
 

 

 

802پیغام عشق قسمت   

    

  

 

                                                                                         

عشق  پیغام  

 د و دومتصهش قسمت

                                                                                         

 

 



 

 

 

802قسمت پیغام عشق   خانم پارمیس  

 گنج حضور، بخش دوم  920شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 ١٧٣۴ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 طلب در تو گروگانِ خداست  نیک

 سزاست   ی هر طالب به مطلوب زآنکه

است،    ش یسزاوار مطلوب خو  ،یرا در وجود تو به امانت گذاشته است، آگاه باش که هر طالب   یق یکشش طلب حق  خداوند

سزاوارِ زنده شدن به خداوند    صورتنیشد و درا  یخودت خواه   ی طالب ذات اصل   ،ییمعنا که اگر فضا را بگشا  نیبد

 .یشوی م لسزاوار پندار کما  ، یکن یفضابند  یذهناما اگر با من  یشویم

 ۴0٣8 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هر دَم نامِ پاک نند خوای م عام

 عمل نَکْند، چو نَبْوَد عشقناک نیا

م   مردم زبان  به  را  خداوند  پاک  نام  م  آورندی هرلحظه  کمک  خدا  از  همان  کهی درحال  خواهند،ی و  مرکز  با  و   دهیاگر 

 .ندارد یریو تأث ستیهمراه باشد، عشقناک ن  تی ناله و شکا  ،یاز جمله فضابند  یذهنمن یهاتیخاص

 ٣١۴۵ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گر جهدِ تو افزون بود  ییذرّه

 خدا موزون بود  یِ ترازو در

و نظارت بر اعمالش، اضافه شود،    یذهنمن   ییدرجهت شناسا  ییو تالشِ تو، با صبر، حزم و فضاگشا  ی سع  یاذره   اگر

 .گذاردیم  ریتو تأث ی شده و در زندگ خداوند محاسبه  ی در ترازو
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 ١9۶١ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بارگاه نی حضرت است ا تینهای ب

 را بگذار، صدرِ توست راه  صدر

و راه ادامه    شودی تر مفضا گشوده   نیا  ،یرَو  ش ی که هرچه پ  انیپای است ب   ی حضور، راه  یاریزنده شدن به هش  رِیمس

را کنار    دهدی پندار کمال به تو نشان م  قی که ذهن از طر  یمعنو  ی»صدرِ« مجلس و مقامِ بال   نیخواهد داشت، پس ا

. ]در  دهدی که ذهن به تو نشان م  ی تیبه موقع  دنیاست نه در رس  هرا   ن یبگذار و به آن توجه نکن چراکه »صدرِ« تو در هم

 .[ یندازیکرده و ب ییرا شناسا تیهای دگ یهمان ییضاگشامرتب با ف دیبا انیپای راهِ ب نیا

 ۶۶٣ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 روند  ی هوشی دو به ب   نیاز آن ا  بعد

 شوند  کیو مولود آنجا  والِد 

  ی از جنس فضا  د،یگشای خمارآلود است فضا را در اطراف اتفاقات م  یشرابِ زندگ   دنیعلت نرسکه به   یانسان   یوقت

قائم شده، والد و مولود که نماد خداوند و انسان    یاریبر هش  یاریهش  ییکتای  یفضا  ۀکدیم  نیو در ا  شود ی شده م گشوده

 .شوندی م  یک یبا هم   یعن ی گردندی م هوش«ی است هردو »ب

 ۶۶۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و درد  ی شاد  یکردند آشت  چونکه

 کرد داریرا تُرکِ ما ب مُطرِبان

  ی ذهنفضاگشا هستند با من   یهاارتباطِ مطربان که نماد انسان   ، ییکتای  ی و شراب فضا  ییفضاگشا  ق یکه از طر  یزمان

زندگ  به  و  »آشت  یزنده شدند، »شاد  یقطع شده  با هم  که همان فضاکرد. همان  «یو درد«  ما  ترکِ  گشوده    یموقع 



