
 

 

 

487پیغام عشق قسمت   

    

  

 

                                                                                         

عشق  پیغام  

 چهارصد و هشتاد و هفتم  قسمت

                                                                                         

 

 



   

  

 

487 پیغام عشق قسمت خانم لیل   

 گنج حضور، بخش دوم  886شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخلصه شرح اب

 ۳7۱ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بخش  ریدلِ سرگشته را تدب نیا

 بخش  ریدوتو را ت یکمانها نیو

  رِیت  میاو فرسوده شده  ده یخم  ی ها که همچون کمانما، را چاره فرما و به ما انسان   ی ذهندلِ سرگشته، دل من  نیا  خداوندا، 

 .خرد خود را عطا فرما  و عقل و ریتدب

 ٢8۵ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کنم   رون یاز دلش ب ن یمگر ا تا

 تماشا کن که دفعش چون کنم  تو

 .کنمی که من چگونه توجه او به دخترمان را دفع م نیبانو بب ی کنم. تو ا رون یرا از سرش ب الیخ   نیا له یوسن یبد د یشا تا

  زیانتخاب و قدرت پره  ار،یها شعور، قدرت اختمن به آن   کنند،ی نم   تیها حس مسئولانسان :  دیگو ی درواقع از زبان خدا م[

 ].کنمی م  رونیرا از مرکزشان ب های دگیهمان ن یام. حال تماشا کن چگونه من اداده 

 ٢٢٩7 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ؟ یهنر؟ کو من؟ کجا دلْ مُستو کو

 ی همه عکسِ توست و خود تو نیا

من کجا؟ دل ساده شده و راست و درست کجا؟    ی فعل   ت یوضع  نیکجا؟ ا  ی زندگ  لت یمن کجا؟ فض  دهیو مرکز همان  یذهنمن

 .است  یشده و انعکاس خود زندگ گشوده  یهرچه از فضل و کمال در من است از فضا
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 888 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آن دلِ پُر نور و بِر   ی برا از

 آن سلطانِ دلها منتظر هست

 ی ک ی: نبِر 

درونش باز شده باشد تا بتواند    یعدم و فضا  یعنیباشد    ی کیاست که آکنده از ن  ی هاست منتظر دلکه سلطان دل   خداوند

 .او برکاتش را به جهان صادر کند قیطراز

 ٢٢66 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 عالَم عَرَضبُوَد دل، جوهر و   پس 

 دل چون بُوَد دل را غَرَض؟  یه یسا

است که اگر موجود شود، وجودش قائم   یتی عَرَض ماه ی است. ول  ش یبه خو  میاست که اگر موجود شود، قا  یتی: ماهجوهر

موجودات    عیمراد از جوهر و عَرَض، جم  جانی جسم که به جسم قائم است. در ا  تِیَّبه موضوع اوست. مانند رنگ و شکل و کم

 .است  یو مراتب هست 

که ذهن    یزیاست، جوهر است و هرچ  شده   عیوس  یی که با فضاگشا  ی دل انسان   بدان!  ، یرا دانست  ی مقدمه اساس  نیکه ا  حال 

  یۀ خدا مستقر شود. چگونه ممکن است که سا  تِینهای اند که در درونِ انسان، ب خلق شده   زهاچیعَرَض. همه    دهدی نشان م 

 انسان باشد؟  ییغرَض و مقصودِ نها میتجسم کن میتوانیم کهیزیو هرچ  یدگ یهمان ،یذهندل، من 

 ٩76 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 عالَم خود عَرَض بودند تا  جمله 

 ی هَل أت  امدیب ی معن نیا  اندر
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نازل    «ی أتْ »هَل  ه یآ  بارهنیدر ا  یاند. حتمرکز انسان باز شود، عَرَض بوده  کهنیاز ااصل، قبل جهان، در  نیموجوداتِ ا  ۀهم

  یی توانست در او به ذات خودش قائم شود و جوهر، شناسا  یاریانسان وارد جهان شد، هش  ی وقت  ی عنی  « ی أت ْ شد. ]»هَل 

 شد.[ 

 ۱ هی، آ(76)  سوره انسان  م،یکر قرآن

 «مَذْکُورًا  شَیْئًا  یَکُنْ لَمْ الدَ هْرِ  مِنَ حِینٌ الْإِنْسَانِ  عَلَى أَتَى  هَلْ»

