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 ر یخأت

 ۳۳۶شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 خرابات رِیپ  یجام، ا ک یبده 

 آفات رِیالت َّأخ ی فردا، که ف مگو

 89۳ برنامه

  م؟ یگذاری چرا کار امروز را به فردا م  م؟یکنی م  ریخأ چرا ما ت  یول   کنه،یو شراب زنده شدن را عطا م  یخدا، زندگ   ایخرابات    ریپ

  ل یانداختن تبد  ریخأت  لیاز دل   ی کی  م؟یزنی چرا اون را پس م  د،آی لحظه م  نیکه ا  ی. شراب زندگ می کنی م  ریدر گذشته س  ایو  

م  را، حضرت مولنا  به   گهی انسان  ب ی خاطر چهار مرغکه:  ما  در  و  ه ست که  نمو کرده  و  ناخواسته رشد  و  صورت خواسته 

که    یزمان، فردا و فرداها  یعنی. آینده  برهی هست نام م  ندهیچهار مرغ را زاغ که همان آرزو خواستن در آ  نیا  نیترخطرناک 

 .ادین  ای ادیکه ب ست یمعلوم ن

لحظه حال است و   نیکه در هم ی. خداوندمی خداوند نائل بشو  داریبه مالقات و د دیبا  ایدن نیجان در هم  یعنوان موس ه ب ما

 م یگردی درون خود م   یدنبال خود و خداه ب  ندهیدر آ  ایمان  یذهنمن  یهاما با آروز و خواسته   ی. ولترک یما نزده  از رگ گردن ب 

و    زیلحظه بر  نیرا هم   یذهنباش و خون من   ریش  گهی . حضرت مولنا م میهست  ن ذه  ی و زندان   ر یدر گذشته پردرد اس  ا یو  

ما    ی لحظه برا  نی فکان اکه قضا و کن   ی چالش  ایشد. هر اتفاق    ی خواه  انیموکول نکن که دچار ضرر و ز  ندهیاون را به آ

چون  هم  ای. و  کنهی ن کار نمیدر ا  یریخأکرده و ت  ییانسان حاضر و ناظر اون را شناسا  ر،یو ش  رهآی م  ش یمناسب بدانه پ

لحظه قضا و حکم خداوند اون را نشان ما    نیکه هم  یست، چالش که زنده  گردهی م  یدیدنبال صه ب   رومندیو ن  یقو  یباز

نم   طعمه  ی جوو. و مثل زاغ در کثافات ذهن جست دهیم سلطان    هاهمانیدگی   یی از همت و طلب شناسا  ر ی. شکنهی مرده 

نه با پرواز    شه، ی سلطان آسمان م  ی قو  یهاو بال   زیت ی لحظه با چشمان  نیگرفتن در ا  وج و باز پرنده هم در ا  شه ی جنگل م

 . ندهیدر گذشته و آ
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  ی ذهنمن   کیبه    نده یرا ادامه بده و فکر کنه که در آ  یذهنبدون همت و طلب و به اشتباه من  تواندی م  ،یاریهش  نیهم  حال 

صفات، خودش را پاک و مصفا بکنه   نیاز ا  کهنیا  یجا. به دیوجود داره خواهد رس  ندهیکه در آ ی توهم  ی خدا ک یبه   ی توهم

خروس سروصدا بکنه که صبح    کیموکول کنه و مدام مثل    ندهیشدن را به آ  ل یدلحظه تجربه کنه، تب  نیو لذت شکار را هم

 .روز هست  ییبر وجود روشنا  یل یروز و طلوع آفتاب خودش دل ییروشنا کهن یشده، غافل از ا

 ۳۳۶ ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 صبح آمد؟  ییخروسا چند گو

 صبح را خود نورِ مِشکات دینما

دشمن خطرناک فقط    ن ینهفته است و خود از آن غافل. گذر کردن از ا  یاریهش  ن یخطرناک در درون هم  نیچن  یدشمن 

و با رفتن    یلحظه در حضور حضرت حق باش   نی. همرهیپذو اتاق ذهن امکان  یو برگشتن از جهان ماد  ییشناسا  قیازطر

