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587 پیغام عشق قسمت خانم لیل   

 گنج حضور، بخش چهارم 897شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخلصه شرح اب

 ۲957 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هوا و آرزو کم باش دوست با

 اوست  ه اللُّ   لِیعَنْ سَب  ضِلُُّکیُ چون 

 .کندی اصلً دوست نباش، که تو را از راه خدا گمراه و منحرف م  یذهنمن یِ آرزو و خواست مصنوع  با

 ۲۶ هی، آ(۳8سوره ص ) م،یقرآن کر

 « اللَّهِ  سَبِیلِ عَنْ فَیُضِلَّکَ  تَتَّبِعِ الْهَوَى  لَا»

 .«[ مرو که تو را از راهِ خدا منحرف سازدیذهنپىِ هواى نفس ]خواست من  از»

 ۲958 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هوا را نشکند اندر جهان نیا

 همرهان  یه یهمچو سا یزیچ چیه

را   یذهنخواست من   تواند ی موالنا نم اتیاب  و  حضور  گنج   ةشدن با برنام  نیو قر  یهمراهان معنو  ةیاز سا ریبه غ ی زیچ چیه

 .[کندی م د یخردمند تأک  ر یشکند. ]موالنا در مورد لزوم داشتن استاد و پ درهم

 ۲959 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی عل  یرا کِا ی عل غمبریپ  گفت

 ی پُردل   ،یپهلوان  ، یحقُّ  رِیش

 .ی خدا، پهلوان و پردل و جرأت هست رِیتو ش   یعل   ی)ع( گفت: ا ی)ص( به حضرت عل  امبریپ
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 ۲9۶۰ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مکن هم اعتماد یریبر ش ک،یل

 دینخلِ ام یه یدر سا آاندر 

 بودن  ری: شیریش*

 . عاقل باش ریانسان کامل و پ  یعنی  دینخل ام  ةیسا رِیاعتماد نکن؛ بلکه در ز زیبودن خودت ن ریبر ش  یتو، حت ی ول

 ۲9۶۱ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی آن عاقل  یه یدر سا آاندر 

 ی نداند بُرد از ره، ناقل  کِش

 .که سببِ انحراف از حق شود یزیجا کننده، مجازاً هرچه : جاب ناقل

  را  او  ة توجه زند تواندی نم  یجهان نیا  زِیچ چی وصل بوده و ه ی درآ که دائماً به زندگ یآن انسان عاقل و خردمند ةیسا ریز در

 . بدزدد

 ث یحد

وَعِنْدَ  فِی أَبْوَابِ الْبِرِّ، فَتَقَرَّبْ إِلَیْهِ بِأَنْوَاعِ الْعَقْلِ، تَسْبِقُهُمْ بِالدَّرَجَاتِ وَالزُّلَفِی عِنْدَ النَّاسِ  عَلِیُّ، إِذَا تَقَرَّبَ النَّاسُ إِلَى خَالِقِهِمْ    یَا»

 .«اللَّهِ فِی الْآخِرَةِ

  کنند، ی م  یکوکاریمردم ن  ی عنی]  ند،یجویخود تقرُّب م  ینندهیبه آفر  هایکوکاریکه مردم با انواع ن  ینیبی چون م  ،یعل   یا»

در    ی عنیجُست ]  ی خواه   ی ش یآنان پ  یگون به او تقرُّب جو که بر همهگونه   ی[ تو با خِرَدهاندیجوی به کار و عمل توسل م

 .«مردم و نزدِ خدا در آخرت انیرب، مها و مراتبِ قُ[ در درجه ایانسان عاقل ب ةیسا
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 ۲9۶۲ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 چون کوِه قاف  ن،یاو اندر زم  ظِلُِّ

 طواف یْ بس عال  مرغِیاو، س روحِ

 .بر عالَم است طیگرد عالَم برآمده و مح یبزرگ  تِیاست که از غا یاند کوهاز گذشتگان گفته   یگونه که برخ قاف: آن  کوه*