 « !است؟  با ذهن[ نبوده  ی قابل ذکر ]ذکر کردن زیاست و او چ بر انسان گذشته  ی است که[ مدت زمان نی]جز ا ایآ»

 ٢٢4۳ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یدال منظورِ حق آنگه شَو   تو

 ی کُلِّ خود رَو یِ سو  یچو جزو که

  یسوبه   ی عنیکُلِ خود    یسوبه   ز یتو ن  رودی کُلِ خود م   یسوکه به   یشد که مانند جزو  ی منظور خداوند خواه  ی دل من، وقت   یا

 . ردیصورت گ  ییگشافضا   قیازطر  یدگیهمان  ییبا شناسا  تواند ی لحظه م   نیکار، ا  نی. ایحضور برو  یاریمطلق و هش  یِهست

 ٢٢4۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هست  زی: مرا دل نییگو یهم  تو

 فرازِ عَرشْ باشد، نه به پست   دل

 ن یتربلند مرتبه   ی عنی   جان ی. در اشود ی به خود سقف هم گفته م  یسقف باشد و گاه  یاست که دارا  ییجا  یمعنا: به عَرْش

 .ست یتو دل ن ده یصاحبِ دلم، ام ا آن دلِ همان زی: من نییگوی م یذهنعنوان من دائماً به  تو  .کائنات یدرجه 

شده  عدم کرده باشد بر فرازِ آسمان گشوده   یی که مرکزش را با فضاگشا  کسی   و  است  عرش اندازه  شده به دل گشوده   وسعت

 .شودی که دائماً مقاومت داشته و منقبض م های دگ یپست و همان یذهندرون است نه در من 
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 8٠4 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی ستی ب ییبه هر صورت که آ  تو

 ی ستی واهلل آن تو ن ن،یمنم ا که،

من    یق یحق  تِی که هو  ییو بگو  ی ستیبا  ،ییایب  های دگ یهمان  دید  قیو ازطر  دهدی نشان م   اتیذهنکه من   ی به هر صورت  تو

 « .یست یتو ن یذهنمن  نی: »به خدا قسم امیگوی من به تو م ،یاست و به مردم همان را ارائه کن  یذهنمن نیهم

 8٠6 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی که تو آن اَوْحَد ؟ی باش ی تو ک نیا

 ی و سرمستِ خَود بایخوش و ز که

  ی وجود قتِیبلکه حق  باشد؟ تو یق یحق تِی هو ،یاکرده  جادیا های دگیکه براساس همان یذهنمن ن یممکن است که ا چگونه

  رون یرا ذاتاً، خودش دارد و از جهانِ ب هانیو سرمست است و همه ا  بایاست که دائماً با خود، خوش و ز یی کتایتو آن ذاتِ 

 .ردیگی نم

 ٢٢4٢ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کباب د یکَم نا ریپناهِ ش در

 کم شتاب فهیج یتو سو روبها،

 : الشه، مردار فهیج

تو کم    یهای دگی و همان  یماد  یزهایگوارا، چ  یغذاها  ، یمرکزت عدم شود و به خدا زنده شو  ،یی گشاکه اگر با فضا   بدان 

 های دگ همانی  الشه   ی سوصفت، به روباه   یذهنمن   ی پس ا  ، یاستفاده کن  زیچاز همه   ی توانی شدن م  ده یبدون همان  . تو شوندی نم

 .اصلً نشتاب
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 ٢٢4۳ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یدال منظورِ حق آنگه شو  یا

 ی کُلِّ خود رَو ی سو  یچو جزو که

وقت  یا پ  ی دل من،  نگاه کرده محل  به تو  م   غامیخداوند  مانند جزو  یشوی او  به   یکه  خود م  ی سوکه  ن  رود یکُلِ  با    زیتو 

 . یحضور برو یاریمطلق و هش یهست  یسوبه  ی عنیکُلِ خود  یسوبه  ییگشافضا 

 ٢٢44 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 : نَظَرْمان بر دل است دیگو یهم  حق