 .میکن  ییشناسا  می که گوهر درون خود را نتوان  شه ی م  طورن ی. ایباش   ریو تزو  لهیمشغول ح  ندهیداشتن به آ  دیبه گذشته و ام

 ۴8۱ شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ب قا ندارد عال م اگر ب قا دارد 

 ست یتو ن یِچو او م حْر مِ ب قا   ر،یف ناش گ

را به    یاریشدن هش  ل یتبد  کهن یا  ی برا  ی. آفل و گذراست و ذهن ماد ستین  ی و محرم زندگ   ری و متغ  رهیفناپذ  ی ماد  عالم

 .میخدا نائل نشو دار یتا وقت بگذره و ما به د کنهیما را مشغول زمان م ندازهیب  ریخأت

 ۴8۱ شمارة  دیوان شمس، غزل  ،یمولو

 در مکان دارد  ی ن شُد، رو ست یکه ن ی دل

 ست یتو ن یِ که ر و، که جا ی لم کانْش بِران  زِ
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از مکان برداشتن،    ی. رومیکن  ی خال   د یدل و مرکز خود را با  میکن  یریگجلو   یاریهش  ل یدر تبد  ر یخأاز ت   کهنیا  یبرا  پس 

در زمان حال حاضر و ناظر    ی عنی  برهی سر مه در زمان ب  یاریهش  ی. وقتندهیزمان گذشته و آ  یعنیدار  ذهن من   ی عنیمکان  

عبور    ی ستیاز گذرگاه ن  دیاول با  بیورود به جهان غ  ی. براشهی رانده م   ییکتای  یو فضا  بی. پس از لمکان، جهان غستین

 .ساخت و پرورش داد  شهی را با ذهن نم  بیکرد. ورود به جهان غ

 ۳۲۲۲ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 را  شیخو یدسته  غ،یتراشد ت یک

 را  شی ر نیسپار ا  یبه جرَّاح  رو،

بده. بعداز اون با    ادیرا به ما    ...   رش یو پذ  میحضرت مولنا برد تا صبر، تسل  ی جراح   غیت  ریز  د یرا با  یذهنمن   نیا  پس 

با مراقبه    صورتنی دم نشه درابه دم  یهاعمل و رفتارمان غصه   گه یتا د  سه، یالقلم برامون بنوکه جف   میاجازه بد  یی فضاگشا

 .کرد، انشاهلل میخواه افت یو مناسب را در  درستبه افکار و ناظر بودن به ذهن پاسخ 

 ۲۴۶۰ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تو  دار یو ب ی گر مراقب باش

 هر د م پاسخِ کردار تو  ینیب

از هلند  دهیسپاس فر با
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            با سالم 

 : در قالب چهار عنوان  یو باطن  یدو حالت ظاهر ی بررس

 : حرف و سخن  -۱

  دنِ یها قادر به شنانسان   یهااگر دل   ی ول   رد،یگی شکل م   گران یجهتِ انتقالِ مطلب و ارتباط با دها به سخن   یظاهر  بخش 

 .رفتی م انیها از معدم بود، حرف  یِصدا

 ۲9۷9 ت یدفتر چهارم، ب ،یمعنو یمثنو ،یمولو

 نهان  یِ وح   یع بُددل ار سامِ هر

 اندر جهان؟  ی بُد ی ک  ی و صوت حرف

مراه دارد و  هرا به   ی زندگ   ییِ عدم پخته شده است و دانا یِکه در فضا  ی سخن  ی عن یها، حکمت است.  حرف  یِ باطن بخش 

که در دفتر سوم    ریرابطه مولنا به داستان عُز   نیا  در  .ستی قصدش از سخن گفتن، پخشِ خرد و عشقِ زندگ  ندهیگو

 . کندی آورده شده، اشاره م  ۳۲۷۱ ت یو در دفتر چهارم از ب ۱۷۶۳ ت یاز ب

 : شرح است  نیداستان بد خالصه

شوند اما او  ی رو مه با پدر خود روب   کهاینگرفتند. تا ی م  یدنبال پدر خود بودند و سراغ او را از هر رهگذربه   ریعُز پسرانِ 

از   ایرهگذر آ یجوان مانده بود. پس به او گفتند: ا  ی اله  ت یَّاز گذشت صد سال، به حکم مشاو پس   رایشناسند، زی را نم 