است و اثر  مانند کوه قاف در همه جا گسترده شده   نیزم  یاست، در روطور کامل به خدا زنده شده که به   ی انسان   ای  ریپ  یةسا

انسان   اشدارکنندهیب و همبه  که هرلحظه حول محور عدم    ستی پروازبلند   مرغیهمچون س  او  و روح  رسدی م  عالم   ة ها 

 .گردد یم

 ۲9۶۳ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نَعْتِ او  امتیتا ق میبگو گر

 مجو  ت یآن را مَقْطَع و غا چیه

 : وصف کردن، صفت نَعت*

شدن به  چراکه زنده   ست؛ین  ییو انتها  انیاوصافِ او را پا  م،یدر وصف انسان کامل زنده به خدا سخن بگو  امتیتا ق  اگر

انتها  تیغا  یزندگ به   ییو  ه  ریپ  یعبارتندارد.  در  معنو  ی مقطع   چ یخردمند  راه  رو  یاز  کار  بلکه    ی و  نشده  متوقف  خود 

 . شودی م راتریگ ردیگی م  یگ که از زند یو شراب  ترقیلحظه حضورش عم به لحظه 

 ۲9۶۴ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست آفتاببشر، رُوپوش کرده  در

 کن واهللُ اَعْلَم بِالصَُّواب فهم
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نکته را فهم کن و بدان که    ن یاست. اظهور کرده  او زنده شده   تینهای که به ب  ی است و در انسان  قت یآفتاب حق  اوند خد

شدن به خدا را درک کند. فقط فضا را باز کن و از  زنده   تواند ی نم   یذهنمن   یعنیو داناتر است    ترک یخداوند به صواب نزد

 .د یتو بگو یرا برا راز نیشده اگشوده  یشو تا آن فضا  یجنس زندگ 

 ۲9۶5 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 طاعاتِ راه یاز جمله   یعل  ای

 اله  یبنده یه یتو سا نیگُز بر

وصل بوده و عقلش    ی لحظه به زندگ  ن یرا انتخاب کن که ا  یو انسان خردمند  ریپ  یةسا  تو   هاعبادت  ة هم  انیاز م  ،یعل   یا

 .تو بهتر است  یهااو از همه عبادت  ة یچراکه سا  رد؛یگی م ی را از زندگ

 ۲9۶۶ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ختندیبگر ی در طاعت  یکس هر

 ختندیانگ  یرا مَخْلَص  شتنیخو

 ی : راه خلصمَخْلَص*

 . استفراهم آورده   یاز قهر و عذاب خداوند، پناهگاه و محلِ نجات   ییرها یاست و براپناه برده  یظاهر  یبه عبادت  یهرکس

 ۲9۶7 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ز یعاقل گر  یه یبرو در سا  تو

 زیستْ زآن دشمنِ پنهان  یره تا

 . یابینجات   ،یذهنمن  یعنی زدیستی که در نهان با تو م  ی دشمن نیتا از شرِّ ا ریعاقل کامل قرار بگ  تیحما  یةبرو در سا  تو
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 ۲9۶8 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بهتر است   نَتیهمه طاعات، ا از

 بر هر آن سابق که هست   یاب ی سَبقْ

  ة کار بر هم  نیباالتر و بهتر است. با ا  ی از هر عبادت  یاو استفاده کن  ییو از خرد خدا  ی انسان عاقل باش   ةیتو در سا  کهنیا

 .[ ستین  ی و استفاده از خرد زندگ  یی بهتر از فضاگشا یعبادت   چ یما ه ی. ]براگرفت  یخواه ی ش یپ رندگان یگ ی شیپ

 ۲9۶9 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شو  میتسل  نیه ر،یگرفتت پ چون 

