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785 پیغام عشق قسمت خانم فرزانه   

 گنج حضور، بخش چهارم 918شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 ٢۶٣۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 او  یوگو و گفت  قول ی ب  نیقَر از

 او  ی بدزدد دل نهان از خو خو 

 نی: همنشنیقَر*

است  شده   نیقر  ی جمع   ای  یصورت فردرا که با او به   ی نینشهم  رتیخو و س  یطور پنهان و به   ییوگو گفت   چیه  یب   ی آدم  دل

  گران یرا به گردن د  شیدردها تیمسئول  کند،ی خود کار نم  ی باشد که در ذهن بوده، رو  یانسان   نی قر  نی. چنانچه ادزدد یم

 .بخشد ی باشد، برکت سازنده م  یو دم اله  ی از جنس زندگ   چهو چنان  کندی مخرب منتقل م یو انرژ  اندازدیم

 ٢1۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تو را  خوانَد ی هم ی غول طرفهر

 ایب نیه ؟ یخواه برادر راه  یکِا

تو    ، یجمع   ای  یفرد   نیصورت قرهستند به   طلب ی و ب   ت یمسئولی ب  یذهن  یهااطرافت که من  یهاانسان از هر سو غول   یا

 .ایراه و مقصد را نشانت دهم دنبال من ب یخواه ی برادر اگر م  ی: اندیگوی به تو م   کیرا به خود خوانده و هر

 ٢17 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 قیهمرهت باشم رف  م،ینما ره

 قی راهِ دق نیقالووزم در ا من
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  قِ یراهِ دق  نیو در ا  شومی تو م   قیو رف  قیطرو همراه و هم   دهمی : من راه را به تو نشان مندیگوی به تو م   یذهن  یهاغول   نیا

 . تو خواهم بود یحضور، راهنما یاریبه هش  یذهنمن لِیتبد

 ٢18 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 رَه دانَد او  یقالووزست و ن  ی ن

 خو آن گرگ یِ کم رو سو وسفا،ی

  زیچچ یه  را یخو نرو، زآن فرد گرگ   یسوبه   صفت،وسف یانسان    ی . اشناسدی نه راهنماست و نه راه را م  ، یغول ذهن  آن

 .ببرد نی باطنت را از ب یتو را بدَرَد و صفا خواهدی و م داند ی نم

 1۴٢1 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 هانه یدر س هانه یاز س رود یم

 هانه یرهِ پنهان، صالح و ک از

بد    یهاتیخاص  یعنی  نه«یحضور است و چه »ک  یاریهش  تیرا که انسان در مرکز خود حمل کند چه »صالح« که خاص  هرچه

است منتقل    نیها قرکه با آن   گر ید  یهاارتعاش به مرکز انسان قیو از طر  ی طور نهان به حرف زدن، به   از یبدون ن ،یذهنمن

 .کندیم

 ٢19 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تو را  بدیآن باشد که نفر حَزم،

 سرا  نیا یِهاو نوش و دام   چرب

ها آن  یکنی هستند و تو به اشتباه فکر م  ایدن   نیا  یهاام د  قتیکه درحق  نیریچرب و ش  یزهایآن است که چ   ی شیدوراند

 .بندیدارند، تو را نفر ی زندگ
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 17٣۴ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 طلب در تو گروگانِ خداست  نیک

 سزاست   ی هر طالب به مطلوب زآنکه

در تو وجود    یصورت امانتِ الهتوست که به   یِفرمی شنو و ب سکوت   ن،یبطلب که در تو وجود دارد همان قسمتِ عدم   کِششِ

سزاوارِ مطلوبِ    یاست. پس هر طالب   یمطلوبش غول ذهن  ،یذهنخداست. اما من  تینهای شدن به ب   دارد و مطلوبش زنده 

