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 گنج حضور، بخش اول  882شمس، موضوع برنامة  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 ١٠١5 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 همچو زر  یذَقَن، دَردِه شراب   نیمیشاهدِ س یا

 روشن شود، افزون شود نورِ نظر  هانه یس تا

 ذَقَن: چانه، زنخدان *

شده را به من بده، تا مرکز  گشوده یکنندۀ فضاو زنده  کنندهآن شرابِ مست  ان،یب نیریو ش یبارویشاهد ز  یخداوند، ا یا

و قدرت   ت یحس امن  ت، یحضور، عقل، هدا یاریشده، روشن شود. تا من نور نظر، نور هش کیتار های دگ یاثر همانمن که در

 . کنم دایتو را پ

 ١٠١5 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 بِده  ی سلطاندِه، آن جامِ  ارانِیهش یِّکور

 جسم گردد همچو جان، تا شب شود همچون سحر تا

انسان   یِ کور  به هش  ییهاچشم  زندگ  را  های دگیهمان  ی جسم  یاریکه  ذهنشان  در  و  و    کنند،ی م  ی دارند  انتقاد  به  من 

لحظه به من بده،    ن یشده در اطراف اتفاق اگشوده  یفضا  قیطررا از   یتو آن جام سلطان   دهم،ی نم   تیاهم  شانیریرادگیا

 یاریبه هش  لیتبد  ی عنی  ابد، یجان    شود، یم  جاد یا  گر ید  یبه فکر  یفکر  ازاثر پَرِش  من، که در  یِ ذهنجسم من، من  نیتا ا

. نجامدیب  یاریشدن هش  ادیزنده حضور شود. تا شب، خواب من در فکرها، به سحر، آرام شدن فکرها و باز شدن روزن و ز

  دهد، ی و کنترلش را از دست م  اریاخت  ی ذهنمن  شوند، ی ها کُند مفکر  یانسان مثل آفتاب در حال طلوع است. وقت   یعنی]سحر  

 کننده دارد.[ )تابشِ( زنده  آفتاب کی که  بدتای م  یو آفتابِ زندگ  شود ی فضا گشوده م

 ١٠١5 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو
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 ی زدیدَردِه شرابِ ا  ،یخواب را دَرهَم زد چون 

 در کَرم بر خلق بستن هر دو در   دینشا رایز

  یزدیاز شراب ا  ،ی بر هم زد  ارانهیفکان و درد هشانسان را با قضا و کن   یهای دگ یکه خواب ذهن، خواب همانحاال    خداوندا، 

خلق    یرا به رو  های دگ یکه هم درِ جهان همان  داردی کَرمِ تو روا نم   رایو خرد کل به او عطا کن. ز  سببی ب   یخود، آرامش، شاد

 . ایبسته است هم درِ آن دن ا یدن  نیهم درِ ا یذهنشده را. با من گشوده یضاو ف   ییکتایهم درِ جهان  ،یببند

 ١٠١5 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 مَزن هوده یب عِیخورده جامِ ذوالمِنَن، تَشن یا

 که خابَ مَن کَفر   رایکه فازَ مَن شَکَر، ز رایز

 ی تعالیها، صفت بارذوالمِنَن: صاحب احسان*

 کردن، رسوا ساختن  یی : بدگوعیتَشن*

 .فازَ مَن شَکَر: هرکه شکر کرد، رستگار شد*

 .شد   دینوم د،یخابَ مَن کَفَر: هر که کفر ورز*

  هوده یو ب  یکنی چرا تعقل نم  ،یو از جنس او هست  ،یاخورده   ،یاحسان و صفات خداوند  ،یزدیانسان که از جام شراب ا  یا

صورت  ن یدر ا  کند،ی شُکرباره است، هر لحظه شکر م   کند،ی ناظر به جهان نگاه م   یاریصورت هُشبه   یهرکس  ؟یریگی م   رادیا

 .خواهد کرد  دا ینجات پ

مرکزش را عدم کند، فضا را    تواندی امکان که م  نیو از ا  کند،ی کردن چشم عدم شُکر نم  دا یپ  یلحظه برا   نیدر ا  یهرکس