 حکمِ خِضْر رَوْ   رِیز یموس  همچو

که تابع حکم    ی او شو و سؤال نکن و مانند موس   م یتسل  رفت، یتو را پذ  تیو هدا  ییهمچون موالنا راهنما  ی خردمند  ر یپ  ی وقت

 .وصل کند  یاو باش و به حرفش گوش کن تا تو را از درون به زندگ عیو فرمان خضر بود، مط

 ۲97۰ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نفاق  ی ب  یکن بر کارِ خضر صبر

 خضر: رَو هذا فِراق  دینگو تا

  ی آمده است. وقت  8۶تا    ۶۴  اتیکهف آ  ی)ع( که شرحِ آن در سوره  ی)ع( و موس   فِراق: اشاره است به داستانِ خضر  هذا*

است   ییجُدا  نکیو بَیْنَک. ا  ین یْگفت: هذا فِراقُ بَ  ی )ع( اعتراض آورد. او به موس  استفهام، بر کارِ خضر قِیبه طر  یکه موس 

 .من و تو نیب

صبر کرده و با ذهنت سؤال    یی خردمند که خضر زمان است، بدون نفاق و دورو  ریآن پ  یهاییدستورات و راهنما  ةهم  دربرابر 

 . من و تو است نیب  ییزمان جدا نک یبرو که ا دیو اعتراض نکن تا مبادا که او هم مانند خضر به تو بگو 
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 ۲97۱ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بشکند، تو دَم مزن  یکشت  گرچه

 را کُشد، تو مو مَکَن ی طفل   گرچه

را کشت،    یرا از تو گرفت، اعتراض نکن و اگر طفل   ی دگیهمان  ک یشکست و  تو را درهم  یذهنمن  ی لحظه کشت  نیخضر ا  اگر

 .خود را نکن یموها  ی نکرده و از شدت ناراحت  یتو را کشت ناله و زار یذهناز من  ی قسمت یعنی

 ۲97۲ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خواند  ش یاو را حق، چو دستِ خو دستِ 

 براند  هِمْیدیْفَوْقَ اَ  هلُّال دُیَ تا

 .«را دستِ خود خواند تا آنجا که فرمود »دست خدا باالتر از دستِ بندگان است ی دستِ آن ول  خداوند

 ۱۰ هی، آ(۴8سوره فتح ) م،یقرآن کر

 «... اللَّهِ فَوْقَ أَیْدِیهِمْ الَّذِینَ یُبَایِعُونَکَ إِنَّمَا یُبَایِعُونَ اللَّهَ یَدُ إِنَّ»

 ...«  هایشان است کنند. دست خدا باالى دست کنند جز این نیست که با خدا بیعت مى که با تو بیعت مى  آنان»

 ۲97۳ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ش کند رانَدَش زنده یحق م  دستِ 

 کند  شنده یبْوَد؟ جانِ پاچِه  زنده

  ست؟ یها را زنده کند. زنده کردن چاست تا انسان خردمند به حرکت درآمده   ریپ قیطر  لحظه از نی خداوند است که ا دستِ 

 .کند لیبه خضر تبد  یعن یزنده گرداند  ی و جاودانگ   یابد ةلحظ   ن یهمه را به ا خواهد ی او م 
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 ۲97۴ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دی ره بر نیتنها، نادراً ا هرکه

 دیرس رانیدلِ پ یُِّاریبه  هم

  ی کند و به مقصود برسد، ول   یعاقل ط   ر یشدن به خدا را تنها و بدون پزنده   یِراه معنو  ن یا  ی که شخص  دیآی م  ش ی پ  ندرتبه 

راه    نیو بدون راهنما ا  یی زنده به خداست، که او به تنها  ران یارتعاش دل پ  ریباز همان هم از برکت و تأث  یلحاظ معنوبه 

 .است کرده  یرا ط  یمعنو

 ۲975 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست یکوتاه ن بان،یاز غا  ریپ دستِ 