 

 

 

802قسمت پیغام عشق   خانم پارمیس  

عشق،   سبب،ی ب  یرا بنوازند و شاد یسازِ زندگ شان، ِی زینگاکرد تا با شوق و طرب داریاست، مطربانِ فضاگشا را بشده 

 .پخش کنند  یرا در جهان ماد یخرد و برکات زندگ 

 2١۴2 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 بجهد خنده ز من، خنده نهان دارم از او  چون 

 و، بانگ و فغان آرَم از او تُرُش سازم از ا یرو

با فضاگشا  یزمان م   یفضا  ی پدری پ   یهایی که  به حالت   شود ی درونم گشوده  از شدت خنده م  رسمی م   یو    خواهم ی که 

  دهند، ی ناراحت و نگران شده و واکنش نشان م  گران یخودم و د  یذهن که من   شومی و آگاه م   کنمی منفجر شوم، تأمل م

خنده آن پس  از  را  مام  پنهان  روتُرُش  به   کنم،ی ها  م   و ظاهر  من   شوم ی عبوس  درمقابل  فغان«    یذهن  یهاو  و  »بانگ 

 .آورمی برم

 2١۴2 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 جنگ شود  ، یخنده زن ، یتُرُشان لغ کن با

 از او  بارمی نهان کردم من، اشک هم خنده

 ی : شوخ لغ*

و روتُرُش هستند، شوخ   یذهنکه برحسب من  یبا کسان   اگر بخند  یکن  یعبوس  م   ،یو  ب   کنندی دعوا  را  تو    رتیغی و 

ظاهر و به   کنمی ها پنهان م ام را از آن ! پس من خندهیخندی و م  یشاد  ،یذهنچون با وجود دردها و مسائلِ من   شمارند، یم

 .ها حفظ کنمتا خودم را از آن  شومیم انیگر

و زندگ  کن قانونِ[ ا  ،ییبایانسان بخندد تا ز  قیاز طر  خواهد ی م   یفکان، »خنده« است  به  را  جهان    نینظم و سامان 

 ].زدیبر
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 9۶ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی زیکه ز معده و لبِ هر خام گر یخواه 

 ایچو در  باشی و روتلخ هم  پرگوهر

 : اخمو روتلخ*

  ی پرگوهر  یایچون درهم  دیبا  ،یهستند، در امان باش   یذهنکه در من  یخام  یهاانسان  نِیقر  رِیاز تأث  یخواهی م  اگر

  ، ییفضاگشا  قیاز طر  های دگ یکه با انداختن همان  ی زمان  ی عنی  شود،ی م  شیگوهرها  دنیآن مانع دزد  یهاکه موج   یباش 

 .کنند یدور و از ت  یذهن یهاباش تا من یروتلخ و جد  ،یپرگوهر شد

 2۶٣۶دفتر پنجم،   ،یمثنو ،یمولو

 او  یوگو و گفت  قول ی ب  نیقَر از

 او  ی بدزدد دل نهان از خو خو 

 نی: همنشنیقَر*

  نیچه ا. چنان دزدد ی است م شده   ن یرا که با او قر  ینینشهم   رتیخو و س  ی طور پنهانو به   ییوگو گفت   چیه  ی ب   ی آدم  دل

و    یچه از جنس زندگ و چنان   کندی مخرب منتقل م  ی ژاست، انر  دهی باشد که در ذهن بوده و مرکزش همان  ی انسان  نیقر

  د یبخند ی برحسب زندگ   دیخواهی . ]پس اگر م آوردی درم  ارتعاش را به  ی و زندگ  بخشد ی باشد، برکت سازنده م ی دم اله

 .[ دیباش ن یمراقب قر د یبا دینکن هیگر های دگ یو برحسب همان

 8٣8 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 چشم را؟  دیکه گشا تیعنا جز