 .است  ش یخو

 5٣1 ۀ شمار  یشمس، رباع   وان ید  ،یمولو

 خوش است هر که او جان دارد  امروز

 خوبان دارد  رِیم یِ بر کفِ پا رو

کفِ   ی را به رو ش ی کرده است خوش است. آن هنگام او رو دا یرا پ ی قیکه فضا را باز و جان حق یهرکس  ی ابد  ۀ لحظ ن یا رد

 .مانند موالنا گذاشته است یخوبان   ایخداوند  یپا

 5٣1 ۀ شمار  یشمس، رباع   وان ید  ،یمولو

 بلبلِ مست داغِ هجران دارد  چون 

 شب و روز در گلستان دارد   مسکن

که ذهنش    کندی نم   ی از خداوند را دارد و فرق  یی داغ جدا  ستیی کتایکه مست شراب    ی که فضا را باز کرده، مانند بلبل   ی انسان 

را    ی با زندگ   وندی است و نشانِ الست و پ  دهیشده مسکن گزگشوده   ی هرحال در گلستان فضابد، او به  ایخوب نشان دهد  

 .همراهِ خود دارد 
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 ٣9٣ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ست یزآنکه وقتِ خواب ن فان،یحر ی ا دیباش جمع

 ست ین اصحاب  از ه کو بِخُسبَد وَالل   یفیحر هر

. اکنون وقت  دیآن قائم بشو   یو رو  دیها جمع کنرا از آن   تانیاریهش  د،یپراکنده هست  های دگیدوستان که اکنون در همان  یا

خدا که   برود به  های دگیکه به خواب همان ی. هر دوستستی ن ین عقل جزئ و داشت های دگیبرحسب همان  دنیخواب ذهن و د

 .ست یاز اصحاب عشق خدا و از دوستان خدا ن

 ٣9٣ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 راهِ بُستان گُم کُنَد  نَد،یبُستان را نب یِرو

 ست یدوالب ن ۀ وی او گَردان و ناالن ش هرکه

 .کردنِ زراعت از چاه آب کِشَند یاریکه با آن جهت آب ی : چرخِ چاه، چرخ دوالب*

را   های دگ یاز همان  یاریهش دن یکش رون یو ب ارانه یهش درد  ۀ خود نباشد، نال  یو کار رو یی ایمانند چرخِ چاه درحال پو هرکس

 .دیخداوند را نخواهد د یو رو کند ی را گم م  ییکتایبماند، راه بوستان  یذهنمن یسر ندهد و در مالمت و جفا

 ٣9٣ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 بِجُسته کامِ دل اندر جهانِ آب و گِل  یا

 ست یآن جو، کَاندر آن جو آب ن یِ سو  یدَوان یم

و توجه    دییتأ  یِسمت جوبه   یتو دار  ،یکنی وجو مجست   های دگیهمان  ی عنیکه کام دلت را در جهان آب و گِل    ی انسان  یا

 .وجود ندارد  ی زندگ  بخشات یو ح یق یاما در آن جو آب حق ،یدَوی توه م توست م  شیمردم که مبنا
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 ٣9 ۀی، آ(٢۴) نور  ۀ سور م،یقرآن کر

 «. ...  اشَیْئً یَجِدْهُ لَمْ جَاءَهُ  إِذَا  کَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ کَسَرَابٍ بِقِیعَۀٍ یَحْسَبُهُ الظَ مْآنُ مَاءً حَتَ ى وَالَ ذِینَ»

 ... .«  کافران چون سرابى است در بیابانى. تشنه، آبش پندارد و چون بِدان نزدیک شود هیچ نیابد  اعمالِ»

 1٣٠8 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زند از جانِ کامل معجزات بر

 اتیجان طالب چون ح رِیضم بر

  ات یمعجزه ح  کی ها با ارتعاش مثبت خود مانند  . آندکنی ظهور م  یبرکات زندگ  دهیحضور رس  کامل و به  یهاجان انسان   از

 .کنندی م دار یب ی به خدا و زندگ لیطالب و مشتاق تبد یهارا در جان انسان  ی قیحق

 5۶٠ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ست نامِ او است، عشق شده  یاکرانه ی ب  لذ تِ