که   ی کس  ی عنی دیخواهد شد؛ ناام   د یناام تیو درنها  ورزدی صورت کفر م کند، در آن شود، استفاده ن  ی باز کند و از جنس زندگ

 .تمام عمرش را درد بکشد  دیبا کندی فکر م
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 ١٠١5 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 زدهی و هم مِ یهم مست کده،یم مِیتو مق یا

 گُهر؟ ی ب  یا  یزنی چون م  هدهیب یِهاعیتشن

که هر لحظه  چرا  زده؛ی و هم م  ی هم مست هست  ، یو در آغوش خداوند  ییکتای  ی ساکن فضا  یعنی  کده، یم  میانسان که مق  یا

م   ی زندگ  یم تو  بعد  اگر من   .زدیری به چهار  ا  یرا نگه دار  یذهناما  با آن  ا  ،یریبگ  هوده یب  یرادهای و  اتفاق  لحظه    نیبه 

 .شد   یخود آگاه نخواه ی گاه از ذات، گوهر و نژاد اصل آن  ،ینیبب های دگ یو برحسب همان یزیبا آن بست ، یاعتراض کن

 2١4٠ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 در نماز  یدر شد آن دَقوق   شْیپ

 همچون اطلس آمد، او طِراز  قوم

 جامه  هی پارچه، حاش  نتیطِراز: ز*

 .ستادندی خواندن نماز ا یپشت سرش، برا  زین یانماز شد و نماز را در آن ساحل برپا کرد. عده   شی پ ، یدقوق

 2١4١ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کردند آن شاهان قطار اقتدا 

 نامدار  یِ آن مقتدا  یِپ  در

بودند به    ستاده یا ی در صف، پشتِ سرِ دقوق ، ییو فضاگشا م یکه با تسلی حال هفت نفر که از جنس شاه و حضور بودند در آن

 .مرکزش بگذرد، اقتدا کردند  یهای دگیاز همة همان یی با فضاگشا خواست ی نمازِ نامدار که م   شی آن پ

 2١42 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو
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 مقرون شدند  رهایبا تکب  چونکه

 شدند  رونیقربان از جهان ب  همچو

در حضورِ خدا،    ان یخداوند، مانندِ قربان  ییکتایو    یاکبر« و اقرار به بزرگ شدن با »اللّه  نیاثر قراکبر« گفتند، در»اللّه   کهنیهم

 . جهان نبودند  نیکه اصالً در ا یی شدند، گو  رونیب ی کلّبه   ، یجهان ماد  نیاز ا

 2١4۳ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 امام  یا ست نیا  ریتکب یِمعن

 م یتو ما قربان شد شِ یخدا پ یکا

  ی : معن دیگوی کرده و م  هیرا به نماز تشب  می کنی که ما م  یو هر رفتار و فکر و عمل   کندی لحظه صحبت م  نیدر مورد ا  موالنا

از    ی عنی  میقربان شد  م،یاستاده یتو ا  شگاهِیلحظه که در پ  نیخدا، ما ا  یامام و ا  یاست که ا  نیاکبر« و نماز االلّه »   یقیحق

 . ستیدر مرکز ما ن  یدگ یهمان چی ه گریو د اندهنم  یباق   یزیما چ یِذهنمن

 2١45 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ل یو جان همچون خل  لیچو اسماع تن

 لیبر جسمِ نَب  ریجان، تکب کرد

و    ت یو بزرگ که بدون هو  ب یبر جسم نج  یاریاست. جانِ هش  ل یخل  مِیهمچون ابراه  ،یاریو جانِ هش  ل یمانندِ اسماع  تن،

 . دیگویاکبر« ماللّه » ر،یاست تکب یذهنمن

 2١4۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ها و آز کُشته تن ز شهوت  گشت
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 اللّه، بِسْمِل در نمازبِبسم   شد

من   نیا تن،  شهوت   یذهنلحظه  هماناز  و طمع  ه  های دگیها، حرص  و  شد  باق  یآثار  چ یکشته  آن  گفتن    ی از  با  و  نماند 