 بر صورت که آن آب و گِل است   ستین

به دل گشوده دیفرمای م   خداوند ما  م  یدگ یهمان  چهی  که  هاانسان شده  :  ندارند،  مرکزشان  به   م،ینگری در   یهاصورت   نه 

 .است  ساخته و پرداخته شده  یذهنآنان که از آب و گلِ منِ  یظاهر

 ٢٢4۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هست  زی: مرا دل نییگو یهم  تو

 به پست  یفرازِ عرش باشد، ن   دل

 .ست یتو دل ن  دهی صاحبِ دل هستم، ام ا آن دلِ همان  زی: من نییگوی دارد م   ی دگیو همان  یذهنکه من   ی عنوان انسان دائماً به   تو 

 ت ینهای عدم کرده باشد از جنس ب  ییمرکزش را با فضاگشا  کهی شده از آسمان هم بزرگتر است و کسدل گشوده  وسعت

شده است؛ نه در  گشوده   یو بر فرازِ آسمانِ فضا  داردی همه و خود روا م  یرا برا  یو شاد  یخدا بوده، خوشبخت  ی فراوان

 . داردی روا نم  گرانیرا به خودش و د یو شاد ی ختپست که دائماً مقاومت و قضاوت داشته خوشب یِذهنمن
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 ٢٢46 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هم آب هست  نیقی رهیگِلِ ت در

 دست آب دیز آن آبت نشا کیل

  ی جسم  یاریهش  یو درد بوده دارا  یدگیوجود دارد ام ا آن آب، آلوده به گلِ همان   یاریهم آبِ هش  یذهنمن   اهِیو س  رهیگِلِ ت  در

 .ی شو بدهوشست  های دگیو مرکزت را از همان یریبا آن آب وضو بگ ی توانی است؛ تو نم

 ٢٢47 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گر آب است، مغلوبِ گِل است  زانکه 

 هم دل است  نیدلِ خود را مگو ک پس 

از ترس و خشم است؛    یدگیمغلوبِ گِل همان  یاریآب هش  یوجود دارد ول   یذهندر گِلِ من  یاریآبِ هش  اگرچه  بوده، پر 

 .و درد است  یدگیو دلِ تو مغلوبِ همان  یتو جسم  یاریهش را یدل دارم؛ ز  زیتو مگو که من ن نیبنابرا

 ٢٢48 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ها برتر است کز آسمان  یدل  آن

 است غمبریپ  ایدلِ اَبدال  آن

 .اندمبد ل کرده یاله   کیخود را به اوصاف ن  یکه صفات زشت بشر ایاز اول ی : گروهاَبدال

  امبران یپ  ا،یبلکه دلِ اول  ست یدارند ن  یدگیکه در مرکز همان  یمعمول   یهابرتر است دلِ انسان  زیکه از هفت آسمان ن  یدل   آن

 .اند کرده یخال  های دگیاست که مرکز را از همان ییهاو انسان 

 ٢٢4٩ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو
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 شده  ی گشته آن، ز گِل صاف  پاک

 شده ی آمده، واف ی فزون در

 وفا کننده به عهد   ،یکاف  ده،ی: به کمال رسیواف 

و بله گفتن به    ییگشاپاک و صاف شده، با فضا   های دگ یبه گِلِ همان  یهاست از آلودگ شده که برتر از آسمان دل گشوده   آن

او به کمال مطلوب    کند؛ی لحظه به عهد الست وفادار بوده، به وجود خداوند و ذات خود که امتداد اوست، اقرار م   ن یاتفاق ا

 .ندارد اج یجهان احت نیاز ا یزیچچ یو به ه  ستی او کاف  ی رااست، خدا ب دهیشدن با خدا رس   ی کی یعنی

 ٢٢۵٠ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بحر آمده یِ گِل کرده، سو تَرک

 شده   یاز زندانِ گِل، بحر رَسته

است، او از زندانِ  خداوند آمده   تینهای و ب   ییکتای  یِایدر  یسورا رها کرده و به   های دگیگشا جهانِ گِل، همانانسان فضا   رایز

 .استشده  ل یحضور تبد یار یو هش  ییکتای یایرها شده و به در ،یذهنگل، من 

 88۵ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و بابا و اصلِ خلق، اوست  مادر