 است، ور نه جفا چرا بُوَد؟  ت یخود شکا  قاعده

است. اما    یابد ۀلحظ  نیدر ا یشدن انسانِ فضاگشا با خدا و زندگ  یک ی شینام عشق وجود دارد که معنابه  انیپای ب  یلذت

صورت  به   ی زندگ  ی و جفا  ییوفای دچار ب   لیدل   نیهماست به   ت یبراساس گله و شکا  یذهنعنوان من انسان به   ی اساس زندگ 

و کم    رد ینظر بگ  ری خود را ز  ت یتنها ناله و شکا]پس الزم است انسان نه   ند؟ جفا ک  ی زندگ   د یوگرنه چرا با  شود ی م   یمرادی ب

 شود.[   یذهن یهامن گر ید تیاز ناله و شکا یریرپذیمانع تأث ییکند بلکه با حزم و فضاگشا
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 ٣9٣ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 دل بَرآ، ماها و شب را روز کُن  آسمانِز

 ست ی کِامشب شبِ مهتاب ن یرُوشَب   دینگو تا

  ی که در فضا  یکن تا کس   لیو شب ذهن را به روز حضور تبد  ایمانند ماه از آسمان درونت باال ب  یی انسان با فضاگشا  یا

  ی به زندگ   اتشیمانند موالنا با اب   ی که انسان  ندی]و بب  ستیو چراغ ن  ییجهان روشنا  نیکه در ا  دینگو   رودی ذهن راه م   کیتار

 .[ بخشدی م یی ها روشناانسان 

 ٣9٣ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 بادا دلِ من از مکان و کانِ او  خبری ب

 ست ین  مابیس دلم لرزان ز عشقش چون دلِ  گر

 وه ی: جمابیس*

که دائماً در لرزش است از عشق خدا    وهیکند و مانند ج  تیبماند، شکا  یذهننکند، در من  ییدل من هرلحظه فضاگشا  اگر

 .ماندیم خبری و معدن برکات خدا ب   ییکتای ینلرزد، از مکان فضا

 ٢٣57 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 بگشاد  شی عشق کنارِ خو تا

 بر کناره خت یگر شه یاند

زندگ  یوقت و  خدا  به  م   یعشق  باز  را  خود  فضا  کندی آغوش  م   یو  گشوده  برمبنا  یذهنمن   ۀشیاند  شود، ی درون   ی که 

 .رودی و ناکارآمد شده و کنار م ارزشی ب   هاستی شدگتیهوهم
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 ٢٣57 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 مت یآن هَز  دیصبر بد چون 

 کسواره یبجَست  زین  او

 : فرار متیهَز*

و فرار    جهد ی م  ز ین  ن یا  ندیبی م  دیآی م  های دگیرا که از همان   یذهنمن   ۀ شیو درنگ و صبر ذهن، فرار اند  ریکه تأخ  ی هنگام  و

 .به عقل او وابسته است  یذهنو صبر من ی کاهل رایز کندیم

 ٢٣57 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 صبر و خِرَد بمانْد سودا  شد

 حَراره  کندی و م دیگریم

 و عالقه نشان دادن  ی خواندن، گرم فی: سرود و تصنحَراره*

شده خود  گشوده   یکه در فضا  ماندی م  یسودا و عشق به خدا و زندگ  رود، یم  انیو از م  کندی که فرار م  یذهنو عقل من   صبر

 .اند ینمای جهان م نیو عشق، خود را به ا  یو با سرود شاد کندی م ان یبا اشک شوق ب ی را به لطافت و گرم

 181 تیدفتر پنجم، ب  ،ینومث ،یمولو

 زمان کار است بگزار و بتاز کی

 کوته را مکن بر خود دراز کارِ

لحظه است. آن را انجام   کیکارِ  آورندی نم  یبختندارند و خوش   یکه زندگ ییهای دگ یو همان  یجهاننیا یزهایچ  ییشناسا