 .خود شد   یخداوند و قائم به ذات اصل  ی اکبر« در نماز، قربان اللّه« و »اللّه »بسم

 2١47 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ها زده حق صف شِ یپ  امتیق چون 

 حساب و در مناجات آمده در

 .پردازند ی م  ازیبه حساب پس دادن و راز و ن کشندی صف م  امت،یخداوند، مثل ق شگاهِیکه نمازگزاران در پ یهنگام

 2١48 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ز یراشک   زدانی شِی پ ستادهیا

 ز یرستخ زِیخمثالِ راست  بر

  امت یکه در روز ق  ق یدرست مانند خال  زند،یری و اشک م  ستندیایم  انیگر   یخداوند با چشمان   برابرِلحظه، در  ن یا  نمازگزاران،

 .شوندی خدا زنده م ت یو ابد تینهای از قبر بلند شده و به ب 

اکبر« اللّه شدن و »  ی کیو با خدا   رون یو کندن از جهان ب  یذهنبه من مردن نسبت ی یعن -اللّه« ما »بسم ی وقت گر، یعبارت دبه 

 .میخدا زنده شو ت یو ابد تینهای و به ب  میریبم  یذهنبه منما هم نسبت دیبا مییگوی است م  تینهای تر و ب خدا بزرگ -

 2١4٩ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مرا؟  ی : چه آورددیگو یهم  حق

 مهلت که دادم من تو را  نیاندر
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ادیگوی م  خداوند  ا  ی:  در  برو  ی مهلت  ن یانسان  به جهان فرم  تا  دادم  تو  به  تسل  ارانه یو هش  یکه  به    ییو فضاگشا  میبا 

 ؟ یامن آورده   یبرا ی چه ارمغان ،یمن زنده شو تیو ابد تینهای ب

 2١52 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 عرش  یِو هوش و گوش و گوهرها  چشم

 تو ز فرش؟   یدیچه خر ، یکرد خرج

را    اَتی اریعرش، هش  یو گوهرها  ییخود را، گوش و هوش، خرد خدا  نیبو چشم عدم   یانسان، تو که نورِ چشم حس   یا

  یعن یاز فرش    یز یچچه   ، یکه داد  یی همه نعمت خدا  ن یا  یجابه   نمی بگو بب  ؛ یکرد  دهیها را همانهمه آن   یعن یخرج کرده  

  ؟ یجهان زنده شد  بهآمدن   ی به منظور اصل  ایآ ؟ی دست آوردجهان فرم به 

 2١84 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خدا با صد تضرّع آن زمان با

 و نذرها کرده به جان عهدها

  بندند ی و با خدا عهد م کنندی نذر م یو زار هیبا گر نند،یبی را در خطرِ غرق شدن م  شانیهای دگیآن زمان که خود و همان  در

 .کنندی نداشته و آن را رها م  یذهنمن  گریکه د

 2١85 تیدفتر سوم، ب   یمثنو ،یمولو

 چ یها که هبرهنه در سجود، آن  سر

 چیپ   چی از پ دیقبله ند شانیرو

  ن یا یزهایشدن با چ  تیهوهم ا، یو خم دن چ یاثر پکه تا آن لحظه بری حالشدند در  م یبرهنه به سجده افتادند و تسل یسر  با

 .بود دهیقبلة خداوند را ند شانی هم فضا را باز نکرده بودند و رو بارک ی یبرا  یحت  زه،یمقاومت و ست ،یجهان 
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 2١55 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ها دارد رجوع گفت  نیا  ام،یق در

 خجالت شد دوتا او در رکوع وز

دردناک،    یوگوهاها و گفت نوع سؤال   نیاست از ا  ستادهیلحظه در حضورِ خداوند به نماز ا  نیکه انسان، ا   امیحالت ق  در

 . رودی و خجالت ناگزیر خم و دوتا شده و به رکوع م ی و انسان نمازگزار، از شرمندگ  شودی م اریبس

 2١5۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اِستادن از خجلت نماند قوّتِ 

 بخواند  ی حیرکوع از شرم، تسب در

ا  ی نمازگزار، از شدّتِ شرمندگ  انسان  و با ذهنش    رودی خداوند به رکوع م  شگاهِی ندارد پس در پ  ستادن یو خجالت، توانِ 

