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514 پیغام عشق قسمت خانم لیل   

 گنج حضور، بخش دوم  889شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخلصه شرح اب

 1954 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 مباش  یزار بی ه، : اُدعُوا اللّگفت

 مِهرهاش  یِرهایبجوشد ش تا

 د ی: بخواناُدعُوا*

را فراموش نکن. درحالت مقاومت و    هیو گر  یفضا را بگشا و به خدا زنده شو، زار  یعنی  «د یفرمود:»خدا را بخوان  خداوند

 .مهر خداوند بجوشد  یرهایباش تا ش  ی قضاوت صفر و عذرخواه

 1955 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ابر  رْافشانِیباد و ش  یِهُو یهُو

 ساعت تو صبر   کیاند، غمِ ما در

، خداوند  ها هستندبه فکر ما انسان   ی شفابخش زندگ  یرویو ن  یزدیا  م یبادِ عدم، دم خدا، نس  یعن یباد و بارشِ ابر،    یصدا

 .صبر کن ی؛ پس فضا را بگشا و مدت با کَرم خود به ما کمک کند  خواهدی هر لحظه م

 ٢٣۶5 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 احمد را ابوجهل و بگفت دید

 شگفت   هاشمی کز بن ینقش   زشتْ

که در    ی دار  ی نقش و صورت زشت  عجب   :گفت  اشی ذهنجهلِ من   یِاز رو   د یابوجهل حضرت رسول )ص( را د  ی وقت  مثلا 

 .یهاشم ظاهر گشت یخاندان بن 
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 ٢٣۶۶ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی احمد مر وَرا که: راست  گفت

 ی گرچه کارْافزاست ، یگفت راست 

 دردسر  یه ی: ماکارْافزا*

  ی سبب مسئله، مشکل، گرفتار  یذهنبا من   دت ی. اگرچه گفتار، وجود و دیرسول )ص( به او گفت: واقعاا تو راست گفت   حضرت 

 .و دردسر است 

 ٢٣۶۷ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آفتاب یبگفت: ا قش، یصِدّ دید

 خوش بتاب ، یز غرب  ینَ  ، یز شرق ی نَ

و نه از غرب. تو از جنس خدا    ی تو نه از شرق  دیخورش  ی گفت: ا  دیحضرت رسول )ص( را د  قیکه ابوبکر صد   یهنگام  ی ول

 .را روشن فرما کیتار یهاو دل  ندازی. خوش طلوع کن، نورت را به عالم بیکنی و نه غروب م  یشوی م  دهیینه زا یهست

 ٢٣۶8 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زیعز یا   یاحمد: راست گفت گفت

 زینه چ یِایتو ز دن دهیره یا

 تیو اهم  ارزشی ب  یمعن[ به ز ی]ناچ یاست از کلمه   گری: شکل دزیچ نه *

ابوبکر فرمود: ا  حضرت ا   کهی کس   ی. ایراست گفت  زیعز  یرسول )ص( به  رها    های دگیهمان  یایاز دن  ز،یناچ  یایدن  نیاز 

 .یاشده 
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 ٢٣۶9 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شه، هر دو را   یگفتند: ا حاضران

 دو ضدگو را، چرا؟  ی گفت راستگو 

  د؛ یچرا دو ضدگو را راستگو خواند  ت،یشاه هدا  یدر حضور آن حضرت بودند به حضرت رسول )ص( گفتند: ا  کهی کسان

 دو متناقض است؟  نیسخن ا  کهی درحال

 ٢٣۷۰ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مَصقولِ دست  امنه یی: من آگفت

 که هست  ند یآن بو هندو در من  تُرک

 افته ی قل ی: صمَصقول*

تُرک مثل ابوبکر    یبارویهم ز  نیبنابرا  ام؛افتهی  قلیص  ،یهستم که با دستِ قدرت اله  یانهیرسول )ص( فرمود: من آ  حضرت

 .نندیبی خود را در من م  تِی دارد، واقع  یذهنکه به حضور زنده است و هم هندو مثل ابوجهل که من  قیصد

 ٣۶4٣ ت یششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دیخور  یقدح گر در عطش آب  از

 دیدرونِ آب، حق را ناظر در

  ، یاریدر درون آبِ هش  صورتنیدرا  د؛یخوری را م  یاز قدحِ مرکزِ عدم، آب زندگ   یی گشاو با فضا  دیهست  اتحی  آبتشنه    اگر

ها را  آن   ی و آن آب تشنگ   خورندی و م  رندیگی اما از جهان آب م   اتندحی  آب  تشنه   ذهن،  در  هاانسان. همه  دینیبی خدا را م

 .کندی برطرف نم
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 ٣۶44 ت یششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 او در آب در  ست، یعاشق ن  آنکه