شود،  ی مژده شادمان م  نیا  دنیاز پسران با شن  ی کی.  دیآی دنبال من ماو به   دمش،ید  ی: آردیگوی م  ریعُز  ؟یخبر دار  ریعُز 

 .افتد ی م نیبر زم هوش ی است و ب  ریشود که او همان عُز ی متوجه م گر یاما پسر د

 

 



 

 

 

599قسمت پیغام عشق   خانم سمانه از تهران  

 ۳۲۷۶ ت یدفتر چهارم، ب ،یمعنو یمثنو ،یمولو

 ، باش شاد رمُب شَِّ یازد کِی م  بانگ

 اوفتاد  هوش یآن دگر بشناخت، بو

 ۳۲۷۷ ت یدفتر چهارم، ب ،یمعنو یمثنو ،یمولو

 سر؟ رهیخ ی مژده است ا یِ چه جا که

 ر ک در کانِ شِ میدر افتاد که

 .پسر دوم به باطنِ کالم رفت و درونش زنده شد ی دنبال معنا بود ول که پسر اول، در لفظ به  دیگوی مولنا م  جان یا در

 هامورد دوم: صورت  -۲

  دهیاست که با چشم د  یزیآن چ  ا،یصورتِ اش  یِظاهر  بخشِ  .شودیها مو صورت انسان   ایها شامل صورتِ اش صورت 

 .انسان پنهان است ة دیآن از د یِاستعداد باطن  یشود ول یم

 ۱۲۳9 ت یدفتر اول، ب ،یمعنو یمثنو ،یمولو

 برِ ما ظاهرش  ،یزیهر چ اسمِ

 برِ خالق سِر ش  ،یزیهر چ اسمِ

 ۱۲۴۰ ت یدفتر اول، ب ،یمعنو یمثنو ،یمولو

 نامِ چوبش بُد عصا  یموس  نزدِ

 خالق، بود نامش اژدها   نزدِ

 .خداوند است  ی  و مرکزِ عدم، تجلَّ  ی باطن  دِ یاز د  یجسم است ول   کیتنها    یذهن   دِیها با دانسان  یِصورتِ ظاهر  طورنیهم
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 ۱۱9۴ ت یدفتر چهارم، ب ،یمعنو یمثنو ،یمولو

 ما، بر صورتِ خود کرد حق  خ لقِ 

 *س ب ق  ردیما، از وصفِ او گ وصفِ

 .ردیگی م  ریثأاز او ت رد،یگی س ب ق: از او درس م   ردیگ *

دانش در مرکزِ انسان وجود    نیداده است و ا  میانسان تعلها را به  ها ازجمله صورتده یتمامِ پد  قتِ یخداوند، حق  یطرف   از

به  خر  کهیطوردارد،  ول   ی میتعال  دارِ یفرشتگان  است.  آموخته  خداوند  از  انسان  که  معان   قیحقا  یِادآوری  یهستند    ی و 

 .است حظه ل نیو حضور در ا  ق یعم ییِ مستلزمِ فضاگشا

 ۳۲۶8 تیب ، دفتر دوم ،یمعنو یمثنو ،یمولو

 یآدم را، فرشته مُشتر درسِ 

 ی رپ   ،و ست و یددرسش، نه  ر مِم حْ

 ۳۲۶9 تیدفتر دوم، ب ،یمعنو یمثنو ،یمولو

 گو   بِا سما درسْ هُمْبِئْا نْ آدم

 و به مو ن اسرارِ حق را مُ کُ شرح

 روزمره ی هات یمورد سوم: فعال -۳

از درونِ انسان به آن کارها   یعشق   یِکارها باشد و انرژ  یسرک یعادت و تکرارِ    یها، از روت یانجام فعال  یمبنا  اگر

با عالقه و ذوقِ    رد،یعدم شکل بگ  یها از فضات یفعال  نیاگر هم  یاست. ول   ی آدم   ی تنها موجب رنج و مشقَّت برا  زد،ینر

 .شودیها مثمر نشستنِ اعمال ازجمله عبادت ذوق هست که موجب به  ن یشود و ای انجام م  ی باطن
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 ۳۳95 تیدفتر دوم، ب ،یمعنو یمثنو ،یمولو