  .[ یشدی به خدا زنده م د یبا نیبنابرا ؛یخواند ی م  حیتسب قتاً،یاشاره کند که اگر حق  خواهدی. ]موالنا مدیگوی م ی حیتسب

 2١57 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 : بردار سررسدی فرمان م باز

 رکوع و پاسخِ حق بَرشُمَر از

که سر از رکوع بلند کن و    رسدی دوباره از طرف خداوند فرمان م  خواند،ی م   حیانسان نمازگزار به رکوع رفته و تسب  ی وقت

 ن یا  دیبا  یکردی که اگر درست تحسین منکن؛ چرا   نیوقت را تلف نکرده و با ذهنت مرا تحس  هودهیجوابِ من را بده و ب

 . یشدی ت من زنده میو ابد تینهای لحظه فضا را باز کرده و به ب 

 2١58 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو
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 برآرد از رکوع آن شرمسار سر

 کار اندر رُو فتد آن خام  باز

به سجده    شیاندخام   تجربة ی آن ب  گریامّا بارِ د  داردی بنده شرمسار که به خدا زنده نشده بود، باالخره سر از رکوع برم   آن

 .کندی م  نیو دوباره با ذهنش خداوند را تحس افتد یم

 2١5٩ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 : بردار سردشیفرمان آ باز

 سجود و وا دِه از کرده خبر از

که در    ییبا ذهنت مرا تحسین نکن و از اعمال و کارها هودهی: سر از سجده بردار و برسدی از طرف خداوند فرمان م دوباره

 .حرف بزن  ،یجهان انجام داد

 2١۶٠ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 برآرد او دگر ره شرمسار سر

 افتد باز در رُو همچو مار  اندر

به خدا    هان یتحس  نیکه با ا  ی از شدّتِ شرمندگ  ی ول   داردی سر از سجده برم   یبا شرمسار  گر ید  بارِک یشخص نمازگزار،    آن

 .کندی و با ذهنش خدا را تحسین م   رودی مجدداً به سجده م ی عنی افتدی زنده نشده بود، دوباره مانندِ مار به رُو م 

 2١۶١ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 : سر برآر و بازگو دیگو باز

 مو بهبخواهم جُست از تو مو  که
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مو و  به بده که من مو  حی : سرت را از سجده بردار و اعمالِ خود را توضدیگویم  هابه آن بنده و همة انسان   گریبارِ د  خداوند، 

 .ز تو سؤال خواهم کردا یو جهان فرم چکار کرد نیکه در زمنیا  ۀدربار اتیبا جزئ

 2١۶7 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 : روز چاره رفت ندیگو ایانب

 افزارِ زَفت جا بود و دست آن  چاره

انسان   امبرانیپ بندگان گناهکار،  با  ی: روز چاره، روزندیگوی م  ده،یهمان  یهابه    ییفضاگشا  ی اتفاقات زندگ  برابرِدر  د یکه 

  ا یفقط در دن  ،ییکتای  یعبادت، توبه و برگشت از جهان ذهن به فضا  ،ییتمام شد. چاره و ابزارِ بزرگ فضاگشا  ،یکردیم

 .یبود که تو از آن بهره نبرد 

 2١۶8 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بدبخت، رَو   یا یهنگامی ب مرغِ

 ما گو، خونِ ما اندر مَشَو  ترکِ

دنبال  که به   یهست  محلی تو همانند خروس ب   ؛یرا ادامه داد  یذهنمن  یل یشده، خ  رید  گریانسانِ بدبخت، اکنون که د  یا

ما را رها کن، با ارتعاش    ؛ییگشای فضا را نم   ،یریاز ما کمک بگ  ی خواه ی نم  یو جد  ی صورت واقع به   اگر   .برو   ، یگردی چاره م

 .خودت نکن و ما را به گناه خودت آلوده نکن ی زندگ یهات یوضع  کیدرد، ما را شر

 2١۶٩ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دستِ چپ  یِ بگرداند به سو رو