 محبّت که نشاند خشم را؟  جز
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  ی انسان را باز کند؟ جز عشق و محبتِ خداوند چه کس   نیبچشم عدم   تواند ی م   یخداوند چه کس   تِیو عنا  ییفضاگشا  جز

نرساند؟    ضرر  گران یانسان را فروبنشاند و شفا دهد تا به خودش و د  ی ذهنمن   یو دردها  جاناتیآتش خشم، ه  تواند یم

اثرگذارتر    یزیچچ یچشم عدم انسان را ببندد. ه  توانندی م  ی ونیزیتلو  یهاها و برنامه ها، کتابچون انسان هم  ییهانی]قر

 .[ ستی ن نیاز قر

 29۴8 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ؟ یکرده رو چو سرکه، چه گردد ار بخند یا

 یبَرنَبَند چیتو ه ،ییروز سرکه   هوَاللّ

 ی دماغی ب  ،ییرو: ترش ییروسرکه *

 مند شدن : سود بردن، بهرهبَربستن*

و عبوس هستکه هم   ی کس   یا تُرُش  رو  م  ، یچون سرکه،  تسل  شود ی چه  بگذار  ی باش   میاگر  تو    ق یاز طر  ی زندگ   ی و 

از رو از  یهای و مرادخواه  یخواه عبوس و کام   یبخندد؟! به خداوند سوگند که  پندارِ کمال است، به    قیطر  ذهن که 

 .دیرس ی نخواه جاچیه

 29۴8 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 بال   دهیلل، با ل پَر انِیلول یا

 ی فارغ ز چون و چند ول،یهَ نیز وارسته 

 سرمست، با نشاط   یبه معن   ی: جمع لول انیلول*
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شده  گشوده   یبه فضا   ها،ی دگیبرحسب همان  یذهنمن  یهایی ها و مرادجول کردنِ کام  قی»ل ل« که از طر  انِیبارویز  یا

ذهن فارغ و آسوده    یهایسازراحت شده و از چون و چند و سبب   یذهنپندار کمال و من   یول ی. شما از شرِ هدیادهیپر

 .دیاگشته 

 2٧١9 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یلومو

 جانِ جان و صد جهان  ی ا آیب نیه

 زمان   نیدار نقدِ ا  متیغن  خوش

  اریلحظه را که نقداً در اخت  نیرا رها کن و فرصت ا  ندهیآ  و   گذشته  زمان  و  باش  آگاه  ها،جهان  و  هاجان   ۀجانِ هم  یا

 .بشمار متیتوست، غن

 2٧20 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مَه از شبروان  یِ مَدُزد آن رو در

 آبِ روان  یا ، یجُو  نیمَکَش ز سر

اجتناب    یذهنمن   ییِ پس از مرادجو  ، یرا از من نپوشان  ت یکه در شب ذهن هستم رو  ی تا زمان  خواهمی از تو م  خداوندا 

تنم برنگردان و    یجو  نیرا از ا  رتیمس  ی زندگ  بخشِاتیآب ح  ی. اکنمی باز م  هایمرادی کرده و فضا را در اطراف ب 

 .کن رابیچهاربعدم را س

 2٧2١ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نی  جُو خندد از آبِ مَعلبِ  تا

 نیاسمیلبِ جُو سر برآرد  لب

 و زلل ی: آبِ جارنیمَع ِ آب*
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  اسمن یخندان شود و اطرافِ آن، سراسر گلِ    زد،یریشده به جانم مگشوده   ی که از فضا  یی تنم از آن آبِ گوارا  یلبِ جو  تا

 .دیایدرب

 2٧22 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بر لبِ جُو سبزه مست   ینیبب چون 

 بدان از دُور کآنجا آب هست  پس 

در آن   ،یدیسرسبز و خرم د  اهانِیگ  ،یباریجو  ۀها بر کناردر دور دست   هرگاه جا آب وجود دارد.  پس بدان که قطعاً 

است، پس بدان که آبِ    یبختش و خوش آرام   ،یسرشار از شاد  اش ی که زندگ   یدیرا د  یهرگاه انسان  گریعبارت دبه 