 بصر صاحبْ یا ند یخود ب صورتِ 

در    ، یارینکرده است، در آبِ هش  ی خال   های دگ یو درونش را از همان  ست یکس که فضا را باز نکرده، عاشق نآن   ر،یبص  یا

 .ندیبی خود را م  یذهنخدا، من نهییآ

 ٣۶45 ت یششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شد در او   یعاشق چو فان   صورتِ

 بگو  ند؟یدر آب اکنون که را ب پس 

صفر شود، پس در آب،    اشی ذهنشود و من   ی فان   یی گشابا فضا   ییکتای   یعاشق در آب فضا  یو صورت فکر  یذهنمن   ی وقت

 .ندیبی است، مشده   لیتو بگو. واضح هست خودش را که به خدا تبد ند؟یبی را م یاکنون چه کس  یاریدر هش

 ٣۶4۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 حُور   ی اندر رو نندیحق ب  حُسنِ

 وریمَه در آب، از صُنعِ غَ  چوهم

 ی بهشت یبایزنِ ز با،یز تی: زنِ بغاحُور*

به    یهاانسان   ،ی بارویز  انیجمال حضرت حق را در چهره حور  ،یکه عاشق فان  کندی اقتضا م   نیچن  وریخداوند غ  قدرت

خداوند و مرکز عدم را    ،ییما با فضاگشا  یوقت  یعنی.  کندی ماه را در آب تماشا م   ریطور که تصوهمان  ند،یبی م  دهیحضور رس

 . میرا در مرکزمان گذاشته و از جنس آن شو  یگرید  ز یکه چ  گذاردی نم  گر ید  رتش یاو از سر غ  م،یشوی و از جنس او م   دهید
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 ٢٣۷1 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مرا ینیبی زن ار طَمّاع م یا

 زنانه برتر آ  یِتحرّ نیز

.  یبرس   نیقینپرس تا به    جای سؤاالت ب   ا،ی زنانه باالتر ب  ی جوووچرا و پرس چون   نیاز ا  ی نیبیکار مزن اگر تو مرا طمع   یا

در مورد حضور، تحول    یذهن. منِردیگی و حضور ما صورت م  یذهنمن  ن یوگو بگفت   نیو ا  ستی ذهن نماد من   جان ی]زن، در ا

  ، یکار هست: تو طمعدیگوی م   م،یو به ما که امتداد خدا هست  ندیبمی   را  خودش  ما   حضور  نهی. در آداندی نم  یزیچچ یه  ل، یو تبد

و    میباش  یذهنها و سؤاالت غلط منصورت حضور، متوجه حرف . ما باید به ردیگی م   رادیو ا  کندی مطرح م  هوده یسؤاالت ب

  .[ شناسدی حضور را نم  یذهنچراکه من   میها نرودنبال جواب آن به 

 ٢٣۷٢ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 طمع را مانَد و رحمت بُوَد  نیا

 طمع آنجا که آن نعمت بُوَد؟  کو

در اصل، رحمت است. در    ی طمع داشتن است ول  هیمردم از قناعت، فقر و مرکز عدم، سخن گفته شود شب  یبرا  کهنیا

  شود؟ ی م دهیحضور، خداوند، باشد، طمع کجا د  یاریهش کهیی جا

 ٢٣۷٣ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دو تو  یکن فقر را روز امتحان

 دوتو  ی نیبه فقر اندر، غنا ب تا

 : دوال، دو برابر، مضاعف دوتو*
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ذهن را رها کرده، فضا را باز کن و چند   یضرورریغ یوجوهاو جست  ی سازدشمن  ،یسازمسئله   ،ینیبتو مانع  ،یذهنمن یا

زندگ   ی عنیفقر،    ،یروز آن  در  و  کرده  امتحان  را  عدم،  ب   ی مرکز  تا  چند  یازینی کن  فضا  ن یرا  و  عدم  مرکز  در    ی برابر، 

 . ندارد دهدی که ذهنت نشان م ییزهایبه آن چ یتو بستگ یِ که خوشبخت ی و متوجه شو  ینیشده ببگشوده

 ٢٣۷4 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مَلل  نیکن با فقر و بگذار ا صبر

 در فقرست نورِ ذوالْجلل  زانکه 

 ی : دلتنگ مَلل*

جلل    و   را کنار بگذار؛ چراکه نور خداوندِ صاحبِ شکوه   یاندوه و دلتنگ   نیشده صبر کن و اگشوده  یفقر، مرکز عدم و فضا  با

 . هاستدر فقر و مرکز عدم آن   بخشدی که خداوند به بندگانش م   ی عزّت  یعنی  د،کنی جلوه م  های دگی از همان  ی در فقر و مرکز خال 