 ی نغز ن   ی نغزست و، معن طاعتش 

 ی مغز ن   یو، در و  اریبس وزهاج 

 ۳۳9۶ تیدفتر دوم، ب ،یمعنو یمثنو ،یمولو

 تا دهد طاعات، ب ر  د،یبا ذوق 

 ش ج ر   ،تا دهد دانه دیبا مغز

 .مورد چهارم فکر است -۴

کار،   نی. و امیجسم هست ک ی هر لحظه در حالِ حمل کردنِ  یی گو م،یکن ریجسم هستند. اگر تنها در ظاهر افکار گ  فکرها

که    میشوی متوجه م  م،یاگر به باطنِ افکار برو  یول   .شودی م  تیدر ما تقو  یجسم   یِاریکند و هش  یم   نیروحِ ما را سنگ

 گرید  د،یآی م  رونیکه از فطرتِ ما ب  یفکر  پس  .اندغام یپ  یِمهمان هستند و حاواند و در ما  عدم آمده  یِافکار از فضا  نیا

 .است  یوح   ای یبلکه آگاه   ست،ی ن دهیفکرِ همان کی

 ۲۳۳ شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 یحق شنو یِها یباش، که تا وح   خموش

 را  ایگو یِ است وح  اتیح  صد هزار که

اصلِ انسان فاقدِ بُعدِ    یول   ردیگ  ی م   یجا  ی چارچوب و شکلِ ذهن  کی بُعد است و در قالبِ    یِدارا   زیظاهرِ هر چ  ن،یبنابرا

 .دیآی و به فکر درنم  ست یعدم، قابل تجسَّم ن ی فضا  ندیگوی هست که م ل ی دل نیست و به هم یمادَّ
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 ۳۰۲۱ ت یدفتر سوم، ب ،یمعنو یمثنو ،یمولو

 را کار نبْو د با وجود عاشقان 

 سود  هیسرمای را هست ب عاشقان 

 ۳۰۲۲ ت یدفتر سوم، ب ،یمعنو یمثنو ،یمولو

 پ ر ند  یو گِردِ عالم م  ی ن  بال،

 برند ی م  دانیو ز مو گُ   ین  دست 

 ۳۰۲۳ ت یدفتر سوم، ب ،یمعنو یمثنو ،یمولو

 افتی  یبو یکو ز معن  یریفق آن

 بافت   لیزنب ی هم دهیبُبر دستْ 

 .دفتر سوم آمده است ۱۶۱۴-۱۷۲۰ تیباف که در ب  لیاقطعِ زنب خی ش  تیاست به حکا  اشاره

 ۳۰۲۴ ت یدفتر سوم، ب ،یمعنو یمثنو ،یمولو

 زدند مهیاندر عدم خ عاشقان 

 رنگ و نفسِ واحدند  کیعدم،  چون 

           سپاس فراوان  با

از تهران  سمانه 
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 ۲8۰8، غزل 89۲. برنامة داریجان و تمام دوستان و همراهان ب یشهباز  یو مهربانم آقا زیبا سالم خدمت پدر عز

 ۲8۰8 شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ی کن ی مراعاترا تو  یخ س   یگرچه در مست 

 ی کن ی محض باشد، گرچه اثبات یِ نف  وآنکه 

ا  مانیصورت امتداد خداوند که مست پبه   انسان  با نقطه   دهیاز همانجهان و پس   نیا ل ست است وارد  و    هان یچشدن 

  زنده یمرکز آفل و فرور  نیرا از  نیدروغ  تیو حس امن  تیو عقل، قدرت، هدا  شود ی ها مآکندن مرکزش از جسم، مست آن 

و    دیآی شدن است، برم دهیهمان  جةیها که نتدرصدد دفاع از آن   گری به فکر د یو همواره با رفتن از فکر  دارد ی م  افتیدر

  ش ی و حاضر است و همواره با قضاوت و مقاومت، در جنگ با اصل و ذات خو یَّ د م ح    نیکه در ا ی قتیکافر و پوشانندة حق

 .داردی برم  شی خو یبایپرده از چهرة ناز تیکه درنها ریو حق  ارزشی ب یهاهمانیدگی و مراعاتِ خُرده 