 . نکن ی خود طوالن   یبرا قدرنیکوتاه را ا  یبشتاب. کار  یبرکات زندگ  یِ بده و به سو
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 18٢ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زمان   کی  یدر صد سال، خواه  خواه 

 امانت واگُزار و وارهان نیا

 : انجام دادن، ادا کردنگزاردن*

و به    ریبم  یذهنبه منرا رها کن، نسبت  های دگ یرا انجام بده، همان  ی امانت اله  ی لحظه و ادا  نیدر اطراف اتفاق ا  یی فضاگشا

زمان   نیترکار را در کوتاه  نیا یخواهیم  اگر. ] کوتاه  ۀظلح   کی خداوند زنده شو؛ چه صد سال طول بکشد و چه    تینهای ب

 داشته باش.[  تیفکانِ خداوند رضادربرابر قضا و کن  ،یذهنمن  لیپس برخالف م  ،یممکن انجام ده 

 9۶ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 بوسه گه او   یلب که بُوَد کونِ خر آن

 حا؟ یآن لب، شِکرِ بوس مس  ابدی یک

 ی ذهنمن جاناتِیاز احمق و ابله، سخنان و ه هیخر: کنا کونِ *

  حایمس  لب   ۀ بوس  ی نیریش  تواندی نم  گریمند است، دعالقه   یذهن  یهاو به صحبت  بوسد ی را م   اش ی ذهنکه دائماً لب من   یکس

 .خدا را بچشد و به خداوند گوش دهد  تینهای شده به بانسان زنده  ای

 ٣19۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی را حَبر و سَن  ریمر غ یکن تا

 یکنی م  یرا بدخو و خال  ش یخو

 : دانشمند، دانا حَبر*
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 بلندمرتبه  ع،ی: رفیسَن*

  ر ییها را تغو آن   ی برسان   ی و بزرگ  ییدارند به دانا  یذهنرا که من   گرانیخودت، د  ی تمرکز رو  یجابه   ی که بخواه  ی زمان  تا

  ی آن فضا را باز کن، ارتعاش به شاد  یجا. ]بهیکنی م ی خال  ی زندگ ۀزند یبدخو کرده و از انرژ  یذهن خود را مانند من   ،یده

 .[ فهمندی نم  یذهن یهاها را من حرف   نیا ون چ  اوریبه زبان ن یزیکن و چ ی زندگ

 ٢5 عاتیشمس، ترج   وان ید  ،یولوم

 س رست یم کدم یدراز به   نیرهِ چن نیا

 چو رهبر تو را رضاست   ست،یروضه دور ن نیا

  ی کرد و به مقصد که همان باغ و فضا  یآن را ط  توانی لحظه، م   کیدم،    کیبا    دیآی نظر مبه   یطوالن   قدرنیکه ا  یراه  نیا

 .است یمرادی لحظه دربرابر ب  نیما در ا تیو رضا  میدم، تسل  کی. آن دیرس ستییکتای

 181 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زمان کار است بگزار و بِتاز کی

 کوته را مکن بر خود دراز کارِ

لحظه است. آن را انجام   کیکارِ  آورندی نم  یبختندارند و خوش   یکه زندگ ییهای دگ یو همان  یجهاننیا یزهایچ  ییشناسا

 . نکن ی خود طوالن   یبرا قدرنیکوتاه را ا  یبشتاب. کار  یبرکات زندگ  یِ بده و به سو

 :تشکر با

 متن: فرزانه  کنندهمیتنظ

 : فرزانه ندهیگو
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 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 918: برنامه منابع

 ( یزمان می)استاد کریمثنو ریتفس یهاکتاب

 گنج حضور  یهامتن برنامه  ی سیتشکر: کارگروه خالصه نو با

انیپا



 

 

 

785قسمت پیغام عشق   خانم پارمیس  

 گنج حضور، بخش پنجم  918شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 18٢ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زمان   کی  یدر صد سال، خواه  خواه 