 ٢٣۷5 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ن یمفروش و، هزاران جان بب سِرکه

 ن یقَناعت غرقِ بحرِ انگب از

 کردن  یی از ترشرو هیفروختن: کنا  سِرکه*

لحظه و توجه نکردن به    نیدر اطراف اتفاق ا  یی که از قناعت، فضاگشا نیجان، همچون موالنا را بب نباش و هزاران  عبوس

 .اندغرق شده  یی کتای یفضا سببی ب  یعسل و شاد یایدر در دهد،ی ذهن نشان م کهیزیچهر

 ٢٣۷۶ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کش نگر  ی هزاران جانِ تلخ صد
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 گُل، آغشته اندر گُلْشِکر  همچو

 ی مرکّب از گلِ سرخ و مواد قند ی : شربتگُلْشِکر*

تلخ   صدها درد    دن یو کش  تی با قبول مسئول  شانیاری که هش  نیرا بب  ی مثل موالنا، حافظ و فردوس  دهیکشی هزاران جانِ 

خدا    تینهای و به ب  خته یدرآم  ،ییکتای  یفضا  ینیریو دردها، رها شده و مانند گُل در گلشکر، ش  های دگ یاز همان  ارانهیهش

 . اندشده  لیتبد

 ٢٣۷۷ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یمر تو را گُنجا بُد  غایدر یا

 یشُد  دایز جانم شرحِ دل پ تا

و گنجایش و ظرف  یا باز کرده  را  تو فضا  را داشت   ی سخنان بزرگان  ت یکاش  و بدون دخالت و قضاوت    یهمچون موالنا 

و تو را از لذت    کردی آشکار م   تیموالناست برا  یمعنو  یهاتا جانم شرح دل را که همان آموزه  یرفتیپذی ها را مآن   یذهنمن

 .ساختی خدا آگاه م   تیو ابد  تینهای تغذیه کردن از مرکز عدم و زنده شدن به ب

 ٢٣۷8 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 در پستانِ جان  رست یسخن ش نیا

 روان  گردد ی کَشنده خوش نم ی ب

نباشد    ی و طلب  لیدر پستانِ جان است. تا از طرف شنونده، کشش، م  ری مانند ش  م یداری م  ان بی  موالناکه ما از مطالعه    ی سخنان 

 . شود ی و روان نشده و جذب جان نم  یجار  ر،یآن ش

 ٢٣۷9 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شد  ندهیچون تشنه و جو مستمع
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 شد   ندهیار مُرده بُوَد، گو واعظ 

  ی ذهن ]منِ.  دیآیشنونده، به سخن م  اقِیاثر اشتمُرده هم که باشد بر  نده،یباشد، گو  ندهیمند، تشنه و جوشنونده علقه   اگر

  ق یخداوند بتواند ازطر  ی عنی  د یشو  ندهیگو  ،یعنوان زندگ به   کهن یا  یبرا  .ندارد   عرفانکننده  سخنان زنده   دنیبه شن  یاعلقه 

گوش    تانی ذهنمنِ  یهاو به حرف   دیمرکزتان را عدم نگه دار  کافیاندازه  خارج شده، به   یذهناز منِ   دیشما حرف بزند با

 ].دینده

 ٢٣8۰ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مَلل ی چون تازه آمد ب  مستمع

 گردد به گفتن، گُنگ و الل  صدزبان

. دیآی و به سخن م   دیگشای هم که باشد صد زبان م  زبانی اگر الل و ب   ندهیباشد گو  یشنونده شاداب و بدون دلتنگ  اگر

ما شروع به حرف    ق یازطر  یزندگ   کهن یاحتمال ا  میرا نداشته باش  یذهنمنِ   یِ تازه شده و دلتنگ  یی اگر ما با فضاگشا  ی عنی]

 است.[   ادیز ی لی زدن کند، خ

 ٢٣81 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 از دَرَم  دینامحرم در آ  چونکه

 در پنهان شوند اهلِ حرم  پرده

جان من داخل شود اهل خانه، جان زنده به حضور، خود را پشت پرده    مِیبه حر  ست یذهنکه از جنس من  ی نامحرم  اگر

که محارم   شودی مسلمانان سبب م ن یدر ب  گانهیطور که حضور شخص ب. ]همانکندی پنهان کرده و اسرار درون را فاش نم 

اسرار را از آنان    دیندارد و با  یاده یهم فا  کندی فکر م  ی ذهنمن  وببا چارچ  کهی اسرار به کس   خود را بپوشانند، فاش کردن

  پنهان کرد.[ 
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 ٢٣8٢ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دُور از گزند  ،یمَحْرَم  دیدرآ ور

