان گفتیبه من م ،یبه جهان مادکردنم نسبت مرادی که دائماً با ب 

 .اررا در مرکزت بگذ

 

 :تشکر با

 متن: فاطمه  کنندهمیتنظ

 : فاطمه ندهیگو
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 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 921: برنامه منابع

 ( یزمان می)استاد کریمثنو ریتفس یهاکتاب

 گنج حضور  یهامتن برنامه  ی سیتشکر: کارگروه خالصه نو با

انیپا
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 گنج حضور، بخش دوم  921شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 1۶8۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 را  شی ن نیسبب ا  دانمی : م گفت

 را  شی من گناهِ خو شناسم یم

.  دانمی و گناه خود را م  شناسمی درد را م  نی گفت: من سبب ا  ستی اقطع که نماد هر انسان عارف   خی ش  یداستان مثنو  در

 بداند گناهش شکستن عهد الست، ماندن در ذهن و فضا را باز نکردن است.[  دیانسان بااست که  ن یا لِی ]تمث

 1۶88 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 او   مانِیشکستم حرمتِ اَ من

 بُرد دادِستانِ او  نمیمی پس 

 سوگند ن،یمی: جمع مانِیْاَ*

 : دست راست نیمیَ*

اگر    زیعدالت او مجازاتم کند و دستم را ببُرد. ]انسان ن  دیگفت: من بودم که عهدم با خدا را شکستم و حاال با  خ یش

 »صنع« خداوند را از دست خواهد داد.[  ژهیوو امکانات خود به  هات یالست را بشکند، تمام خالق مان یحرمت پ

 1۶89 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شکستم عهد و، دانستم بَدست  من

 دست جُرأت به   یِآن شوم   دیرس تا
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  ی شد. ]درست مانند انسان  رمیدامنگ  یجسارت و عهدشکن  نیا  یِگفت: من آگاهانه عهدم با خدا را شکستم و شوم  خیش

و پندار کمال را در مرکزش جا   شده ی شرط یهاسبب   ده، یپوس یو آوردن خدا به مرکزش، باورها  یی فضاگشا یجاکه به 

 .[ رسدیه درد و بال مداده و عاقبت ب 

 ۳۷8۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ان یاو مُسَبِّب را عَ ندیب  آنکه

 جهان؟ یِهانهد دل بر سبب  یک

جبر   ، یذهن  یهادل به سبب  ند،یها و اتفاقات، در مرکزش ببعنوان مسبب تمام سبب خدا را به   یی که با فضاگشا  ی انسان 

 .سپاردی اتفاقات نم   یپندار کمال و چگونگ  ،یذهنمن

 ۳1۵۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 سبب یِ : برو سودیگوی م رَبّ

 عجب  یا  ؟ یکرد اد یز صُنعم  چون 

 کردن، احسان ی کیعمل، کار، ن  دن،یآفر نش،ی: آفرصُنع*

  ادت یاست که    ب یاتفاقات باش. عج  یچندوچون و چگونگ   رِیسبب و درگ  ی سو: »برو به دیگوی انسان م  نیبه ا  خداوند

 « یاوریمن روب چندی و ب  چونی و به صنعِ ب  یی ایب رونی ب ی ذهن یسازآمد از سبب 

 ۳1۵۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 همه نمی پس من تو را ب  نی: زگفت

 سبب وآن دَمدَمه  یِسو ننگرم



 

 

 

811قسمت پیغام عشق   خانم فرزانه  

 بی: شهرت، آوازه، مکر و فردَمدَمه*

پاسخ زندگ  انسان  ا  ی در  از  م به   ن یگفت  را  تو  با مرکز عدم فقط  به قضا و کن   نم،یبی بعد من  به    دهمی فکان متن  و 

 .دهمی گوش نم دهدی را نشانم م یجهاننیا یهاکه سبب  یذهنها« و افسون من . پس به »دمدمه آورمی روم ی سببی ب

 ۳1۵8 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ، کارِ توست : رُدُّوا لَعادُوادشیگو

 سُست   ثاق، یتو اندر توبه و م یا

 .اند، بازگردندشده   یجهان برگردانده شوند، دوباره به آنچه که از آن نه  نی لَعادوا: اگر آنان به ا رُدُّوا *

»  خداوند انسان  لَعادُوابه  را  رُدُّوا  م  کندی م   یادآوری«  ز  دیگوی و  باش  و    ،یذهنمن  رایمواظب  کمال  پندار  به  را  تو  باز 

با من    ثاقیم  د یشده و تجدگشوده   یچون تو در برگشتن به فضا  یشو یها مو مفتون آن   گرداندیبرم  یظاهر  یسازسبب 

 .ی»سست« هست

 ۳1۵9 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 من آن ننگرم، رحمت کنم  کیل

 پُرّست، بر رحمت تنم رحمتم

را که    ی زدیو رحمت ا  کنمی تو را نگاه نم  یو سست   یذهن:[ من بازگشت تو به من دیگوی النا از زبان خدا به انسان م]مو

 .یمن زنده شو تینهای تا به ب  زمیری و پر و کامل است بر جانت م وسته یپ

 

 



 

 

 

811قسمت پیغام عشق   خانم فرزانه  

 41۷8 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اندر ابتال  جوش ی نخود م یا