 ۲8۰8 شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ش ی خو یِهای از بد درون ست دل او ردَِّ   آنکه

 ی کن یکه طامات  ای ، یآر ششیپ  ینفاق  گر

رد نظر    کند؛ی از خود منعکس نم  یزیباطل چ  ال یو وهم و خ  ی یجز نفاق و دورو  ده، یانسان همان  یبایناموزون و ناز درون

اش وبال گردن و کارها بر  و آخرسر دست شکسته  کندی مرکز پر از درد و حرص و طمع عمل م   کی است که از    یزندگ

 .دهیچیسرش پ

 ۲8۰8 شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ی دم  یتو خود را از بدِ او کور و کر ساز ور

 ی کن یترکِ ز لَّات  ایسرَِّ زشتِ او،  مدحِ
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و ن ه   ندیبی را ن ه م یقتیحق  چیه گریمرکز از کارافتاده و د یِدگیمرکز عدم با همان شنوقت یو حق نیبقت یو گوش حق چشم

و    کندی جو م و مرکز جست   نیوجود آمده چارة کار را به اشتباه در مدح و ستودن و دفاع از آفلاشکال به  نیو در ا  شنودیم

و در آخرسر،    رودی م  گریو باور به باور د  یدگ یهمان  کی از ز لَّت    دهدی که در ذهن از خود نشان م   یحرکت  تِیدرنها  زیگاه ن

 .انیخسران و ز تینها  یعن یو اآلخره؛  ا یخ سر الدن

 ۲8۰8 شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 او  یَِّ چند باشد، آخر آن زشت تکلَّف  آن

 ی کن یهاتیو ه یزیتا تو بگر دیسر آ بر

حضور حرکت کن، از آنچه   ییذهن به روشنا  اهیانسان، که از شب س  ی مهم برا  یام یپ  یها حاودردها و رنج   نیتمام ا  و

بزرگ   ی ذهن درد و رنج  دیکه بشارت و نو زیرا درهم فرور زهایکن و مرکز پر از چ امیق ، یشو  د یآنچه با یسوبه   یهست

 .است

 ۲۴ ةی، آ(8۴)  سورة انشقاق  م،یکر قرآن

 «ف ب شَِّرْهُمْ بِع ذ ابٍ أ لِیمٍ»

 « .ها را به عذاب دردناک )دوزخ ذهن( بشارت دهآن   پس»

 ۲8۰8 شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 م یحک  یدور دارش ا، دیها نشاصحبت به    او

 ی کن ی دفعِ حاجات که در رنج ش، قضا گو،  جز

نقطه   یمرکز عدم، چشم خال  و طب  میحک  ها،نیچاز  باطل که    بیاست  از    ام یپ  هر لحظهو شفادهنده و شناسندة حق 

به تله انداخته    زهایرا در چ  یو امتداد خداوند، زندگ   یاریعنوان هشاما ما به   د،یگوی »دورباش از ذهن« را به بانگ بلند م 
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که با    دهیدر درون ما. پس گاهِ آن رس  زی ماست و حاجت و طلب ن  یجان اصل   ب،یو دوا و طب  میکه حک  میابرده   ادیو از  

اله  یآگاه ا  ارانه،یدرد هش  دنیبا کش  ، یو شعور  ذهن را با اتصال به    ریحق  یهاشفابخش، تمام خواسته   یفضا  نی از 

 .میخداوند دفع کن  تیو ابد تینهای ب

 ۲8۰8 شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 مناجاتِ تو را با او نباشد همدم او  مر

 ی کن ی حاجتش با حق مناجات ی برا جز

  ت یکه خاص  شود؛ی ذهن با ما همراه نم  م،یخواستن رها شو  نیاز ا  یا خواستن است و حرص و افزودن و اگر لحظه   ذهن،

 م؛ یکنی مرکز عمل م  نیمادام که از ا  ،ینشدنو تمام   ریناپذیریس  یخواستن است. خواستن   نیذهن بسته به ا  اتیو ادامة ح

خواستن است و    تیاما درنها  دیآرایطلب کرد؛ م  دیجُز از خداوند نبا  کهباور    نیهرچند ظاهرش را با دعا و اعتقاد به ا