 ستین  ه اللُّ یاو، جز قَبْضه  دستِ 

 دست  ره،ی: دستگقَبْضه*

 .کنندی م  ضیکسبِ ف نیشیپ یای اول  تِیاز مرشدِ حاضر، از روحان اطاعت ی هستند که ب   یکسان  نجای: در ابانیغا*

  را یز  گذارد؛ی اثر م  زین  بانیغا  یبر رو  یو ارتعاش به زندگ  نیقر  قیبلکه از طر  کند،ی م  یارینه تنها حاضران را    ریپ  دستِ 

 . دارد یکنندگمست ت یو خاص ست یجز دستِ خدا ن یزیچ  ریدستِ پ

 ۲97۶ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خِلعت دهند   نیرا چون چن بانیغا

 اند ال شک به  بانیاز غا  حاضران
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و    ترش یب  بانیحاضران از غا  یریاثرپذ  و   یستگ یشا  شکی ب   گذارند،ی م   بانیغا  یرو  یریتأث  نیخردمند چن  ران یکه پ  یوقت

شدن  زنده  یِراه معنو نیا توانند ی بهتر م رند،یگی م یی و از او راهنما  عاقل بسته ر یآنان که کمر به خدمت پ ی عنیبهتر است. 

 .کنند یبه خدا را ط 

 ۲977 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دهندی را چون نَواله م بانیغا

 ها نهند حاضر تا چه نعمت   شِیپ

 : عطا و بخشش نَواله*

در محضر او حاضر است چه    کهی کس  آن   نیبب  رند،یگی عاقل مورد عطا و بخشش قرار م   ریتوسط پ  گونه نیا  بانیغا  کهی وقت

 .کندی م افت یدر ی و نعمت یروز

 ۲978 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بندد کمر ششان ی کو پ یکس  کو

 در  ی سو  رون یکو هست ب یکس  تا

  شان یکه از محضرِ ا  ی با کس  بندد،ی و کمر به خدمت او م  ردیگی خردمند قرار م  ریکه دائماً در حضور پ  ی کس   انیتفاوت م

 . است ادیز ی لی در است، خ رونِ یو ب بیغا

 ۲979 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دل مباشنازکْ  ر،یپ یدیگز چون 

 چو آب و گِل مباش  دهیزیو ر سست 
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 : سست و ناتوان دهیزیر*

زودرنج نبوده مثل کلوخ سست    خورد ی م   اتی دگ یکه به همان  یبا هر ضرر  ، یخردمند انتخاب کرد  ر یعنوان پموالنا را به   ی وقت

 .و شکننده نباش

 ۲98۰ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی شو  نهیتو پُرک یبه هر زخم  گر

 ؟ یشو  نهییآ قل،یصی کجا ب پس 

و انداختن    ییشناسا  ، ییفضاگشا  م،یخردمند که تو را به تسل  ریو به حرف پ  ی شو  نهیاز ک  و پُر   ی برنج   یتو با هر زخم   اگر

 . شودی و مرکزت عدم نم  افت ی ینخواه  قل یص نیبنابرا  ؛یگوش نده  کندی دعوت م ارانه یدرد هش  دنیو کش های دگیهمان

 ۲98۱ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 انیبْ بشنو از صاحب ت یحکا نیا

 انینیو عادتِ قزو ق یطر در

 : قصه گو انیبْ صاحب *

 .گو بشنواست را از قصه  نیو عادت مردم قزو ی زندگ ةو یش  ةکه دربار ت یحکا نیا

 ۲98۲ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گزندی ها بتن و دست و کَتِف  بر

 زنند هایسرِ سوزن کبود از

 : شانه، دوش کَتِف*
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 . کنندی م  یخود، بدون آنکه ناراحت شوند، خالکوب   ةشهر بر تن و دست و شان   نیا مردم

 ۲98۳ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یی ی نیبشد قزو ی دَلُّاک ی وس