 .استدرونش را آباد کرده ی زندگ

 2٧2٣ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 وَجُوهٌ کردگار ماهُمی: سگفت

 زاربُوَد غَمّازِ باران، سبزه که

 .آشکارکننده یِبه معن   نجایدر ا  ن،یسخن چ اری: بسغَمّاز*

  ن یا  ۀدهندزار نشانطور که، وجود سبزهها انعکاسِ مرکزشان است. همان انسان   یرون یب  یفرمود: ظاهر و زندگ  خداوند

بار باران  که  ]اگر جااستده یاست  ب  ، یرونی ب  ت یوضع  یو جمع   یصورت فردبه   ، یی.  که    نیا  انگر یخراب هست  است 

  ، ی تلخ شده و با فضابند هایمرادی ها در مقابل ب ببارد، آن   شانی گباران رحمت به زند  دهندی جا  اجازه نم ها در آن انسان 

 .[ دهندی مقاومت نشان م

 ۴١ ۀی، آ(۵۵)  الرحمن  ۀ سور م،یقرآن کر

 ...« الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ یُعْرَفُ»
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 ...« شناسند را به نشانِ صورتشان مى  کافران»

 ].است  انین، نماانسا یو صورت ظاهر یرون یب یدر کارها یذهنانعکاسِ من [

 2٧2۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کس چ یه ندیببارد شب، نب گر

 بُوَد در خواب هر نَفْس و نَفَس  که

  یبارش رحمت اله   تواند ی ذهنش نم  دِیچون همه در خواب هستند. ]انسان با د  ندیبی آن را نم  ی باران ببارد، کس   ی شب  اگر

  .[ندیرا بب

 2٧2۵ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ل یهر گلستانِ جم یِّتازگ

 لی دل  ،یبر بارانِ پنهان  هست

ز  یو شاداب   طراوت  باران  لیدل  با،یهر گلستان  بارش  د  ی بر  با  که  است  نم   دی پنهان  را تشخ  توانی ذهن  داد.    صیآن 

 .خداوند، در درون انسان است تیبارش رحمت و عنا یِ تجلّ رون،یدر ب ی زندگ شرفتِیآباد شدن و پ گریعبارت دبه 

 ١۴٧8 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کَن، شَقِّ حَجَرجانِ کوه  زورِ

 جانِ جان، در اِنشَقَّ الْقَمَر زورِ

 حَجَر: شکافتنِ سنگ شَقِّ *

 الْقَمَر: شکافتنِ ماه  اِنشَقَّ*



 

 

 

802قسمت پیغام عشق   خانم پارمیس  

 کهی طوربه   کند،ی م   میرا دو ن  یذهنکن، در شکافتن سنگ است، اما قدرت انسانِ فضاگشا، ماهِ منکوه   یِذهنمن   قدرتِ

از زمان روان  را  آ  یِشناختخودش  ا  ندهیگذشته و  و در  با چالش   شود، ی ساکن م  یابد  ۀلحظ  نیجمع کرده  و  پس  ها 

 .اندازد ی خودش را به دردسر نم   های دگیهمان  د یو با د  کندی نرم نم   هپنج  و   که پندار کمال بر سرش آورده، دست   ییبالها

 28۶٧ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 او را مُقتدا سازد، بِرَست  هرکه

 نشست  ی مقامِ امن و، آزاد در

 شوا یرهبر، پ نماز،ش ی : پمُقتدا*

  گر یو پندار کمال رها شده، د  یذهنمن  ۀخود قرار دهد، از سلط   یو »مقتدا«  شوایرا پ  یو زندگ   دیکه فضا را بگشا  یهرکس

 .شود ی شده مگشوده  یفضا  «یِو »آزاد  تیامن یبلکه وارد فضا رود،ی ذهن نم  یو مراد طلب ی طلبکام  یسوبه 

 ٣١9۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی را حَبر و سَن  ریمَر غ یکُن تا