 . هاهمانیدگی ودن به افز

 ۲8۰8 شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ها افکن د مراعاتِ تو، او را در غلط آن

 ی کن ی التی و گردد او، وز غصَّه  مُالزِم پس 

 دهد،ی که ذهن از اتفاقات نشان م  یاهیو سا  ریپا خواستن و در دل گذاشتن تصومرکز به  نیدر ذهن و همواره از ا  بودن 

در    هر لحظهکه    یزندگ  یهاتا تمام کمک   رودی افسانه فروم  نیقدر در او آن   سازدی را بر انسان مشتبه م  قتیحق  تیواقع

و آبستن    هاهمانیدگی با تجاوز    ن،یسخت و سهمگ  ی. به نوعدهدی م   انخود را نش  گرید  یعمق لحظات نهفته، به نوع

 .شمارشی ب یهادرد و رنج 
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 ۲8۰8 شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ماند  چون قول نج   شیبگذشت، او در پطرب  آن

 ی کن یالت یکه ح ای و  از وثاق یزیگر تا

در غم مانده و رنجور    ی تمام شد و انسان  هات یبه وضع دنیروز ازل با هر لحظه فرورفتن در افکار و چسب  ی و شاد طرب

مهم که راه را اشتباه   ی امیپ  ی حاو  م،ئعال نیو تمام ا  ستهاهمانیدگی ذهن، محصول    یو افسرده و بسته در دست و پا

 .دهیحضور فرارس یی روشنا تینهای ب یضاذهن به ف   کیاز اتاق تنگ و تار  دنیآمده و وقت کوچ

 ۲8۰8 شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ی را باش، کاو در گاهِ رنج و خرَّم یکس  آن

 ی کن ی حور کِش هات همچون جنَّت و چون هست

  یو ناخوش   یعدم است که خوش   یاست. تنها فضا  اوریو    اریو در همه حال انسان را    شهی خداوند است که هم  تنها

 یهاآن در جهان فرم، انسان   مصداق   .کشدی ذهن نم  یمثبت و منف   جاناتیشدة ذهن، آرامشش را به تالطم و  ه  فیتعر

به عشق عل که همه   ی زنده  با د  رغمی جوره  تار  دنیوسعت آسمان گشودة درونشان،  به    ک یاتاق تنگ و  را  تو  ذهنت، 

مرده   یهابدون تکلف، جان  ،یو محبت اله   ی شاد  نیاز ا  گونهن یو ا  یجار  شانیو همواره مهر و مهربان  کشندی قضاوت نم

 .شوندی رهنمون م ییکتای اری د به و  بخشند ی م ات یرا ح

 ۲8۰8 شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 بُو د   نیالدَّشمس   م خدوم هواخواهانِ آن  از

 ی کن یکه چون لت  ای یاو را گر پرست  دیشا



 

 

 

599قسمت پیغام عشق   خانم سرور از شیراز 

و    کندی انسان را رها نم  یجمال دوست است. خداوند به گناه  نةیرا مدح گفتن سزاست که آ  یمرکز و انسان   نیچن  و

جان که در پس    یشهباز ی آقا ر یناپذوصف ی و محبت و مهربان  یمن بزرگوار ی برا.  اشیداریهمراه با اوست و در کار ب

سمبل    بخشند،ی م  ییرا روشنا  کمیو وجود تار  نوازندی ام را با لطافت، به مهر مهر کالمشان ذهن فسرده و در غم فرورفته 

که    شانیممتاز ا  و تواضع شاگردان خالص و   ی و افتادگ  .خداوند است  ت یو رحمان  ی بارز و آشکار از مهربان   یاو نشانه 

 . آموختم اریو از آنان بس افتمیو تواضع را در پس هر کالمشان در ی بارها عشق و لطافت و مهربان

  شعر ریو تفس یدیدر خوانش تأک شانیبایز یخانم سارا که صدا  سا،یخانم پر

 8۰۴ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی ستی ب ییتو به هر صورت که آ

 ی ستی واهلل آن تو ن ن،یمنم ا که،

  لدا، ینرگس،    م،یمر  ده،یسع  ن، یشده است، خانم لدن، آزاده، بهار، پرو  میتاختن در فکرها  یبرا  یست یو تابلو ا  انداز نیطن