 ییی نیریکبودم زن، بکن ش که

 ی خالکوب  دن،یزدن: خال کوب یکبود*

 حمام  کشسه ی: کدَلُّاک*

 . کن ی و لطف بدن مرا خالکوب یکارنیریرفت و به او گفت از راه ش ی نزدِ دالک ی نیقزو یمرد

 ۲98۴ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 پهلوان؟  ی : چه صورت زنم اگفت

 انیژ  رِی: بر زن صورتِ شگفت

ا  دالک را بزن؛ چراکه من مثل    نیخشمگ  ر یش  کیگفت: نقش    ی نیبر بدنت بنگارم؟ مرد قزو  یپهلوان، چه نقش   ی گفت 

 .برمی م ن یرا از ب میهای دگی هستم که همه همان یریش

 : تشکر با

 ل یل
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 گنج حضور، بخش پنجم  897شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یصه شرح ابخل

 ۲985 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زن ری است، نقشِ ش ریش  طالعم

 زن ریس  یکن، رنگِ کبود جَهد

 بخت، اقبال، سرنوشت  یمعن: برآینده، طلوع کننده، مجازاً به طالع*

را با    ریش  کیکن تا نقش    ی سع   نیببرم؛ بنابرا  نیرا از ب  میهای دگیهمان  ة هم  ریاست که مثل ش  نیسرنوشت من ا  رایز

 .یبر بدنم بزن  ظیغل ی رنگ

 ۲98۶ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 : بر چه موضعت صورت زنم؟ گفت

 : بر شانه زن آن رَقْمِ صَنَمگفت

 .ام بزنرا بر کدام قسمت از بدنت بکوبم؟ پاسخ داد، بر شانه   یخالکوب   نیگفت: ا دالک

 ۲987 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 او سوزن فرو بردن گرفت   چونکه

 آن در شانْگه، مَسکن گرفت  درد

 .رفتن سرِ سوزن به پوست بدنش احساس درد و سوزش کرددالک سوزن را بر پوست او فرو برد؛ از فرو کهنیهم
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 ۲988 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی سَن  یدر ناله آمد کِا پهلوان 

 ؟ یزنی چه صورت م  ، یمَرا کُشت مَر

 بزرگوار  ه،ی: روشن، بلند، مجازاً بلندپایُّسَن*

 ؟ ی زنی م ی چه نقش  ؟یکنی . چکار میبزرگوار، تو که مرا کشت ی گفت: او    دینال ی نیپهلوان قزو آن

 ۲989 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مرا یفرمود ری: آخِر شگفت

 ابتدا؟   ی: از چه اندام کردگفت

  ی شروع به خالکوب   ر،یبدنِ ش  یاز اعضا  کی  گفت: از کدام   ینیبزنم. پهلوان قزو  ریکه نقش ش  دیگفت: شما فرمود  دالک

 ؟ یاکرده

 ۲99۰ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 امده ی: از دُمگاه، آغازگفت

 امدهیدو د  ی: دُم بگذار اگفت

دُمَش را نقش    ستیمن، دُم را رها کن. الزم ن  زیعز  یگفت: ا  ینیام. پهلوان قزوشروع کرده  ریگفت: از دُمِ ش  دالک

 .یبزن
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 ۲99۱ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گرفتدَم  رمیدُم و دُمگاهِ ش از

 او دَمگهم، مُحْکم گرفت   دُمْگهِ

 گرفتن: تنگ آمدن نَفَس  دَم*

 .من را گرفت دنینفس کش  یجلو  ری. دُم شدینَفَسم بند آمد و جانم به لب رس  ر،یاز دُم و دُمگاه ش رایز

 ۲99۲ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 رْسازیش  یباش، گو ا دُمی ب  رْیش

 گرفت از زخمِ گاز   یدلم سُست که

  توانم ی است، من نم   اد یالعاده زدرد سوزن فوق  رایباشد؛ ز  دُمی ب   ری بگذار ش  یسازی را بر بدنم م   رینقش ش  کهی کس   یا