 یکُنی م  یرا بدخو و خال  ش یخو

 : دانشمند، دانا حَبْر*

 بلندمرتبه  ع،ی: رفیسَن*

و    یده  رییها را تغآن   ،یکمک کن  گرانید  یذهن  یهاخودت، به من  یتمرکز و کار کردن رو  یجابه   یکه بخواه   ی زمان  تا

  ی خواه ی . ]اگر میشوی م  ی خال یزندگ   ۀ زند   یبدخو کرده و از انرژ ی ذهنچون منخود را هم   ،ی برسان  ی و بزرگ ییبه دانا

ها به ارتعاش  را در آن   ی زندگ  ن،یقر  قی از طر  ی تا بتوان  ی زنده شو  یابتدا خودت به زندگ   دی با  ، یکمک کن  گرانیبه د

 .[ یاوریدرب
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 ١۵١ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ست او خود را رها کرده   ۀمرد

 رَفو  دیَرا جو گانهیب ۀمرد

حضور باشد، به فکرِ کار    یِاریخود، به هش  یِذهنمن   ۀ مرد زنده کردنِ  ی که تمرکزش روآن   یجابه   ،یذهندر من  انسان 

 .خودش را رها کرده  یرادهایهاست و اآن   یِذهنمن ۀ و زنده کردنِ مرد  گرانید یکردن رو

 ۴٧9 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 یگرنوحه  گران،یآ، بر د دهید

 یگِری و، بر خود م  نیبنش  یمدّت

با  داند ی که م  ی]انسانِ آگاه  با خود م  یرو  دیفقط  که به حال  آن  یجاچشمان من، تو به   ی :[ ادیگوی خودش کار کند 

نگاه کن و به حالِ زار خودت   تیهای دگیاز همان  یناش  یبه دردها ن، یرا بب اتدهیو مرکز همان  نیبنش  ،یکن هیگر گرانید

 .کن هیگر

 2٧8١ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هات از نسخِ اوست  حروفِ حال  نیا

 و فَسْخَت هم ز عزم و فَسخِ اوست  عزم

 کتاب، نوشتن  یاز رو  یبردار: نسخه نَسْخ*

.  شودی فکانِ خداوند است، نوشته م که توسط قلمِ دل تو که در دست قضا و کن  ستی چون حروفتو هم   ریمتغ  احوال

 .است  خداوند ۀ و اراد میاز تصم ، یشوی اما منصرف م یرا دار یعزم و قصد انجام کار  ،یذهندر من کهنیا  یحت
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 2٧82 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست یو جز تضرّع راه ن  ازین جز

 ستیتقلّب هر قلم آگاه ن نیز

 ی : زارتضرّع*

 نی[ پس تنها راه است، ین  خارج  او  ۀ از خواست و اراد  زیچچ یقلم احوال تو در دست خداوند است و ه  ی ]حال که دانست

  ت یاز وضع  کس چ یچراکه جز خدا ه  یکرده و قضاوت و مقاومتت را صفر کن  ازیاحساس ن  ی و درماندگ  یاست که با زار

 . ستیآگاه ن شود، ی فکان نوشته م قضا و کن م حضور که توسط قل یاریاو به هش  لیتبد یِ انسان و چگونگ 

 2٧8٣تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بر قدرِ خَود   یقلم داند ول  ن،یا

 و بد   ک یکند در ن دایخود پ قدرِ

کند.    ییکه صبر داشته باشد و فضاگشا  ی ااما به قدر و اندازه  سد،ی نوی که حال و وضع او را خداوند م  داندی قلم، م  نیا

  شود ی م  ی هرگاه فضا را باز کرده و از جنس زندگ  گریعبارت دبه   کند؛ی م  دا یو بد پ  ک یانسان قدر و ارزش خودش را در ن

 .شودی گلستانِ رضا خراب م  دیآی بال م  یذهنعنوان منو هرگاه با قضاوت و مقاومت به  ندیبی بهتر م