  ن، یپگاه، شه  با،یسرور، مهردخت، طاهره، فاطمه، فر  با،یشکوه، د  ده،یفر  ران، یج  ال، ی ل  ه، یسم  فرزانه، سمانه،  ن، ینازن  دا،یآ

براداران و خواهران    گر یباقر و د  یحسام و آقا  ما، ین  وسف،ی فرشاد، اشکان،    ، یو عل   ایپو  زم،یو برادران عز  نبیزهرا، ز

 .ستمیگر با جان دل گوش دادم و  شانی پر از عشق و مهر اله   یتکشان آموختم و بارها به صداهمراهم که از تک 

 ۲8۰8 شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 صفا  زِیاز دگر کس تا به تبر زیبگر  ورنه

 ی کن ی مست از جمال و ذوق و حالت یشو تا

 که  دانمی م و
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 ۳۰۴9شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 عشقست برادرم، پدرم، اصل و فصلِ من 

 ی نسب   یِش یعشق بماند، نه خو  شِیکه خو

و ارزشمند    زی و دست به دامان گشودة دوستان واصل زده و با گوش دادن به برنامة عز  ختهیذهن گر   یهانینشاز هم  و

  دار یو ب یمعنو یهاغام یجان و گوش دادن به پ یشهباز  یسالر عشق آقاقافله  یشوای رهبر و پ یهاه یحضور و توصگنج

  قضاوت ی ب ا،یآس نیو بر در ا بخشمی م یی درونشان، جان سرد و در غم ماندة خود را صفا دةی کنندة همراهانم، از نور تاب

در حرکت، ان    شیمسکن مألوف خو یسوبرافتد و همه با هم در اتحاد به  پرده  د،یبگشا بایز ی ذهن منتظر تا دوست رو

 .شاءاهلل

 ۳۳۳غزل شمارة دیوان غزلیات، حافظ،  

 آغازم هیگرچو  بانیشام غر نماز

 قصه پردازم  بانهیغر یهاه یمو به

 زار میآنچنان بگر اریو د اری اد ی به

 از جهان ره و رسم سفر براندازم  که

 بینه از باِلد غر بم،یحب  اریاز د من

 خود رسان بازم   قانیبه رف منایمه

 ره تا من  قیرف یا ی را مدد یخدا

 ع ل م برافرازم  گر ید کدهیم ی کو به
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  والسالم 

 رازیبا احترام، سرور از ش
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 به نام خدا 

 گنج حضور  895شمس از برنامه   وانید ۴8۰شرح غزل 

 ۴8۰ شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ست ی تو ن یِو ل  جزبه دل   نیدر اآنکه  حقَِّ به  

 ست یتو ن  یِایز اول کاواو نشوم،  یَِّ و ل

که    ی رونیب  یزهایبا چ  گریمن است د  یَّکه تنها دوست و ول   ییاست، خدا  تیو ابد  تینهای که ب   ییخورم به خدای م  قسم

و عشق خدا را    ی از دست دادنشان بلرزم و بترسم، در دلم دوست  ینشوم که برا   تیهورونده و گذرا هستند هم   ن یاز ب

زی م  یجا هدا  رایدهم  خرد،  قدرت،  عدم  مرکز  است   یزندگ   ت یامنو    تی با  من  ستا  پشت  فقط    های دگیهمان  ش یو 

 .است  یپرستبت 

 ۴8۰ شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ست یتو ن یِ اگر فدا  غم،ی جانم ب مباد

 ست یتو ن یِسقا  چشمم روشن، اگر مباد

زندگ   کهاین   یبرا و  ول   ی خدا  و  با  یَّدوست  باشد  غم    هاهمانیدگی و    رمیبم  ذهنیمنبه    دیمن  در  وگرنه  کنم  فدا  را 

شوم  ی تو م  ی نگرم ساقی تو جهان را م  یهابا چشم   ی شود و به خدا زنده نخواهم شد، وقتیتلف م  مای زندگ  هاهمانیدگی 

ام کور شود که جز حسادت و  ذهنیمن   یها کند، چشم ی را به جهان پخش م  د یو محبت و ام  یی کتایکه شراب عشق و  