 خُنُک آن کَس که دانَد دل ز پوست  یا

شده را از  دلِ باز و عدم   ، یدلِ اصل  قتِیحق  کهکسی   حالِبه   خوشا.  خداست  هاانسان همه    شهیو پدر، اصلِ خلقت و ر  مادر

 .بازشناسد  های دگیو همان  یذهنمن  یعنیپوست 

 886 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو
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 : نَک دل آوردم به تو ییبگو  تو

 ها قُتو دل   نی: پُرَّست از ادتیَگو

 ی جهان   نی: عالم ظاهر، ذهن اقُتو

نوع    نیجهان از ا  نیا  ی: قوط دیفرمای ام و خداوند به تو م تو دل آورده   یبرا  نکیگفت: پروردگارا ا  یبه خداوند خواه  تو

 .پر است   دهیو پوس دهیهمان یِهادل 

 :تشکر با

 ل یل
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 گنج حضور، بخش سوم  886شمس، موضوع برنامه   وانید اتیو غزل  یمثنو ات یخلصه شرح اب

 887 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آور که قطب عالم اوست   یدل  آن

 جانِ جانِ جانِ آدم اوست  جانِ

را به   ی در مرکزت نماند و آن دلِ عدم ی دگ یهمان چ یفضا را باز کرده، مرکزت را عدم کن تا ه: دیفرمای باز به او م خداوند 

قائم به ذات خود و ماندگار است.    ی عنیو او جوهر    یرفتن  نیباز   یعنی  عَرَض   عالم   که قطبِ عالم بوده، همه  اور یبارگاهِ من ب

 .اوست یی و خدا ی  اصل ِ جان   یعنی آدم، که جانِ جانِ جانِ  ی همان دل

 888 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آن دلِ پُر نور و بِر  ی برا از

 ها منتظرآن سلطانِ دل  هست

 .ستی زندگ  یِ کیو ن یشاد ر،یخ  ،یشده و پُر نور، پُر از فراوان گشوده  ها، خدا منتظر دلِ سلطان دل  آن

 88٩ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 روزها در سبزوار  یبگرد  تو

 ز اعتبار یاب یدل را ن آنچنان

چنان دلِ    ی توانی نم   ، یکن  ی نقاطِ آن را وارس  ۀو هم  ی جهان بگرد  نیا  یعن یرا در شهر سبزوار    یمتوال   یاگر روزها  تو

 .یکن دا یرا پ یاشده گشوده

 8٩٠ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو
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 جان  ده یپوس یدلِ پژمرده پس 

 آن سو کشان  ،یسرِ تخته نه  بر

تابوت جسمت    یاست را روشده   دهیکوب  ا یدن  نایتخته    ی و رو  دهیو درد پوس  ی دگ یپژمرده، که از شدت همان  ی دل  باالخره

 .یبری خداوند م  یسوو به   یگذاریم

 ] بعد  ت یادامه معنا در ب[

 8٩۱ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ار یشهر ی دل آوردم تو را ا که

 دل نَبوَد اندر سبزوار  ن،یاز  بِهْ

ام؛ و درد را آورده   یدگ یشده، پر از همان  ده یدل پوس  نیخداوند، من به بارگاهِ تو ا  یا  ،یشاهِ عالمِ هست  ی: اییگوی م  و

 .نشد  دایدل پ نیدر سبزوارِ جهان بهتر از ا رایز

 8٩٢ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی جَر یست اگورخانه  نی: ادتیگو

 ؟ یآور نجایدلِ مُرده بد که

 : گستاخ یجَر

گشا را  برو آن دلِ فضا   ؛یآوری م  جان یقبرستان است که دلِ مُرده را به ا  جان یگستاخ، مگر ا  ی: ا دیفرمای به تو م  خداوند

 .من باشد تِ یو ابد ت ینهای که از جنس ب اوریب

 8٩۳ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو
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 خُوست که شاه  ی آن دل اوریب رَو

 امانِ سبزوارِ کَوْن از اوست  که

  یخود را از خداوند گرفته باشد. همان دل   یوخوکه خلق   اوریب  ی به بارگاهِ اله  ی دل  یعنیصفت باشد؛  که شاه  اوریب  یدل   برو