 .دچار ضعف شدم  ادیتحمل کنم و از درد ز

 ۲99۳ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گرفت آن شخص، زخم  گرید جانبِ 

 ز رَحم یب  مُواسا، ی ب  مُحابا،ی ب

 کردن، مجازاً مدارا و نرمش  ی: طرفدارمُحابا*

 و نرمش   یدادن، کمک کردن، مجازاً همراه  یاری: مُواسا*

نرمش و مدارا نشان دهد سوزن را    آنکه ی کار کرد و ب شروع به   ریش  گرِ ید  یاز جا  د یآن پهلوان را د  ی تابی ب  ی وقت  دالک

 .دیبر تن او کوب
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 ۲99۴ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 چه اندامَست ازو؟   نیکرد او ک بانگ

 مردِ نکو   یگوش است ا ن ی: اگفت

گوشِ    ن یمرد نکوکار، ا  ی است؟ دالک جواب داد ا  ر یکدام اندام ش  گرید  نیبلند کرد که ا  ادیفر  ی نیآن پهلوان قزو  باز

 .ستا  ریش

 ۲995 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 م یحک ی : تا گوشش نباشد اگفت

 میرا بگذار و کوته کن گل گوش 

 : مجازاً مختصر کردن میکردنِ گل کوته *

 .ندارد گوش نداشته باشد، کار را مختصر کن ی مرد خردمند. اشکال  یرها کن ا زی گفت: گوشش را ن پهلوان 

 ۲99۶ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خَلِش آغاز کرد   گرید جانبِ 

 فغان را ساز کرد ی نیقزو باز

 یزیبر چ ز یبردن نوکِ ت: فرو خَلِش*

 .ناله و فغان سرداد ینیبدن او، سوزن را فرو کرد. باز قزو گر یاز قسمت د دالک
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 ۲997 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ز؟ یسومْ جانب چه اندام است ن نیک

 زیعز  یا ر،ی است اِشکمِ ش ن ی: اگفت

 .است ریشکم ش نیمن، ا زیعز  یکدام عضو است؟ دالک گفت: ا گر یجا د  نیسوم  نیگفت: ا ینیقزو

 ۲998 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 را  ری: تا اِشکم نباشد شگفت

 را  رینگارِ س دیشکم با  چه

به    ازیعکس است و ن  کیشکم نداشته باشد؛ چراکه فقط  ریش نینظر کن. بهتر است ا صرف  زیگفت: از شکم ن ینیقزو

 .غذا خوردن ندارد

 ۲999 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بماند  رانیشد دلُّاک و بس حَ رهیخ

 انگشت در دندان بماند   ریبه د تا

زده سخت شگفت   یعن یانگشت در دندان نهاد،    ی رزمانیتا د  رتیزده شد و از شدُّت ح شگفت   ی نیوکارِ قز  نیاز ا  دالک

 است. عاجز و درمانده شده ی سوزن   شِی است از ن  یپهلوان  ی مرد که مدع نیشد که چرا ا

  نیهم  زیخداوند ن ایو   ریپ نیبنابرا  م؛یرا ندار  ارانه یصبر و شکر نداشته و تحمل درد هش  های دگ یدر انداختن همان  زی]ما ن

 .[کندی رفتار را با ما م
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 ۳۰۰۰ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زد سوزن آن دَم اوستاد  نیزم بر

 فتاد؟  ن یرا ا ی: در عالم کس گفت

 است؟ رُخ داده  یزیچ نیدر جهان تاکنون چن  ایکوفت و گفت: آ نیسوزن را بر زم استاد 

 ۳۰۰۱ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 د؟ یو سر و اِشْکم که د دُمُّی ب  رِیش

 دیخدا خود، نافر  یریش نیچننیا

 .است دهیافریرا خدا ن ریش گونه ن یاست؟ ا  دهیبدون سر و دُم و شکم را که د  رِیگفت: ش استاد 