 امانت واگُزار و وارَهان نیا

 : انجام دادن، اَدا کردنگزاردن*

  ر یبم  یذهنبه منرا رها کن، نسبت   های دگیرا انجام بده، همان  یامانت اله   ی لحظه و ادا نیدر اطراف اتفاق ا  یی فضاگشا

  نیترکار را در کوتاه  ن یا  ی خواه ی م  اگر . ] کوتاه  ۀ لحظ   ک یخداوند زنده شو؛ چه صد سال طول بکشد و چه    تینهای و به ب 

 ش.[ داشته با  تیفکانِ خداوند رضادربرابر قضا و کن  ، یذهنمن ل یپس برخالف م  ،یزمان ممکن انجام ده 

 17٢٣ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 بر آسمانِ رضاست  تیابرِ عنا هزار

 بِبارَم از آن ابر بر سَرَت بارَم  اگر

  ت یباش و با ذهنت شکا  ی راض   ی ل یدل  چ ی هی و رحمتم در »آسمانِ رضا« وجود دارد پس ب   تیانسان، هزاران ابر عنا  یا

 .ابرِ رضاست نیهم  قِ یرمن از ط تِیتنها راه بارشِ کرم و عنا  راینکن، ز

 ٢٢٣۶ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 تو غم خوردنِ دل است  یِجان، اگر رضا یا

 تو  یِدل به غم سپارم بهرِ رضا صد
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من است، پس    یهای دگ یاز دست دادن همان  ۀاران یتو در غمِ هش  یِاگر رضا و خشنود  ،یتو جانِ من هست  ، یزندگ  یا

  رونیرضا ب  یو از فضا   سپارمی تماماً خودم را به غم م  ،یمرا به من نشان ده  یِدگیو صدها همان  یکن  مرادی هرگاه مرا ب

 .رومی نم

 ٣15۶ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 دلِ تو در غمِ ماست  یِرضا چون 

 ی ستیچه باشد؟ هزار با کی

و غم از دست دادن   میرا رها کرده، از جنس تو شو  مانیهای دگیاست که ما همان  نیدل تو در ا یچون رضا  ،یزندگ   یا

 .میتا مرکزمان عدم شده و به تو زنده شو  اوریهمه را با هم ب ست،ی ن یزیکه چ یدگیهمان  ک یپس   م،یها را بخورآن

 577 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ؟یاو رضا کو چاره میکه تسل جز

 یاخواره نرِ خون  رِیکفِ ش در

انسان را شکار کند و خونِ    یهای دگیفکان، همانقضا و کن   قیاز طر  خواهدی م  ،یاخواره نرِ خون   رِیهمچون ش  یزندگ

 ماند؟ی م  یدرون   تیلحظه همراه با رضا  نیدر اطراف اتفاق ا ،ییو فضاگشا  میجز تسل یا. پس چه چارهزدیها را برآن

 1788 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هیاندر حَرِّ ت ی قومِ موس   همچو

 ه یسَف  یچل سال ا  ،یبر جا ییمانده

 : گرما، حرارت حَر *
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 خِرَد ی : نادان، بهیسَف*

  ن یدر اطراف اتفاقات ا ییضاگشاو عدم ف  یزندگ  یهای مرادی دربرابر ب  یتیو نارضا  ت یانسانِ نادان، تو با ناله، شکا  یا

 ،یروی م   شی و هرچه پ  یاآن گم شده   یذهن و دردها  ابانیب  یِدر گرما  یچون قوم موس لحظه، چهل سال است که هم

 .یکنی نم یرییو تغ ی چرخی دور خودت م 

 1789 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

  هر روز تا شب هَرْوَله یرویم

 در او ل مرحله   ینیبی م ش یخو

  ی نیبی م  ،ییآی به خودت م   کهن یاما هم  یکن ی و با ذهنت تندتند فکر و عمل م   یروی م  ش یروز از صبح تا شب با عجله پ  هر