 .ندیبی نم  و درد  سهیمقا
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 ۴8۰ شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 تو است   رِیاگر به غ ،دمیمباد ام وفا

 ست یتو ن یِباد وجودم، اگر برا  خراب

به عهد الست    ییبه تو است، با فضاگشا  ییوفای ب   نیخواهم عیم  تیاز پولم، فرزندم، همسرم، شغلم، دوستم هو  اگر

تو است، خراب شود وجودم اگر با    یندارم. وجودم، فکرم، عملم همه در راه رضا  یدیکنم و جز توکَّل به تو، امی م   وفا

 .را بزنم هاهمانیدگی فکر و عمل کنم و حرص  ذهنیمن

 ۴8۰ شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 که آن نه عکسِ تُو  است؟  ی حُسن و جمال کدام

 ست؟ یتو ن یِکه او گدا یریشاه و ام کدام

ها از نور  موجودات و باشنده  ةهم  ی در عالم هست  ست؟ یتو ن  یو تجلَّ   ییبایکه انعکاس ز  استیدر دن   یو جمال   ییبایز  کدام

  ة از چشم  دیرسند، محبت و عشق و امی م   یی و به شکوفا  ابندییم  اتیشوند، حی دار مخورند و جانی و برکات تو غذا م

  ة خرد تو هستند و از چشم  یجهان با تمام مال و ثروتشان گدا رانیمشاهان و ا ی شود، حتی م   ی ها جارکوثر تو در جان 

 .نوشندی تو م  ی فراوان

 ۴8۰ شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 مده که دلم کامِ دشمنان گردد  رضا

 ست یتو ن یِرضا بجزکه کامِ دلِ من   نیبب
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به درد و    شیازهایو ن  ذهنیمن تو را خرج    تیشوم و نور و عنا  تیهوهم  یگرید  زیاز تو با چریرضا نده که به غ  ایخدا

دل من    زارم،یب  هاهمانیدگی براساس    دنیام را کامروا کنم، از درد کشذهنی منبکنم و    شیهاخشم و حسادت و رنجش 

 .شودی م  اتو است و کام دل من با وصل به تو کامرو  یرضا ةتشن

 ۴8۰ شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 گذشت  توی که ب  ی کردن، دمنتانم  قضا

 ست یتو ن یِجز قضا  چه چاره؟ که مقدور ی ول

ب   یابگذرد، باطل است، لحظه   یی که بدون وصل تو و فضاگشا  ید م  هر   توانم جبران کنم وی نم   گریتو گذشت دی که 

  رم یو آن را دربرگ  رمیاتفاق لحظه را بپذ  ییو فضاگشا  تینکنم و با رضا  ریتو، تدب  ریدرمقابل تقد  کهاینندارم جز    یاچاره

 .شوم یجار  یو در رودخانه زندگ 

 ۴8۰ شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ؟یلرزی چه م بر او بباز تو جان را،  دل 

 ست؟ یتو ن  یِاو ملرز، فدا کن چه شد؟ خدا بر

 هاهمانیدگی و    ذهنی من: چرا  دیگو  ی است که به خدا زنده شده و م  ینلرزد، دل   هاهمانیدگی باختن    از  یکه در قمار زندگ   ی دل

 ست؟ ی من ن ی دوست نکنم، مگر او خدا یرا فدا

 ۴8۰ شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 لرزند  گرانیبر خود تا بر تو د ملرز

 ست یتو ن  یِورا ی جانِ تو که تو را دشمن  به
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کشد  ی تو را م  ای  ندیو ترس تو را بب  دیایات بپشت تو است، اگر دزد به خانه : تو نترس و نلرز، قدرت عدم  دیفرمای م  مولنا

  ة و تو با اراد  ات هست بلرزد و فرار کند،ذهنی مندشمن تو که    نیترباش تا بزرگ   اریب رد، پس هشی اموالت را م  ة هم  ایو  

 .یجز او در دلت قرار ندهبه   یو دوست   یرا در راه او بباز تا دل تو به خدا زنده شود و ول  تیهاهمانیدگی آزادت 

  ی گرام ارانیاز برنامه گنج حضور و هم سپاس 

از کرج  باید
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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  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 سپاس،  با

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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