 بندْ یرو  ران،یآن سَت ندیبرگشا

 در حجاب ده، ی: پوشریسَت*

آن خانه شود آن زنان که خود را در پوشش    میداشته باشد وارد حر  یگزند و ضرر   کهآن ی ب  ،یچنانچه محرم و اهل دل  اگر

زنده شدن به خدا هستند که    قینماد عرفان و حقا  جانی. ]زنان در اکنندی و حجاب پنهان کرده بودند، خود را آشکار م 

 کار نمود.[ اهلش بازگو کرد و آش ی ها را فقط براآن  توانیم

 ٢٣8٣ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کنند بایرا خوب و خوش ز هرچه

 کنند نایب ۀ دید ی برا از

عدم   دهیاگر د  نیبنابرا   ان؛ینایناب یاست نه برا ریو بص نایشخص ب  دگانید  ی برا  کنندی م  بایرا که خوب و خوش و ز  هرچه

 .دهدی را به ما نشان نم اشییبایخداوند هم ز  مینداشته باش

 ٢٣84 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و بم ریبُوَد آوازِ لحن و ز یک

 اَصَم؟  حسِّی گوشِ ب  یِ برا از

 : کر، ناشنوا اَصَم*
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چراکه    کند؛ی ما کار نم  یهم برا  ی آهنگ خرد زندگ  سازند؟ ی افراد ناشنوا م  ی برا  ی و بم را، ک  ریمثال، آواز خوش و ز  عنوانبه 

 . گوش عدم ما کر است

 ٢٣85 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دَم نکرد حق خوشْ  هوده یرا ب مُشک

 اَخْشَم نکرد  یِحس کرد او، پ  بهرِ

 .د یاحساس ننما یی و بو کندی اش کار نم که حسّ شامّه ی: کس اَخْشَم*

  ییهادارند، نه آن   یی ایمعطر کرده که حسِ بو  ی کسان   ی بو نکرده؛ بلکه آن را براخوش   جهت ی خداوند مُشک را ب  نیچنهم

  ی عشق   یی ایست که حس بوا   ل یدل  نیا  به   میفهمی خوش عشق را نم  ی ما بو  اگر  .اند خود را از دست داده   یی ایکه حسِ بو

 .ما کور است 

 ٢٣8۶ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ساخته است و آسمان بر  نیزم حق،

 بس نار و نور افراخته است  ان،یم در

نور عدم را فراهم    یِ و روشن  ارانهیشده آتشِ درد هشو آسمان گشوده   یذهنمن   نیب  یعنیو آسمان،    نیزم  انیدر م  خداوند

تا نور و    دیکش  ارانهیمرتب درد هش  دیبا  تینهای به آسمان ب   یذهنشدن از حالت من  لیتبد  یبرا   نیساخته است؛ بنابرا

 .ندیافریب کین یساختارها  رون یشده و در درون و ب  جاد یمرکز عدم ا ، یروشن

 ٢٣8۷ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 انیخاک یِ را از برا نیزم نیا

 ان یرا مسکنِ افلک آسمان



   

  

 

514 پیغام عشق قسمت خانم لیل   

 نی: اهل زمانیخاک*

 انی: اهل آسمان، آسمانانیافلک*

هستند قرار داده و آسمان    های دگیبا همان  یکه مشغول باز   ییهاانسان  یرا، برا  یذهنرا، درواقع من   نیمثلا خداوند زم  ای

 .اند مقرر کرده است شده  ی قائم به ذات و از جنس زندگ یی با فضاگشا کهی کسان  ی درون را برا

 :تشکر با

 ل یل
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 گنج حضور، بخش سوم  889شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخلصه شرح اب

 ٢٣88 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دشمنِ باال بُوَد  ،یسُفل  مردِ

 بُوَد  دا یهر مکان، پ یِّمشتر

که آسمان را گشوده و در مرتبه    ست ی حضور و آن انسان  یاریدشمن هش  کندی م  ی زندگ   یذهنکه در من   ی کس   یسفل   مرد

برااست گرفته  یجا  ،ییکتای  فضای  باال، مکان  هر  مشتر  ی؛ پس  و  یخود  خواهان  به   یاژه یو  که    ی کس   یعبارتدارد. 