 . استبوده   حاصلی و تمام تالشِ تو در ذهن ب  ی هست ت یاولت، در همان وضع  یکه سر جا

 ٢۶75 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ییایمیک مبَریَاز پ اموزیب

 یی رضا دِهی هر چِت حق دَهَد، م  که

  گذارد ی م  تیپا   شی فکان پقضا و کن   قیلحظه، از طر   نیکه دربرابر هرچه که خداوند در ا  ریبگ  اد یرا    ییایمیک  کی  امبریپ  از

 .ریو رضا، آن را بپذ م یکن و با تسل یی فضاگشا

 ٢۶75 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 دیلحظه درِ جَن ت گُشا همان

 ییدر اِبتاِل  ی شو  یتو راض  چو 
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 امتحان، بال   ش،یاِبتال: آزما*

همان لحظه    ،ی باش   یو راض   یکن  ییفضاگشا  کند،ی م  مرادی فکان، تو را ب قضا و کن   قیکه از طر  یدربرابر امتحان اله   اگر

 .[دیکنی نم  ییفضاگشا ی عنی د ینباش ی تو گشوده خواهد شد. ]اگر راض   یبه رو یی کتای یدرِ بهشتِ فضا

 ٣٠7٣ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خدا  ندهیزَفتَست و، گشا قفلِ

 زن و اندر رضا میدر تسل دست 

 : ستبر، بزرگ زَفت*

  ن یا  تیآن را باز کند، پس در مقابل وضع  تواندی است و فقط خداست که م  ده یچیسخت و پ  اریبس  ،یذهنقفلِ من   نیا

 .دیرا بگشا  ی ذهنتو کار کند و قفل من   یقضا و فکان رو   قیکامل اجازه بده خداوند از طر  تِیباش و با رضا  میلحظه، تسل

 8۴1 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 آفتابِ دولت بر آسمان برآمد باز

 جانها از راهِ جان درآمد  یِآرزو باز

 : طلوع کرد برآمد*

 ی هاحلها که از راه جان   ی و آرزو  دیباال آمد و به جهان تاب  ی بختک ی شده و آسمانِ دل، آفتابِ نگشوده   یاز فضا  دوباره 

 .برآورده شد ی و زنده شدن به جانِ اصل  ییبرآورده نشد، از راه فضاگشا های دگیچون جمع کردن همانهم  یذهن
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 8۴1 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 خُلد وا شد  یِرضوان درها یِاز رضا باز

 ضِ کوثر آمد روح تا به گردن در حو  هر

 ی : جاودانگ خُلد*

او باز شد و روح و چهار بُعدش از    یروبه   ییکتای  یبهشتِ فضا  ی انسان، درها  یِدرون   تِیو رضا  یی با فضاگشا  دوباره

 .گشت رابیکوثر، س یِفراوان   ۀبرکاتِ چشم

 8۴1 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 شهانست   ۀدرآمد کاو قبل   یآن شه  باز

 ز ماه برتر آمدبرآمد ک  یآن مه  باز

  همان   است،   موالنا   جمله   از  جهان،   شاهان  تمام   ۀ که قبل  ی همان شاه  شود، ی خداوند در انسان به خودش زنده م   دوباره 

 .ندارد  ییهمتا ییبایاست و در ز باتریز هم ماه از که

 1٣۶۴ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 فرمود او که اندر هر قضا باز

 رضا د،یمسلمان را رضا با مر

جا  امبریپ  باز کس  گرید  یدر  مسلمان  ب   ی فرمود:  هر  در  که  کن   ییهایمرادی است  و  قضا  مکه  برخالفِ    لِ یفکان، 

کامالً آن را    ،یدرون   تیز کند و با رضاذهن، فضا را با  یبدون توجه به سروصدا  دهد،ی سر راه او قرار م  اش،یذهنمن