 که خَپ  ندش یگو ش، یتبار و خو در
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به او   شوند، ی امر م نیا  ةکه آنان متوج  نیهم کند،ی نگاه م   شی اقوامِ خو  یسوسمتِ چپ و به گناهکار به  ۀ هنگام بند نیا در

 .میانجام ده ت یبرا میتوانی نم ی: ساکت شو، ما کارندیگویم

 2١7٠ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گو با کردگار شی جوابِ خو نیه

 خواجه دست از ما بدار  ی ا م؟یاکه ما

که به تو کمک   می کاره هستخواجه، پاسخِ خدا را بده. ما چه  ی: اندیگوی م  شانیو سمت چپ، خو امبرانیسمت راست، پ در

 .دست از سرِ ما بردار  م؟یکن

 2١7۳ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خدا   یگشتم ا د یهمه نوم کز

 و منتها  ییّو آخر تو اول 

خودم    یندارم و تمرکزم را رو  یکار  یبا کس  گریو من د  یشدم. اول و آخر و پناهگاهِ همه تو هست   دیاز همگان ناام  خداوندا، 

 .گذارمیم

 2١74 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نیها بباشارت ْ خوش   نینماز ا در

 ن یقیبخواهد شد   نیک ،یبدان  تا

خوش را    یهااشارت  نیا  ةهم  ؛یکنینگاه م  یاصورت حضور ناظر و مراقبه به   یوقت   ، ینماز، در اتصال آگاهانه با زندگ  در

 .دیآی شد و درد به سراغت م   یبازخواست خواه  ناًیقیلحظه  نیا امت،یکه در روزِ ق یتا بدان  نیبب
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 22٠2 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دیرس  یریکه ناگهان ش چنانآن

 دیکش شه یرا بربود و در ب مرد

 .ببرد  شهیو با خود به درونِ ب  ردیبگ شیهارا با دندان  یناگهان از راه برسد و شخص  یریش دیکن فرض

 22٠۳ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ن یدر آن بُردن؟ بب  شدیچه اند  او

 نیاستادِ د یا  شی همان اند تو

  برد، ی م شهیکشان با خود به درونِ بدارد او را کشان  ریشده و آن ش ریش  یهادندان  رِیکه اس یآن کس نیبب  ن،یاستادِ د یا

گرفته و    ریش  کی لحظه ما را مثل    ن یقضا و قدر خدا در ا  ی عنیباش.    شه یاکنون در همان اند  زیاست؟ تو ن  یدر چه فکر

 . رها نخواهد کرد ا و ما ر دیرا خواهد جو مانیهای دگیهمان

 22٠4 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هاشه یقضا در ب رِیش  کشدیم

 هاشه ی ما مشغولِ کار و پ جان

 مانیهای دگیخود، همان  یهاشه یپ  که ما مشغول کار و ی حال در  برد،ی و با خود م   کشدی م  هاشه ی هر لحظه ما را در ب  زیقضا ن  ریش

 .میقضا گرفتار هست ریش یهادندان  ن یکه در ب میستیفکر ن نیبوده و ابداً در ا

با تشکر: سمانه 
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 زمیعز  یدوستان گنج حضور ی و تمام زیعز یشهباز یبا عرض سالم و خدا قوت خدمت جناب آقا

عشق    دنیعلت ندبه   یول   م،یاماست؛ که ما دراصل از جنس عدم بوده   هیاول  یاریدهندۀ هشحیکه توض   2٠٠١شمارۀ    غزل

که ما خود  ی درحال  م،یاطلب کرده   یعشق و زندگ  یپوچ و ته   یزهایاز چ  یعنی  م؛یشد  دهیهمان  زهایبا چ  مانی در زندگ 

. میکاذب طلب کن  ی خوش   یاتا لحظه   م،یادهیدنبال اتفاقات دوه و ب   میغافل شد  ی لحظة زندگ   نی. از دم امیهست  ی زندگ

ما حاضر   یلحظه دو نوع دَم برا  نی. امی اکرده  شتریمرکزمان دردها را ب  و همچنان در  میعشوۀ دلبر را هم تجربه کرد