ر بوده، تضرع،  لحظه قضاوت و مقاومتش صف   ن یکه در ا  ی کس است و هر  یذهنمن   یمشتر  شود ی بلند م  یذهنعنوان من به 

 .شده استآسمان گشوده  یدارد مشتر یازمندیو حس ن ی بندگ

 ٢٣89 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ؟ یتو برخاست  چ یه ره،یسَت یا

 ؟ یرا بهرِ کور آراست  شتنیخو

 زن  ،یروده ی: پوشرهیسَت*

ما که    ی خداوند هم برا  ؟ یکرده باش   ش ی کور، آرا  ک ی  ی است که تو خود را براشده   چی ه  ایو پاکدامن، آ  دهیزن پوش  یا

 .دهدی جهان را نشان نم نیا   یو آراستگ  ییبایز م،یلحاظ چشم عدم کور هستبه 

 ٢٣9۰ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جهان را پُر دُرِ مَکنون کنم گر

 تو چون نباشد، چون کنم؟ یِروز
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تر به آن نرسد، گرانقدرتر و شفّاف   ی دست چیو ه  رد یدر صدف قرار گ  د یمروار  ی مستور و نهفته. وقت  دیمَکنون: مروار  دُرِّ*

 .خواهد بود

که    یست، وقتشفاف و مانند گلستان   با،یعدم، ز  دیکنم، چراکه جهان با د  سی نف  دیجهان را آکنده از گوهر و مروار  اگر

  بهرهی جهان ب   یو آراستگ   سبب ی ب   یرا نگه داشته و از خرد، شاد  یذهنمن   ی بخواه  ی به چشم عدم کور باشتو نسبت 

 ست؟ یمن چ ریتقص ی شو

 ٢٣91 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زن بگو  ی ا ی زنْ جنگ و رَه ترکِ

 به ترکِ من بگو   ،ییگوی نم  ور

و    یسازمقاومت، مسأله   زه،یرا رها کن، و اگر ست  یگرزهیلحظه و ست  ن یا  ی زندگ   دن یدزد  ی عن ی  ی راهزن   ،یذهنمن   یا

 .نخواهم داد یی و غذا یبه تو انرژ گریمرا ترک کن، د  ،یکنی را رها نم  ییکارافزا

 ٢٣9٢ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و بد؟   ک یجنگِ ن یِ مرا چه جا مر

 رمدیها هم مدلم از صلح  نیک

  ی ذهن من   خواهمی که نم چرا   زارم،یهم ب  ی ذهن من از صلح با من   ی ندارد حت   ی مفهوم  ی و قضاوت ذهن  بدو ک ین  ی من برا  جنگ 

  ی قابل اعتماد است، برا  ریو غ  یسطح   یذهنبا من   ،یهر صلح و قراردادصلح کنم. ]   گرید  یذهنداشته باشم و با من 

  ی از درون به زندگ   دیها با. انسان خوردی مهم  کم شوند قرارداد به   ر که اگ  ستییهای دگیقرارداد مربوط به همان  کهنیا

 .[است  دار یشان پاگاه صلح زنده شده و حس ارزش کنند، آن 

 ٢٣9٣ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو
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 آن کنم  ی و، گر ن یخَمُش گرد گَر

 دَم، ترکِ خان و مان کنم نیهم: که

کنار آمده،    جیتدربا تو به   یاریعنوان هشخوب است، من به  اریبس  یکرد   اریو سکوت اخت  ی اگر خاموش شد  ،یذهنمن   یا

 .کنمی تو را ترک م  دفعه،ک ی ،ینکن  نیاگر چن  یبه حضور برسم، ول  جیتدرتا به کشمی م  ارانهیدرد هش

 59٣ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شیپ   امِیّست در ابوده   یعاشق 

 ش ی عهد اندر عهدِ خو  پاسبانِ

 .کردی خود مواظبت م  مانیبود که در روزگارِ خود از عهد و پ  یعاشق   نیشیروزگاران پ در

  یاریهش  تیفیبه عهد الست وفا کرده، ک  دیکه زنده است با  یزمان  ی عنیاست که در عهد خود    ی عاشق نماد هر انسان [

صورت  زنده شدن به خدا، خدا را با ذهن به   یجاو با خداوند ملقات کند، اما انسان، به   رد یلحظه بر عهده بگ  نیخود را در ا

 ].کندی جسم تجسم م کی

 594 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 در بندِ وصلِ ماهِ خود هاسال 

 و ماتِ شاهنشاهِ خود  شاهمات

قرار   فیحر یهامهره  ررسیاست که شاه در ت یدارد و آن وقت  یمعن ک یو مات: شاهمات و مات در شطرنج  شاهمات*

 .توانند از او دفاع کنندی م ی خود یهاو نه مهره  زدیبگر یابه خانه   تواندی گرفته است و نه م
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  دن ید اثرِخود، خداوند، بود، در  یروبایبه معشوق ز  دن یوصال و رس  ی سال در حال و هوا  انیعاشق، انسان، که سال  نیا

ا  ی زندگ   ی عنیمانده و مات معشوق بود،    یی در جدا  ها،ی دگ یهمان  حسبِ بر به درد، مانع،    ل یلحظه را تبد  ن یزنده و پر 