 .ردیبپذ
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 ث یحد

 .«سِواىَ رَب اً  فَلْیَلْتَمِسْ بَالئى  مَنْ لَمْ یَرْضَ بِقَضائى وَ لَم یَبْصِرْ عَلى ی اهللُ تَعال قالَ»

را[    ینذههمان من  یعنیجز من ]  یی خدا  دیبا  بد،یمن نشَک  یمن، رضا ندهد و بر بال  یمتعال فرمود: »هرکه به قضا  یخدا

 .« دیَبجو

 11٢۶ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 وز دل و جان صد رضا   ز،یت غِیتو زدن ت از

 مگر  ی اگرم، ن یسخنم چون قضا، ن  کی

 کالم  کی  ستد،یای م خود  ۀ که بر سرِ گفت ی سخنم: کس   کی*

 قاطعم  ستم،یمگر: سُست و مُردَّد ن یاگرم، ن  ی ن*

ها آن   دهمیهستم پس اجازه م  ی با دل و جانم راض  رد، یرا نشانه بگ  میهای دگ یفکان همانقضا و کن   زِیت  غِ یبا ت  یاگر زندگ  

 .ستمی و با اگر و مگر، سست و مرد د ن کنمی . سخنم را عوض نمکنمی نم  یتیرا بِبُرد و با ذهن شکا

 11٢۶ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 دار یذوالفقار، ثابتم و پا ی بِکَش گر

 بِمُرم چون شرر یچو باد، ن  زمیبگر ی ن

 ری: مطلقاً شمشذوالفقار*

 : خاموش شدن مُردن*
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 ی او نه مثل جرقه   زمیگری نه مثلِ باد م   ،یرا بِبُر  امی دگ یو همان  یکن  مرادی مرا ب  ی و بخواه  ی بکش  ر یاگر شمش  ، یزندگ  یا

 .ندارم  یدگ یاز انداختن همان ی کامل، ترس تِ یو با رضا مانمیم  یباق   داریچون کوه، ثابت و پابلکه هم  روم،ی م  نیاز ب

 1٠۶ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اری عَ  یرضا دِه ا ،یتانی نم  ور

 اریاختی خدا رنجت دهد ب  گر

 کهن یبدون ا  ،ی تحمل کن  ی توانی و تو درد آن را نم   ردیگی را نشانه م  اتی دگ یهمان  دهد،ی خدا رنجت م  یمرد، وقت جوان   یا

 .باش  یراض ، یبه چشمت بزن  یدگیهمان  نک یو ع ی به ذهن برو

 1٠7 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شماست   رِیدوست تطه یِبال که

 شماست  رِیتدب یِاو باال  علمِ 

شود و مرکزتان   یشده جارگشوده یآب حکمت از فضا  شودی دوست، سبب م یو رضا درمقابل بال  ییکه فضاگشا رایز

 .ذهن شماست  ریپاک کند. علم خداوند برتر از تدب های دگ یاز همان را

 ۶5٢ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ست؟ یرضا بانگِ سگان چ ی کو نیکه در ا یدان 

 هر که مُخَنَّث بُوَد آنش بِرمانَد تا

 : ترسو مُخَنَّث*
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است که    نیا  ی به چه علت است؟ برا  یذهنسگان من  ی رضا، بانگ و سروصدا  یکو  نیکه در ا  ی دانی م  ایانسان، آ  یا

فرار کند و برود،    کند،ی م   تیشکر و رضا، با ذهنش ناله و شکا  یجا و به   ترسد ی م  شیهای دگیهرکس از انداختن همان

 .ستیحضور ن یاریبه هش  لیتبد  ۀستیشا رایز

 19٠۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بنده شد  یِحق رضا  یِقضا چون 

 هنده شدخوا  ۀاو را بند  حکمِ

  یجاپس هرلحظه به   شود، ی فکانِ خداوند مخواهانِ حکم و کن  رد،یبنده قرار گ  تیخداوند، مورد رضا  یکه قضا  ی وقت