 ۶۴9 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آن را نکو باشد که او اریاخت

 خود باشد اندر اِتَّقُوا  مالکِ

 .دیکن زیپره د،یکن شه ی: تقوا پاِتَّقُوا*
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مرکزش را عدم کرده و با کمکِ حزم و صبر مواظب باشد    ، ییاست که با فضاگشا  ی کس   ۀستیو قدرتِ انتخاب شا  اریاخت

 .با مرکزِ عدم، مالکِ خودش باشد زی پره یو در فضا فتدین های دگ یدست همانبه   ارشیاخت

 ۶۵0 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نهار یز  ،ینباشد حفظ و تقو چون 

 اریاخت ندازیکن آلت، ب دور

 ه یتنب ۀ: برحذر باش، کلم نهاریز*

دست  را به   ارتیاخت  یذهنمن  یهامواظب باش، مبادا خواسته   یرا ندار  های دگیو حفظ خود از همان  زیاگر قدرتِ پره  اما

را از خودت دور کن    ی ذهنمن  ارِیابزارِ اخت  ن یو پر از درد کنند. ا  دهیرنج  ن،یخشمگ  ها،ی دگیو تو را براساس همان رندیبگ

 .بده  مولناچون هم  یرا به دست بزرگان ارتیو اخت

 208١ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اریعَ  یا ی نیرا گر نب حافظان 

 اریاختی ب  نیبرا ب ارتیاخت

 جوانمرد   یبه معن  اریّ: مخفّفِ عَاریعَ*

  یجسم   یارینگاه کن که چگونه با هش  ارتیبه اخت  ،ینیبی نم  کنند،یم  اریاختی که مرتب تو را ب   یمرد، اگر نگهبانان جوان   یا

همان دامِ  همان  ریاس  های دگ یدر  دراثر کم شدنِ  و  ب   یدگیشده  را خشمگ  هایمرادی و  رنج  نیتو  درواقع    کند،ی م   ده یو 

  شوند ی بلند م  های دگ یرا که براساس همان  تیکن و فکرها  اریاختی را ب   اتی هنذمن  اری. ]پس اختیاز خودت ندار  یاریاخت

 کن.[  تیها عمل نکن، بلکه انصتوا را رعاو براساس آن  رینگ یجد
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 ٣٧۴9 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ش یخو  یِو در اِفنا یتَضرّع جو در

 ش ی به پ  دیتفکر جز صُوَر نا کز

و اقرار به ندانستن و نتوانستن با    یاو را در زار  دیبا  افت،ی  هیو تشب  یذهن  ریتصو  قیخداوند را ازطر  توانی که نم   حال

جز اوهام    یزی چ  ،یذهنعنوان من وجو کرد چراکه با بلند شدن و فکر کردن به جست   یذهنفنا کردنِ من  جه یذهن و درنت

 .ها فکر و عمل کردآن  اس براس  دیپس نبا د،یآی نم  د یپد ی ذهن ریو تصاو

 ٣9٣ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 روز و شب ایاز احوالِ دن  خُفته

 رب بِ یتَقل ۀقلم در پنج  چون 

 واژگون کردن  دن، یگردان: بر بیتَقل*

چون  و هم   دهدی بدان نم   یتیخفته است و اهم  دهد،ی چه که ذهن به او نشان مو آن   ایبه احوال دنعاشق نسبت   انسان 

 .شودی رو به آن رو م نیو از ا  چرخدی کامل، م  میبا تسل  ،یدر دست زندگ   یقلم 

 ٣٣8۶ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 گر؟چه چاره جز پناهِ چاره پس 

 نظر   رشیمِسّ و، اِکس یدیناام

 ایمی: کریاِکس*
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چراکه او    ست؛یو پناه بردن به خداوند ن  ییجز فضاگشا  یاکرد، چاره   دیاز راهِ پندار کمال انسان را ناام  یذهنمن  هرگاه