 .کندی م یسازمسأله و دشمن 

 595 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بود  ابنده ی ندهیجو  عاقبت

 بود  ندهیفَرَج از صبر زا که

و صبر صورت    میلحظه، با تسل  نیدر اطراف اتفاق ا  ییدرست با فضاگشا  یوجواست. جست   ابندهی  ندهیجو  سرانجام،

درست    ی وجوصبر و جست   دهییشدن به خدا، زازنده   ، یواقع  شیوجو کرد، فتح و گشابا ذهن خدا را جست   دینبا  ردیگیم

 .است یی با فضاگشا

 ث یحد

 «.مِفْتاحُ الْفَرَج اَلصَّبْرُ»

 « .است  ش یفتح و گشا دیکل صبر»

 59۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ایاو کامشب ب  ارِی ی: روزگفت

 ایتو لوب  یِبپختم از پ  که

در    د یانسان با  یعن یام؛  پخته   ایلوب  تیکه برا  آ یانسان گفت: امشب به فلن جا ب  یعن یمعشوق، خداوند، به عاشق    یروز

هم    ییهاو کوشش   کندی نم  یی با فضاگشا  ی کوشش درست   چ یانسان، ه  وفا،ی ب   اری  نیا  ی جهان به وحدت برسد ول  نیا
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  ل یوگرنه تبد  دیها را تجسم کنذهن خداوند و نعمت   له یوسبه   دیاست که نبا  نیا  ا یاست. ]منظور از لوب  یذهن  کندی که م

 ندارد.[   یادیکه ارزش ز شودی م یی ایبه لوب

 59۷ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شب میتا ن ن یفلن حُجره نش در

 طلبی من ب شبمْ ین میایب تا

. ]اگر  میآیب  شتیتو، به پ  یتا بدون درخواست و طلب ذهن   نیگشوده، در فلن اتاق، در ذهن بنش  یشب با فضا  مهین  تا

اگر با ذهن   یول  د یرس  ی خواه  جهینتوجو به جست   نیدر ا  یوجو کنو جست  یشده خدا را بخواه گشوده   یصورت فضابه 

 .[ یمانی در ذهن م  یوجو و تجسم کنخدا را جست 

 598 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ها بخش کرد قُربان کرد و نان  مَرد،

 گَرد  رِیآمد مَهش از ز د یپد چون 

آمده    رونیب  های دگیاز پشتِ گرد و غبار همان  ،یکه ماهِ تابانش، زندگ   دیو د  دشنی  را  معشوقش  ملقات  مژده   یوقت  عاشق 

 قربان کردن، نان پخش کردن و   نیا  یکرد و صدقه داد. ول   میمردم تقس  نیب  یاریکرد و نان بس  یآن قربان  ۀبه شکران 

با مرکز عدم و حضور    دیبا  ینداشت، شرط اول در هر عبادت   یادهیفا  داد،ی انجام م  یذهناحسان کردن را چون با من

 .باشد

 599 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 داردر آن حُجره نشست آن گُرمْ   شب

 غار  ارِیآن  یوعده   دِیام بر
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 نیاندوهگ:  دارْ گُرم*

در شب ذهن در اتاق    ییگشاخود، خداوند، بدون فضا   ی میمعشوق صم  ۀتحققِ وعد   دِیبه ام  ،یذهنمن  ده،یدعاشق غم   آن

 .نشسته است ایدن

 ۶۰۰ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 او   ارِیآمد  ل، یاللَّنصف   بعدِ

 آن دلدارِ او  الْوَعْدانهصادِقُ 

 شب   مه ی: نلیاللَّنصف *

 الْوَعده : مانند افراد صادِقُ الْوَعْدانهصادِقُ *

  شب مه یگذشته بود که بر سرِ قرار حاضر شد. ]ن  مهیخود وفا کرد و شب از ن  ۀبه وعد   هالوعداو مانند افراد صادق  معشوق 

از پنجاه درصد شود، نصف  ش یب  یجسم   یاریهش  نسبتِحضور به   یاریقدر گشوده شود که هشدرون آن   یاگر فضا  یعنی

 الوعده است.[ چراکه او صادق  دیآی خداوند، م ار،یشب گذشته و 

 ۶۰1 ت یدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دیخود را فتاده خفته د   عاشقِ 

 د یاو در  نِیاز آست ی اندک

 . او را پاره کرد نیاز آست  یاست. کم  دهی افتاده و خواب  نیزم یکه عاشق رو دیآمد و د معشوق 

 ۶۰٢ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کرد ب یچندش اندر ج ی گِردگان
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 نَرد  بازی م ن،یا  ریگ ،یتو طفل  که