 ۳۰۰۲ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شیبرادر، صبر کُن بر دردِ ن  یا

 ش ینفسِ گَبرِ خو  شِی از ن  یره تا

 .: کنایه از مجاهده با نفس و ریاضت است شین  دردِ*

 .یاب ی ییرها ات،یذهنصبر داشته باش تا از ضربات نَفسِ کافرت، من   ارانهیبرادر، بر درد هش یا

 ۱۳5 هی، آ(۴سوره نساء ) م،یقرآن کر

 ...«  تَعْدِلُوا  أَنْ تَتَّبِعُوا الْهَوَى فَلَا»

 د ...«[ پیروى مکنید مبادا از شهادت حق ]از نظارت بر ذهن[ عُدول کنییذهنمن یهانفس ]خواسته   یاز هوا  پس،»
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 ۳۰۰۳ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 از وجود  دندیکه ره یگروه  کآن

 مِهر و ماهِشان، آرد سجود  چرخِ

  ی تابان و ماه فروزان دربرابر عظمت و بزرگ   د یخود خلص شدند، سپهر گردان و خورش  یذهنن که از م  ی آن گروه  رایز

 .استبه سجده درآمده  شانیا

 ۳۰۰۴ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 که مُرد اندر تنِ او نفسِ گبر  هر

 و ابر   د یوُرا فرمان بَرَد خورش مر

به   توانندی نم  یرون یحوادث ب رد؛ یبم یذهنبه من دم بگردد و نسبت کند و حول محور ع  ییگشافضا قتاًیکس که حق آن هر

 . شوند ی او م  فرمان عیمط کائنات ة و ابر و هم  د یاو صدمه بزنند و خورش

 ۳۰۰5 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 افروختنْ دلش آموخت شمع  چون 

 سوختن  ارد یاو را ن آفتاب

و    ی عی)عوامل طب  ردیگی م  ی آفتاب و هرچه از آفتاب انرژ  د، یکه فضا را باز کند و شمع حضورش را روشن نما  هرکس

 .برساند ی بیبه او آس  تواندی ( نمیعناصر ماد
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 ۳۰۰۶ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 حق در آفتابِ مُنْتَجِم  گفت

 عَنْ کَهْفِهِمْ یتَزُّاور، کَذ ذکرِ

 طلوع و غروبِ منظُّم، تابان  یو گذران، دارا ی رپای: تا دمُنْتَجِم*

از غارشان به سمت راست   دیکه چون برآ  ی نیرا ب  دیها فرمود: »و خورش، در حقِ آن ۱7  ة یدر قرآن سوره کهف آ  خداوند 

کرده و از نظم    انسان فضا را باز  یوقت  یعبارتغارند؛ ]به   یها در فراخناو چون فرو رود به سمتِ چپشان گردد و آن   دیگرا

و ماه که    دیخورش صورتن یدرا  د؛یرا روشن نما  ش یکند و شمع حضور خو  یرویپ  کندی خداوند که کل کائنات را اداره م

 بزنند.[   یبیبه او آس توانند ی است نم  یفرمی نماد فرم و ب جان یدر ا

 ۱7 هی، آ(۱8سوره کهف ) م،یقرآن کر

 ...« فَجْوَةٍ مِنْهُ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ کَهْفِهِمْ ذَاتَ الْیَمِینِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِی  وَتَرَى»

کند و چون غروب کند ایشان را واگذارد و  آید، از غارشان به جانبِ راست میل مى بینى که چون برمى خورشید را مى   و»

 ...«  پ گردد. و آنان در صحنه غارندبه چ

  ی رویانسان فضا را باز کند و از همان نظم کُل پ  یو وقت   کنندی م  یرو یپ  خداوند   نظم   از  … و ماه و  د یجهان خورش  نیدر ا[