 م؟یاست، آماده گرفتن کدام دم هست

را شفا دهد و ما را با    مانیهر لحظه در حال پخش کردن است تا ما را به خودش زنده کند و دردها  یکه زندگ   ی دم

است، که  شده و بدبخت کننده    نیو دم نفر  دیآی جهان م  نیا  ی آفل و ته  یزهایاز چکه    یدم   ی گریکند. و د  یک یخودش  

 .مانند مُردَن است

ما را شفا دهد؛    یاو وارد چهار بُعد ما شود و دردها  کنندهتا دم زنده   م،یشبا   را یدم او را پذ  دیلحظة جاودانه با   نیدر ا  ما

  م یندازیو ب  میکن  ییو شناسا  میمرکزمان شو  یهای دگ یتا متوجه همان  میبه عشوۀ معشوق )ناز کردن( هم دار  ازیاما ما ن

 . ها راآن

تا    گرداندیبرم  یو رو  کندی ما ناز م  یو هم برا  بخشد ی اش را به ما مکنندهدم زنده   یابدلحظة    نیما در ا  یبایز  دلبر

در مرکز    یکه دردی زمان   .نهیک  ا یرنجش    ایباور    ایدرد    ای  ده یهمان  چ یاوست نه ه  یدل ما فقط و فقط جا  نیابفهماند که  

و    میکن  یی عشوۀ دلبرمان است تا ما شناسا  نیوجود دارد، و ا  ی دگیدر مرکز همان  که  م یبدان  د یبا  شود ی ما به درد بلند م 

با مرکز   م،یناظر ذهنمان را نگاه کن یاری صورت هشبه  طور ن یو هم شود ی انجام م   یی کار با فضاگشا ن یا م؛یریدم او را بگ

و عشق و خرد و برکت    میریرا بگ  وند تا عقل کل، عقل خدا  ، یمقاومت و قضاوت   نیبدون کوچکتر  م،یعدم ناظر موضوع باش

 .لحظه را  نیاتفاق ا  طورنیما را عوض کند و هم یشود و زندگ  یدر ما جاراو  

 2٠٠١شمس غزل شمارۀ   وان ید  ،یمولو
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 بر من  نیمیدلبر س یاده و عشوه ده   دم

 دم تو چون اجل آمد بر من  ی دمم ب  که

او داشته باشد شامل ما    یتیهر خاص  میامتداد او هست  است، و ما هم که   تینهای و ب   تیکه خداوند از جنس ابد  میدانیم

درونمان را مانند آسمان    میتوانی و م  ت،ینهای ب   ییفضاگشا  م،یلحظه را دار  نیدر ا  ییفضاگشا  تیما خاص  شود؛یهم م

صورت  ه ب   یکه گوهر زندگ  ،یتینهای ب  نی ا  ردیگی صورت م  یانوس؛ اما زمانیو اق  ایمانند در  طورنیو هم  میکن  تینهای ب

تاب به  شروع  ما  مرکز  در  د  دن یعدم  که  چبه  گر یکند؛  جهان   یزهایسمت  پوچ  و  نم   ی آفل    چیه  ی عنی  می شوی جذب 

لطف خدا شامل ما شده و او    یعن ی  نیا  م،یاشده   تینهای اندازۀ آسمان بنمانده در مرکزمان، و ما به   ی باق   یای دگیهمان

 .استما شده   بیپروردگار نص تیعنا  طورنیو هم ده یرا بر سر ما کش فش یدست مهر و لط

  ی واقع  ی زندگ  ی که برا  م یشوی متوجه م  م،یگردی خود که عدم هست باز م  ه یبه جنس اول  ی صورت است که وقتنیا  در

  م، یاصل خود زنده شوو اگر به    م،یندار  زهایچ  ایها  از انسان   کیچیآرامش از ه  یی و گدا  ی خوشبخت  یی به گدا  از یکردن ما ن

 .شودی م  پخشما به همه   قیو عشق ازطر  ی خوشبخت  ،یبرکت، شاد

 2٠٠١شمس غزل شمارۀ   وان ید  ،یمولو

 شودم چون گهرت در تابد   ایچو در  دل

 سر من یبه گردون رسدم چونکه بخار سر

 :یابیارز   

 است؟  یتیف یذوق با چه ک ن یا میاگر دار م؟ یاطاعت از امر خدا دار یبرا یلحظه ذوق  نیا ایآ