 و، نه خود مانَد تو را  یّ نه هست تا

در ابتالئات،    د یمرتب با  زینماند. ]انسان ن  یتیموجود  چ یتو ه  یبجوش که برا  گ ینخود چنان در د  ی: ادیگوی م  کدبانو 

  ی تیرود تا موجود  رونیبرداشته و فضا را باز کند و از نفوذ پندار کمال ب  کویقدم را ن  یزندگ  یهای مرادی امتحانات و ب

 نماند.[  ی و باقدر ا   یذهننام منبه 

 1۳88 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و الف  قی از حق خواهم و توف قوّت 

 کوهِ قاف  نیبه سوزن برکَنَم ا تا

صبر، اعتراف    است که با حزم و   نیتا بتوانم کوه قاف را با سوزن بکَنم که نماد ا  خواهمی م  ریو تدب  قیو توف  رو یخداوند ن  از

 .صد من آهن و پندار کمال را رها کنم یِبدل   تیثی خود، ح ی تمرکز رو به اشتباه و 

 1۳89 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ها بشکند دان که صف   یریش سهل 

 آن است آن که خود را بشکند  ریش

که نماد انسان فضاگشاست    ی قیحق  ریکارش را آسان بدان. ش  شکندی که با زور بازو صف دشمن را درهم م  یانسان   ای  ریش

 .بار اشتباه خود رفته و پندار کمال را بشناسد و اشتباه خود را اصالح نموده و آن را تکرار نکند ریآن است که ز
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 1۷۶8 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 است  دِهی تَرکِ هوا تلخ   نیشَک، ا ال 

 بِه است بُعدِ حق  یِّاز تلخ  کیل

 دیتردی شَک: بدون شک، ب ال *

دور بودن    ی تلخ  ی سخت و تلخ است ول   ی ل یلحظه خ  نیو فضا را باز نگه داشتن در ا  یذهنمن  ۀ شک ترک خواست  بدون 

 .است ترش یفکانِ او، از آن بکن از خداوند و قرار نگرفتن در معرض قضا و 

 1۷۶9 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جِهاد و صَوم سخت است و خشن  گر

 بهتر ز بُعدِ مُمتَحِن  نیا کیل

 : روزه، روزه گرفتنصَوم*

 کننده : امتحانمُمتَحِن

  ، ی ذهن  یهاو مراد نخواستن از جهت  های دگیاز همان  زیو پندار کمال، پره  ینذهاز نفوذ من   دنیره  یتالش برا  اگرچه

 .کننده بهتر استخداوندِ امتحان   یاز دور هانیا  یدشوار و خشن است ول  یامر

 1۷۷۰ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 که ذُوالـْمِنَن یمانَد دَم  یک  رنج

 رنجورِ من  یتو ا ؟ی : چوندتیگو

 ها، صاحبِ عطاها، از صفاتِ خداوند : صاحبِ منت ذُوالـْمِنَن*
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  یِ و چون   پرسدی از تو احوالت را م  یی جودل   یمنان برا  ی خدا  ،یبردار  کو یو قدم را ن  یکه فضا را باز کن   یاانسان لحظه   یا

  ا ی او آ  ی احوالپرس  نیاحالت چطور است؟« با    ی کشی که در راهِ من رنج م  یابنده   ی : »ادیگوی و م   کندی م   نییتو را تع

 ماند؟ ی م ی در تو باق  ی رنج

 1۷۷1 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کِت نه آن فهم و فن است  د،ینگو ور

 آن ذوقِ تو پرسش کردن است  کیل

باز با صنع و   د،ینگو یزیبه تو چ یخدا را بفهم   ییدلجو  یتوان ی نم  یذهن دینفوذ د ریدرک تو که ز ی جهت کوتاهاگر به  و

  یی و تو با فضاگشا  کندی م   ییاوست از تو دلجو  ی کرده و درواقع همان احوالپرس  جادیکه در تو ا  یو ذوق  سببشی ب   یشاد

 .یابیی آن را درم

 1۷۷2 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 انددل  بانِیکه طب حان یمَل آن

 اند لیرنجوران به پرسش ما ی سو

 بایز ن،ی: نمکحیمَل*

  ی پرس رنجور احوال   یِ ذهن  یهااز من   خواهندی ها هستند مدل   بینموده و طب  ی که خدا در درونشان تجل  ی و تمام کسان  خدا 

 .درونشان را به ارتعاش درآورند  یها شوند و زندگ آن  نیقر یعنیکنند 

 ۳12۰ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 بر دلِ ما، دوصد قفل باشد  اگر

 ییو در را گُشا   یفرست  یدیکل
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به قفل   نی ا  دیو درد نهفته باشد کل  ی دگ یقفل همان  یادیاگر در دل ما تعداد ز  خداوندا،  باز  ها  دست توست. ما فضا را 

 .ییگشای ها را مفکان قفل قضا و کن  ق یتو از طر و میکنیم

 

 :تشکر با

 متن: فرزانه  کنندهمیتنظ

 : فرزانه ندهیگو

  

 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 921: برنامه منابع

 ( یزمان می)استاد کریمثنو ریتفس یهاکتاب

 گنج حضور  یهامتن برنامه  ی سیتشکر: کارگروه خالصه نو با

انیپا



 

 

 

811قسمت پیغام عشق   

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

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود 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 
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