 .کندی م ل یحضور تبد  ینظر به »طال« یِاریرا، هش یذهنمن یِدیاست. »مسِ« ناام  یدرد  هر ۀچار

 ١9۵0 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 لطف پَر  یبه کعبه   یتانی نم  ور

 گربر چاره ی چارگیکن ب عرضه

پس    ، یشده است پرواز کنگشوده   یفضا  همان  که  لطف«   ۀ»کعب  یسو به   دهیبا مرکز همان  یتوان ی و نم  یدار  یذهنمن   اگر

 .شود  تو ۀ فکان چاربا قضا و کن  ی باش تا زندگ یقیبسپار و طالبِ حق   یرا به زندگ  اتی چارگی و ب  ی ناتوان

 ١9۵١ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 است  یاهیسرما  یقو ه، یو گر یزار

 است  یاه یدا تری قو ، یکُلّ  رحمتِ

  ی که از سو  ی است و رحمت   یو ارزشمند  ی قو  ۀیاست سرما  ی که از سرِ طلب و شوق زنده شدن به زندگ   یای و زار  هیگر

 .است یو دلسوز یقو  ۀیچون داو هم شود یشامل همه م د،یآی م ی زندگ

 ١9۵2 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 جو بُوَد و مادر، بهانه   هیدا

 شود  انیآن طفلِ او گر یکه کِ  تا

منتظر    ز یدهند. ]خداوند ن  ریتا به او ش  افتدی م   هی»طفل« چه موقع به گر  نندیکه بب  گردندی دنبال »بهانه« م ر«، به و ماد  هیدا»

  ی زار  ،ییو پندار کمال را صفر کند و با فضاگشا  دیببرد و آگاهانه ناموسِ صد من حد  یخود پ   دانمِ ی است تا انسان به نم 

 داشته باشد.[  ی قیکند و طلب حق
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 ١9۵٣ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 د یحاجاتِ شما را آفر طفلِ 

 دی پد رش یو شود ش  دیبنال تا

  رِ یگاه شتا آن   دیی که شما با اقرار به ندانستن و نتوانستن به ناله درآ  د یگرسنه آفر  ی صورتِ طفلشما را به   یازهاین  خداوند 

 .شود  داریلطف و رحمتش بجوشد و پد

 ١9۵۴ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 مباش  یزار یب  ه، : اُدعُوا اللّگفت

 مِهرهاش  یرهایبجوشد ش تا

  د ی: بخوانااُدْعُوُ *

  ی رو  ی و طلب من مباش. با تواضع و فروتن  یبدون زار  یاو لحظه   اور یبه مرکزت ب  یی فرمود: من را با فضاگشا  خداوند 

 .زدیجهان بر  نیکند و سپس از تو به ا  رابیشود، ابتدا چهار بعدت را س  یاو جار  اتِیمهر و آب ح  رِیخودت کار کن تا ش

 ١١0 ۀی، آ(١٧)  اسراء  ۀ سور م،یقرآن کر

 .« سَبِیالً  لِکَ ذَ   بَیْنَ  وَابْتَغِ   بِهَا   تُخَافِتْ   وَلَا   بِصَلَاتِکَ  تَجْهَرْ   وَلَا  هُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَلَ  تَدْعُوا   مَا   أَیًّا  نَادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَ  قُلِ»

دو    نیها )که انام   نِیکوتری( ندیااو را خوانده   یکتای)ذات   دیکدام را بخوانهر  د،یرحمان را بخوان  ای  دی: خدا را بخوانبگو»

دو )صدا(    نیا  انیآهسته مخوان و م  یبا صدا   زیبلند و ن  یاوست. و نمازِ خود را با صدا  ۀژیوهاست( فقط  نام هم از آن 

 .«یبجو انه یم یراه
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 :تشکر با

 سیمتن: پارم کنندهمیتنظ

 س ی: پارمندهیگو

  

 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 920: برنامه منابع

 ( یزمان می)استاد کر  یمثنو 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

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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