 .ابدیی به برکتِ وجود او امان م ی که سبزوار عالمِ هست

 8٩4 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جهان پنهان بُوَد   نی: آن دل زییگو

 ضد ان بُوَد  ایظلمت با ض  زآنکه

 نندیبی م   یدگیبا ذهن و همان  کهی جهان و از چشم کسان  نیکه مورد قبولِ خداوند باشد از ا  ی : آن دل یدهی جواب م  تو

 .ضِد  است یبا روشن  ی کیتار رایپنهان است؛ ز

 8٩۵ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آن دل از روزِ اَلَست یِّدشمن 

 است ی راثیطبع را م  سبزوارِ

  ی اریو هش  ی جهان  نیا  یهای دگ یبرحسب همان  دنیحضور، د  یاری با هش  ی روز الست سبزوار طبع، مخالفت و دشمن  از

به    میتوانی تنها نمنه  های دگیهمان  قیو ازطر  یذهنما با پنج حس، من   نیبنابرا  است؛ده یبه ارث رس  یذهنبه من  یجسم 

 .بود میبلکه با او دشمن خواه م یخدا زنده شو

 8٩6 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شهرِ زاغ  ایاو بازست و، دن زانکه 
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 ناجنس بر ناجنس داغ دنِید

همانند   زین  های دگ یو همان  یجسم   یاریهش  ی عنی  ایازِ بلند پرواز است و دنب  ۀمنزلبه   ی زندگ  تینهای شده به ب دلِ زنده   رایز

ناهمجنس    تواندی نم   ند،یبی م  یذهنبا من   کهی کس   ی عنیناجنس،    نی. بنابرا ستندی جنس ن  ک یدو از    نیشهر زاغان است و ا

 .ناسدو بش ندیرا بب حضوریاریهش ی عنیخود 

 ۱۳۵٩ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کس را و گر هم بنگرم ننگرم

 بهانه باشد و تو مَنْظَرم  او

و    زیچدر هر  یعنی  نم،ینبوده تا تو را بب  ش ی ب  یاو اگر فرضاً بدان نگاه کنم بهانه   کنمی نگاه نم  زیچچ یو ه  کس چ یبه ه  من

 .نمیو مرکز عدم فقط تو را بب  ییگشابا فضا  خواهمی م  یهر اتفاق 

 ۱۳6٠ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 صُنعِ تواَم در شُکر و صبر  عاشقِ 

 باشم چو گَبر؟   یمصنوع ک   عاشقِ 

  یی گشابا فضا   کهی . وقتکنمی م  من شُکر و صبر  یآوری وجود مرا که به   یتو هستم. هر اتفاق   ینندگیمن عاشق آفر  خداوندا، 

باز صبر و شُکر    دهم،ی را از دست م  ی دگ یهمان  شود، ی فضا بسته م  کهی زمان  ا یو    شود ی م  دهی آفر  ک ین  یمن ساختارها

را در مرکز قرار دادند عاشق مَصنوع    یجهان   نیا  یزهایو چ  یدگیخدا همان  یجابه   کهی . من مثل کافران، کسانکنمیم

 .ستمیمثل باور ن شدهساخته   زیچهر یعنی

 ۱۳6۱ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 صُنعِ خدا با فَر بوَد  عاشقِ 
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 مصنوعِ او کافر بُوَد  عاشقِ 

ا  کهیکسهر فضا   نیدر  صنع    کند،ی م   ییگشالحظه  م خداست   ی دگاریآفر  ی عنیعاشقِ  اجازه  ازطر  دهدی ،  او    قِیخدا 

است اما عاشقِ مصنوع کافر بوده،    یزدیفر  و شکوه ا  یدارا  زد؛یو خرد او به فکر و عملش بر  ندیافریب  ک ین  یساختارها

 .را پوشانده است یزندگ  یرو

 ٢466 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 فَکان  حکمِ کُنْ یهاچوگان   شیپ

 اندر مکان و المکان  میدویم

گو  ما مانند  لحظه  کُنْ   یهاچوگان  معرضِدر  یی هر  و  قضا  م حُکْمِ  و  بشو    درون،   بازشده   ی . فضامیهست  شود، ی فَکان، 