  ت یتا وضع  کندی استفاده م   ی در اطراف اتفاق، از خرد زندگ  ییو فضاگشا  تیبا رضا  ،یذهنبا عقل من  بیو تخر  زهیست

 .را درست کند ی رونیب

 17٣۴ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 طلب در تو گروگانِ خداست  نیک

 سزاست   ی هر طالب به مطلوب زآنکه

در تو    ی صورت امانتِ الهتوست که به   یِفرمی شنو و ب سکوت   ن،یبطلب که در تو وجود دارد همان قسمتِ عدم   کِششِ 

سزاوارِ    ی است. پس هر طالب یمطلوبش غول ذهن  ،یذهنخداست. اما من تینهای شدن به ب  وجود دارد و مطلوبش زنده 

 .است  شی مطلوبِ خو

 ٢۶75 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 بَرِ تو  دیغم اگر آ رسولِ 

 یی همچون آشنا ریگ کنارش
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 گرفتن: در آغوش گرفتن، بغل کردن  کنار*

  ۀ ارانیو دردِ هش  ر یدوست آن را در آغوش بگ  ک یتو آمد، مثل    شِ ی پ  ز، یانگصورت اتفاقات غم اگر »رسولِ غم« به   پس 

 .را بکش یدگ یانداختن همان

 ٢۶75 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 د یکز بَرِ معشوق آ ییجفا

 ییمرحبا ی کن به شاد نثارش 

به او    ،یتمندیبا رضا  کنان،یکن و شاد  یی فضاگشا  د،یآی اوند م خد  ایمعشوق    یکه از سو  ییآن جور و جفا  یبرا  پس

 .کن و شکرگزار باش هیهد ینیآفر

 ٣۶۴۴ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جوان  یتَن ا  نیمهمانخانه ا هست

 دَوان د ینو آ فِ یضَ یصباح هر

 : مهمان فیضَ*

 ند یآی صورت مهمان، شتابان م به   ییهاتی است که هرلحظه، افکار و وضع یاخانه چون مهمان تنِ تو هم   ن یانسان، ا  یا

  ی توان ی و رضا م  ییدارند که با فضاگشا  ی از طرف زندگ  یغامیاما پ  شوند ی تو م   یمرادی و ب   یهم موجب ناکام  یکه گاه

 .یکن افتیآن را در
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 ٣۶۴5 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مانْد اندر گردنم  نیمگو ک نیه

 ن باز پَرَّد در عدماکنو هم که

  ییکتای  یو به فضا  پرد ی م  رایز  ،یاو ببند  یروفضا را به   ،یتیو با نارضا  یکن  زهیبا مهمان ست  یشد  مرادی که اگر ب   مبادا

را    غامش یتا پ  ریاو را در آغوش بگ ییرا به تو بدهد، پس به او احترام بگذار و با فضاگشا  امشیپ تواندی و نم   گرددی برم

 .به تو برساند

 ٣۶۴۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 وَش ب یاز جهانِ غَ  دیآ هرچه

 او را دار خَوش  ست، ف یدلت ضَ در

مهمان محترم بدان و با   کی را مثل  دیآی و م ت  یسوبه  ب یفکان، از جهان غلحظه، با قضا و کن نیکه در ا یزیهرچ پس 

تو    لِیجهت تبد  ،ییکتای  یاز جنس فضا  یامیاو پ  رایز  ،یریرا بگ  غامشیپ  ی کن، تا بتوان  ییرای از او پذ  یو مهربان   تیرضا

 .ردحضور، به همراه دا یاری به هش ی جسم یاریاز هش

 

 :تشکر با

 سیمتن: پارم کنندهمیتنظ

 س ی: پارمندهیگو
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 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 918: برنامه منابع

 ( یزمان می)استاد کریمثنو ریتفس یهاکتاب

 گنج حضور  یهامتن برنامه  ی سیتشکر: کارگروه خالصه نو با

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

ایمیل به   توانید پیغام خود را ازطریقِشود 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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