 ].زندی نم  بی به او آس یزیچ چیکند؛ ه

 ۳۰۰7 تی تر اول، بدف  ،یمثنو ،یمولو

 شود ی جمله لطف، چون گُل م  خار،

 رود یکُلُّ م یِکو سو ، یجزو  شِیپ
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هر اتفاقِ    ایو    یذهنهر من   یعبارتبه   شود؛ی م  ییبایمانند گل سراسر لطف و ز  رودی کل م  یکه به سو   یجزو  ش یپ  خار

 .رساندی نم  یاصدمه  رودی م یی کتای یفضا  یسوذهن به  یاز فضا  ییگشاکه با فضا  یبه انسان  یازنندهب یآس

 ۳۰۰8 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خدا؟ افراشتن مِیتعظ  ستیچ

 داشتن  یرا خوار و خاک  شتنیخو

حضور بلند    یاریعنوان هشو به   یشمعِ حضور خود را روشن کن   ی عن یچه؟    یعن ی  ییگشاو فضا   میبه خدا و تسل  سجده 

 .یرا مثل خاک، خوار و صفر کرده برحسب آن فکر و عمل نکن یذهنو من  ی شو

 ۳۰۰9 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خدا؟ آموختن  دِیتوح  ستیچ

 واحد سوختن شِ یرا پ شتنیخو

  ، ییو با شناسا  میخداوند بسوزان  ییِکتای   ةرا در کور   یذهنچگونه من  کهن یآموختن ا  ست؟یخدا )وحدت با خدا( چ دیتوح

 .میشده شوگشوده  ی و از جنس فضا میندازیرا ب های دگیهمان

 ۱ هی، آ(۱۱۲)اخلص( ) د یسوره توح م،یقرآن کر

 « هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قُلْ»

 ].هستم کتایاز جنس او و  زی]و من نشدن با خدا[ »بگو: اوست خداى یکتا«   یک ی قی]هر لحظه از طر
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 ۳۰۱۰ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 چو روز  یکه بفْروز یخواه ی هم گر

 همچون شبِ خود را بسوز  یِهست

و تار    رهیچون شبْ ترا که هم  اتی ذهنمن  یِوجودِ مجاز  صورتنیادر   ؛ یکه مثل روز روشن و افروخته شو  ی خواهی م  اگر

 .نماند  یاز او باق  ی اثر چ یخداوند بسوزان تا ه  شی است پ

 ۳۰۱۱ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نوازیْدر هستِ آن هست اتی هست

 اَندر گُداز ایمیمِس در ک همچو

 .است  یتعال : منظور حق نوازیْ هست*

 .کنندی م لی مس را به طل تبد لهیکه بدان وس یدانش   بخش،اتیشربت ح ر،ی: اکسایمیک*

در وجودِ خداوند ذوب کن تا    های دگیو انداختن همان  یی و شناسا  ییرا با فضاگشا  اتی ذهنمن  ی انسان، وجود توهم  یا

 .یشو  لیبه خداوند تبد  زیتو ن شود، ی به طل م  لیگداخته شده و تبد ایمیطور که مِس در کهمان

 ۳۰۱۲ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دو دَست   یمن و ما، سخت کردست در

 از دو هست  ی خراب  یجمله  ن یا هست
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 ی ها ی دگیکه از همان  یکاذب   تیو بندِ هو  دی و همچنان در ق  یادهیبسخت چس  یذهن  یِما  نیخودت و همچن  یذهنبه من   تو

  ی عن یدو    نیخاطر وجود اتو به   یدر زندگ   های خراب  ةکه هم  یخبر ندار  ی . ول یهست  یریگی جمع م  یهای دگ یخودت و همان

 .است ی ذهن یو ما یذهنمن

 :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

طریق ایمیل به  توانید پیغام خود را ازشود 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 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  

+1 818 970 3345 

@parvizshahbazishiramin 
 

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Shahbazi@rapidtest.com 