 : گردو گِردگان*

 .است  یباز یمعنبه  صرفاا جان یاست، در ا  یباز ی: نوع نَرد*

خداوند    یعنیکن. ]   یو باز  ریگردوها را بگ  نیا  ،ی: تو کودک دیمنظور که به او بگو  نیاو گذاشت. به ا  بِیگردو در ج  یمقدار

و    های دگیبا آن همان  یو سرگرم   یدر مرکز انسان نهاد تا او که هنوز در ذهن و نابالغ است به باز  یدگیهمان  نیچند

 مشغول شود.[  یجهان نیا یزهایچ

 ۶۰٣ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دیسَحَر از خواب، عاشق برجَه چون 

 د یها را بدو گِردگان  نیآست

صورت  شد، به   داریچون انسان از خواب ذهن ب  .پاره و چند عدد گردو شد  نیو متوجّه آست  دیعاشق از خواب پر  سحرگاه

  ت ی ]ادامه در ب.  دیرا د  های دگیدردها و همان  ی انباشتگ   ده،یو ذهن خود را تماشا کرد، مرکز همان  دیحضور ناظر عقب کش

 بعد...[ 

 ۶۰4 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 : شاهِ ما همه صدق و وفاست گفت

 آن هم ز ماست  رسد،ی بر ما م  آنچه 

  ی ذهناز من  د یآی که بر سرِ ما م   یی است. هر بل  یصداقت و وفادار  کپارچه یخداوند    ی عنیآن حال با خود گفت: شاهِ ما    در

 .ماست

 ۶۰5 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو
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 م یمنیا  نیما ز خواب،ی دلِ ب  یا

 میزنیحَرَس بر بام چُوبَک م چون 

 نگهبان یمعن: جمع حارس به حَرَس*

 .رودی به کار م   یق یدر موس تمیحفظ ر  یکه برا ی چوب  زیو ن زنند،ی که با آن طبل م  کی: چوب کوتاه و بارچُوبک*

ا  موالنا ما که در خواب ذهن    دار یب  دلِ   ی: ادیگوی اند م که به خدا زنده شده   ی از حال عاشقانِ وصال و کسان   جان یدر 

گردو و خوابِ فکرِ گردوها    یباز  نیما از  ، یو پاسبان الست  ی لحظه هست   نیخودت در ا  یاریهش  ت یفیتو مسئول ک  ، یستین

امان همان  ی عنی.  میدر  غفلت  خواب  در  به   .میمانی نمفرو  های دگیما  نگهبانان  همچون  را  ما  جهان  ناظر  حضور  صورت 

 یاریهش  میگذاری و نم   ستی ما ن  دیحرف و رفتار مردم مورد تقل  م؛یزنی خود طبل و نقاره م  ضورپشتِ بام ح  یرو  م،ینگریم

 .ما را بدزدند

 ۶۰۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مِطْحَن شکست  نیما در گِردگانِ

 از غمِ خود، اندک است  مییگو هرچه

 ا ی: آسمِطْحَن*

خود در   یهای خدا شکسته شدند. و هرچه از غم و سخت  ابیها در آسآن  ، یدگ یهمان یگردوها  یی و شناسا  ییگشافضا   با

 .[ میدرد بکش نیاز ا شتری که ما ب ستیاندک است. ]البته الزم ن مییراه بگو نیا

 ۶۰۷ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ماجَرا یِ صَل  نیچند ا  عاذِال 

 را  وانهید  نیکم دِه بعد از ا پند
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 کننده، ملمتگر : سرزنش عاذِل*

 : بانگ زدن صَل*

دعوت    زهیها را به ماجرا، بحث و جدل و ستو دائماا انسان   یماجرا دَم بزن   نیاز ا یخواهی م  یملمتگر، تا کِ   یذهنمن  یا

 .دهمی گوش نم  یذهنمن یهاو به حرف اموانه یمن د رایپس مرا پند مده، ز  نیز ؟یکن

 ۶۰8 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هجران شنود  ینخواهم عشوه  من

 چند خواهم آزمود؟   آزمودم،

ها، توقعات  رنجش  ،یذهن. چراکه فکر و عمل براساس من خورمی را نم  یذهناز خدا و من  یهجران، دور ۀدور   بیفر من

 کنم؟ ش یقدر آزماچه  گری . دشود ی که فقط به درد ختم م  دم یام و دکرده  شیآن را آزما یو هزاران الگو

 ۶۰9 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست ی وانگیشورش و د رِ یغ هرچه

 ست ی گانگیو ب یره دُور نیاندر

 یذهنمن  یهاشدن با خدا، و گوش ندادن به حرف  یکیعدم،    ،ییگشافضا  ،یوانگ یو د  یدگیجز شوربه   دمیراه فهم  نیا  در