نشان    که ذهن   یزیو هر چ  ی وانیجان ح  جان،یجسم، فکر، ه  یعنیو چهار بعد ما    رونبی  در  آن  انعکاس  و  »المکان«

نفعِ ما و در  فَکان« به»کُنْ   شودی باعث م  ی ذهناتفاقات، مقاومت صفر و عدم دخالت من رشی»مکان« است. پذ  دهد، یم

 .ما عمل کند یداریجهت ب

 ۱۳8۱ تیدفتراول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نهد از المکان ی قدم بر و  حق

 فَکان او ساکن شود از کُنْ   آنگه

م   یفضا  کهنیهم فضا  شود ی درون گشوده  از المکان،  را  باب صغ   ،ییکتای  یو خداوند قدمش  افسانه   ریبه جهنم،    و 

 .گرددی ساکن و خاموش م   شود،ی فکان، بشو و م کن ی رویگاه آتش درد از نآن  گذارد ی ما م ذهنیِ من

 ٢44۱شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 مکُن  حاصلی ب  رِیعشقِ او در دل مکُن، تدب جز
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 ی مکان منزل مکُن، ال کُن مکان را ساعت اندر

  حاصل ی ب  یرهایتدب  اتی ذهنمن  نگذار و با   یگرید  زیدر مرکزت چ  شودی م  دار یپد  یی از عشقِ او که دراثر فضاگشاریغ

را    ی جسم  یاریمنزل مکن. بلکه مکان، جسم بودن و هش  دهد، یذهنت نشان م  کهیزیدر هرچ  ی عن ینکرده و در مکان،  

 . ستیمن ن  ی اصل  یِاریهش ، یجسم  یار یو هش  ستمیمن از جنس جسم ن »ال« کن و بگو  ییگشالحظه با فضا  نیدر ا

 ۳747 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 باز شد   یدهان  ی دهان بست نیا

 راز شد یهالقمه  خورنده  کو

تو گشوده    یدهان عدم برا   ،یرا بست  ردیگی م   یکرده، انرژ  هیتغذ  های دگیکه از همان  یذهندهان من  نیا  یانسان، وقت  یا

 . شودی م ی راز زندگ هایلقمه شده و خورنده 

 ۳748 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی تن را وابُر و ید  رِیز ش گر

 ینعمت خور  یفِطامِ او بس  در

  باز گرفتن ری: از شفِطام

امتداد خداست از ش  یاریهش  اگر باز کن آن  یهای و خوش   ی جهان  نیا  یهای دگ یهمان  ،یذهنمن  وِ ید  رِیخود را که    ، یها 

 .خورد  یخواه  ی فراوان یهانعمت 

 ٩۱6 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تراز توک ل خوب  یکسب ستین
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 تر؟خود محبوب م،یاز تسل  ستیچ

  شرطود یقلحظه بدون  نیدر اطراف اتفاق ا ییگشاو فضا   م یخداوند، تسل ی رویاز توکل به ن  ی حرکت، کسب و تلش   چیه

 !است؟ تردهیپسند ی فکان اله شدن دربرابر قانون قضا و کن   میاز تسل یزیچ. چه ستیبهتر ن

 ٩۱7 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بل  ی از بل سو زندیگُر بس 

 اژدها ی جهند از مار، سو بس 

ا  دهیکه مرکزِ همان  ییهاانسان  فرم  با  خود  ندارند، در جهت نجاتِ  اعتماد  و خواستِ خداوند  قضا  به  لحظه    نیدارند 

  شود ی م  ریدر نظرشان حق  های دگیاز همان ی. بعض زندیگری تر مبزرگ یبل یسوبه  ییاز بل  یذهنبا عقلِ من  زند،یستیم

 .شوندی و گرفتار اژدها م  کنندی از مار فرار م  کهن یمثل ا شوند؛ی م دهیهمان یبزرگتر ز یکه آن را رها کرده و با چ

 ۵۵7 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 او بود  یِ سزا  نیآن مرغ: ا گفت

 فسونِ زاهدان را بشنود  که

 .زاهدان گوش دهد رنگیبه ن کهی کس ی است سزا نیکه گرفتار دام شد گفت: ا ی وقت مرغ

 :تشکر با

 ه یسم
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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  نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می شود استفاده  می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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