 از خداست؟ ریغ یزیما به چ میتوکل و تسل ایآ

 م؟ یجهان شو نیوقف ا میاآمده ایآ
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 م؟یابه جهان شده ترلیمی فضاگشاتر و ب  روزیبه دنسبت  ایآ

 م؟ یشوی تر م هر روز تشنه ای میکنی جو م وجست ی در ذهن آب جسم  ایآ

 ؟ یبندۀ امر خداوند هست   ایآ ؟یکنی نظر مها صرفی دگ یاز خشم و شهوت و حرص همانلحظه   نیا ایآ

 شان؟ یبرا یکنی و دعا م  یریگی م یرا موقع انداختن جد  ی ذهن ی هادرد  یهاداد و فغان ایآ

  اورد یما انگشتش را باال ب  ی ذهنمن  ، یشدن به زندگموقع زنده   میو نگذار  میکن  یاب یهرروز خود را ارز  د یها باما انسان  همة

  آورد ی وجود مکه قضا به  ی به رفتار ما درمقابل اتفاق   ی لحظه بستگ  نی ذوق امر خدا را اطاعت کردن، ا  ت یفیک  من.  د یو بگو

اگر واکنش نشان    یول   م؛یاطاعت ذوق امر دار  ی عنی  رمیرا بگ  غامشیو از اتفاق فقط پ  میمرکز را عدم نگه دار  اگر: دارد

 .میاطاعت ندار  یبرا  یذوق   چیه م؛یکن یو فضابند میریبگ رهیو از اتفاق ش میده

 ✨88١از برنامة  یی چند نکته طال✨

 .میکن ییقراره که ما در اطرافش فضاگشا افتدی لحظه م نیاتفاق ا ی وقت

 . می خواهی را از اتفاقات م  یما زندگ ی جسم یاریهش در

 . ندارد  یبه جهان است و زندگ مربوط  دهدی که ذهن نشان م یزی ندارند و چ  یزندگ  اتفاقات 

 .از قضاوت انجام شودقبل   دیبا یی فضاگشا

 .همراه با درد است رونیدر ب   دهیمرکز همان انعکاس

 .است لحظه  نی دارد و آن ا  ینقطه به ما دسترس  ک یفقط در   خداوند

 .میفضا باز کن  دیو شرط ما فقط با  دیو بدون ق  افتدی لحظه م نیاست که، اتفاق در ا  نیا دیکل

 .میشوی و مست م ما خراب   میرا خاموش کن یذهناگر من  خراب شود تا آباد شود.  دیما با درون
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 .میهمه پخش کن نیو آن را ب م،یتر هستاز همه تشته  میثابت کن دیبا   یزندگ  ی م افت یدر یبرا

 .فقط صاحب کوشش خودش است انسان 

 .تر استباشد تشنه  شتری ب یاش به زنده شدن به زندگ کس عالقه هر

 . من :دیگوی عقل کافر است و م  نیو ا کندی انگشتش را بلند م  یذهنمن  میزنده شو ی به زندگ  میخواهی م ی وقت

 .میدارد که چقدر فضاگشا هست  نیابه   ی ما بستگ ی تشنگ

 .کنمی که من نگاه م   یی و با نور من نگاه کن به جا  ستیمن با  یکه بلند شو و به پا  کندی لحظه به ما امر م  نیدر ا  ی زندگ

 . آن آتش افروخته خداوند است یهاو درد  یذهنو عقل کل ما را به بهشت. من  بردی ها ما رو به جهنم می دگیهمان عقل 

 .را بشکن و فضا را باز کن  نیا کندی امر ملحظه   نیو خداوند در ا درخشد ی که م  ستی گوهر ک ی یذهنمن

 . میامر خداوند هست یبنده ما

         از کرج ساله 2۳ فائزه
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  همراهان عزیز گنج حضور، لطفا برای ارسال پیغام

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

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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