 .نوعان خود استو از هم  یاز خدا، زندگ   یگانگ یو ب یکنم باعث دور یهرکار

 ۶1۰ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 را  ریآن زنج میبِنِهْ بر پا نیه

 را ریتدب یسلسه   دمیدر که
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از    دنیو پر  یجسم   یاریهشمن که به    رای ببند ز  میو عدم را به پا  ییگشافضا   ،یوانگ یعشق و د  ریباش، آن زنج  هوشبه 

 .امرا گُسسته  یذهنمن ریو رشته افکار، عقل و تدب  ریوابسته بودم، اکنون آن زنج گر یبه فکر د یفکر

 ۶11 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آن جَعدِ نگارِ مُقْبِلم  رِیغ

 بُـگسَلم   ،یآر ریدو صد زنج گر

 حضرت حق  ات یّو تابدار، تجل دهیچیپ  ی: زلف معشوق، موجَعد*

 بخت ک ی: نمُقْبِل*

  ده، یچیپ  یآن سلسله مو  رازیغباشد. اگر به   بخت،ک ی، خداوند نمعشوقم  سوان یاز جنس گ  ریمواظب باش که آن زنج  ی ول

. کنمی همه را پاره م  یاوریشده را هم که بکه از فکر پشت فکر ساخته   ر یزنج  ست یشده درون، دوگشوده   یفضا  یعنی

حدس    تواند ی نم   ش یالگوها  له یوسبه   فهمد،ی معشوق از آن جهت است که ذهن آن را نم  ی سوی بودن گ  ده یچیپ  جان یدر ا]

و در دستان    رودی م   ی بختک ین  ی سوبه   دیگشای فضا را م   ی فقط وقت   کند،ی م   جاد یا  ر ییبزند که خداوند چگونه در انسان تغ

 نگارِ مقبل است.[ 

 ۶1٢ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست یبرادر راست ن  یو ناموس، ا عشق 

 ست یعاشق مَا  یدرِ ناموس ا بر

 .است ی ذهنمن یِ تصنُّع یمنظور آبرو جان ی: در اناموس*

 .  دیآی جور درنم یذهنمن ی بدل  ت یثیشدن با خدا، با ناموس و ح  ی کیعشق و  ،ییگشابرادر، فضا  یا
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از    نیدروغ  ریتصو   ک ی  یذهنمن   رایاند. زضد هم   یذهنمن  ی با آبرو  خواهدی م  ی زنده شدن به خداوند که صدق و راست

 .ستیما یبدل  ی ذهن ریتصو ن یبر در ا گاهچ یعاشق، ه  یگذاشته. ا  شیمردم ساخته است و آن را به نما ی خودش برا

 ۶1٣ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شوم  ان یآن آمد که من عر وقتِ 

 بگذارم، سراسر جان شوم  نقش 

گونه که هستم  و خودم را آن   و برهنه شوم   ی خود خال   ی و مصنوع   یبدل   ی ذهن  ریاست که من از آن تصو  دهیآن رس  وقت 

 .حضور برسم یاریو به کمال هش  میرا ترک گو دهیهمان یهانشان دهم. نقش 

 ۶14 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آ ی ب شهیعدوِّ شرم و اند یا

 ا یشرم و ح  ۀ پرد دمیدر که

  یایشرم و ح  ۀفضا را باز کن تا من پرد   ا،یبه مرکز من ب  ،یهست  یذهنمن  یهاشه یشرم و اند  نیتو دشمن ا  خداوندا، 

  ر یتصو  کیندارد. ]ما    یادهیفا  یذهنمن  یمصنوع   یآبرو  نیکه ا  دمیعنوان حضور ناظر فهمبه  رایرا پاره کنم. ز  یذهنمن

که مبادا بفهمند تماماا   میکنی م یخاطر مردم زندگ و تمام عمر به  میدهی کرده را به مردم نشان م و بزک   رادیپر از ا یذهن

 ما برود.[  یدروغ است و آبرو

 ث یحد

 «.یَمْنَعُ االیمان اءُیاَلْحَ»

 «.است  مانیا ۀ بازدارند شرم،»
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 ۶15 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یی ببسته خوابِ جان از جادو یا

 یی که در عالم تو ارای دل سختْ 

  ی دلسنگ   ارِیجهان چه    نیتو در ا  ،یاخود خواب مرا در ذهن بسته  ۀ قدرت کامل  ی عن یخود،    ی که با جادو  ی خداوند  یا

 .به تو زنده شد  شودی قدر سخت مچه  ی عنی ؛یهست

 :تشکر با

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

را ازطریق ایمیل به  توانید پیغام خود 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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