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

 ١9۵۵ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ابر  رافشانِیباد و ش  یِهُو یهُو

 ساعت تو صبر   کیاَند، غمِ ما در

  ی زندگ   گر یهمه در خدمتِ انسانند. به عبارت د  ی عنیکم کردن اندوه ما هستند    ی باد و بارش باران در غم ما و برا  یصدا

  یرون یب  یزهایما را چاره کند. پس از چ  یاست که با رحمت خود دردها  ن یو تمام فکر و ذکرش ا  ست یاز ما غافل ن  یالحظه 

 .کرد یخواه  دا یرا پ ی رحمت اله  ریش  رشیپذ یِ صبر آمادگکن و بدان که با  شه یصبر پ ی چاره نخواه و ساعت

 ١9۵۶ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ؟یاده یرِزْقُکُم نشن السَّماءِ ی فِ

 ؟یادهیچه بر چَفس  ی پَست نیا  اندر

 ی ادهی: چسبیاده یچَفْس*

شده است.  گشوده  یخداوند در آسمانِ فضا  تِینهای زنده شدن به ب  یعنیشما   یِ: روزدیفرمایکه خداوند م یاده ینشن مگر

 ؟ یکنی و فضا را باز نم  یادهیچسب  یذهنمن  یِو پست   یجهان نیا یزهایپس چرا به چ

 22 ۀی(، آ۵١) اتیالذار ۀ سور م،یقرآن کر

 .« السَّمَاءِ رِزْقُکُمْ وَمَا تُوعَدُونَفِی  وَ»

 « .است شده[ گشوده  ی ]در فضا  چه به شما وعده شده، در آسمانرزقِ شما و هر  و»
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 ١9۵٧ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 دان آوازِ غول   تیدیو نوم  ترس

 گوشِ تو تا قَعرِ سُفول  کَشدیم

 ی : پَستسُفول*

از درون تو    یی و صدا  ی انجام داد  ی که انتظارش را نداشت  یکار  ایو    یشد  نیخشمگ  یکنی خود کار م  ی که رو  یدر راه  اگر

 نِ یترنییو به پا  ردیگی که گوشِ تو را م  یبدان   یذهناز آوازِ غولِ من   ی ناش   دیخود را با  یدیترس و ناام  نیکرد؛  ا  دیرا ناام

 .بردی م  یو پست ی جسم  یاریسطح هش

 ١9۵8 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 دی که تو را باال کش یی ندا هر

 د یکه از باال رس دانی ندا م  آن

از جنسِ    ییو تو با فضاگشا  ده یشده رسگشوده  یبدان که آن ندا از فضا  کشد،ی کرده و باال م   دواریکه تو را ام  ییندا  هر

 .یاشده  ی زندگ

 ١9۵9 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 که تو را حرص آوَرَد  یی ندا هر

 دان که او مَردُم دَرَد  ی گرگ  بانگ

ها کام و از آن   اوریها را به مرکزت بشو، آن   دهیهمان  ی جهاننیا  یزهایبا چ  دیگوی و م   آوردی حرص م  تیکه برا  ییندا  هر

 .ها را بدَرد انسان یاریهش خواهد ی است که  م و پندار کمال  ی ذهنآن ندا بانگِ گرگ من ر،یبگ
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 ١90۵ ۀشمار  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ست دهیرس ی مِنْ رُوح هِ یف نَفَخْتُ 

 و غمِ کم را رها کن  شی ب غمِ

 .آدم است  نشِ ی. اشاره به آفردمی: از روحِ خودم در تو دمیمِنْ رُوح هِ یف نَفَخْتُ *

اش را  او را زنده کند؛ اما او با مقاومت جلو   خواهدی و م  شود ی م  دهیجهان آمده، دم  نیکه انسان به ا  یااز لحظه   ی زدیا  دَمِ

با کم    ی عنی  ،یرها کن  کندی م  جاد یرا که ذهن ا  شی و ب  غمِ کم  د یسازنده است تو با  یزدیدَمِ ا  نی جا که ااست. از آن گرفته

و تو را زنده  از تو رد بشود    یزدیها خوشحال نشو بلکه ناظر ذهنت باش تا دم اشدن آن   ادیز  او ب  نیغمگ  های دگ یشدن همان

 .کند

 29 ۀی، آ(١۵) حجر  ۀ سور م،یقرآن کر

 .«سَوََّیْتُهُ وَنَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِینَ  فَإِذَا»

 .«آفرینشش را به پایان بردم و از روحِ خود در آن دمیدم، در برابرِ او به سجده بیفتید چون»

 ].کندی به او سجده م زیبه خداوند زنده شود همه چ  ییگشاکه انسان با فضا  نیهم[

 2٧۶١ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گاه گاه د یبسا دولت که آ یا

 بگردد او ز راه  دولت،ی ب   شِیپ

کردن او به   مرادی خداوند بخواهد با ب یعنیکند؛   یرو دولت ی به انسان بدبخت و ب  ی بختک ین یبسا ممکن است که گاه یا

و عدمِ    اش،یذهن  یدست آوردن مرادهابه   یعلت مشغول بودن انسان براو خودش را به او نشان دهد، امَّا به   دیایسراغش ب

 .برود گرید  ییاو، به سو ریو رضا، آن دولت از مس یی فضاگشا
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 2٧۶2 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ناشناخت   دیبسا معشوق کآ یا

 نداند عشق باخت  ، یبدبخت  شیپ

امَّا    د،یآی انسان م   ی سوبه   ست، ی ذهنمن  یهاکه برخالف خواسته   یمرادی خداوند با لباس ب   یعنی بسا معشوق ناشناخته    یا

 .داند ی را نم  ییگشافضا  یعن یو ابرازِ محبت  یبازراهِ عشق  ،یذهنآن انسانِ عاشق و بدبخت با من 

 2٧۶3 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 را، حرمانِ ماست  ده یغلطدِه، د نیا

 مُقَلِّب، قلب را، سوءُالقضاست  نیو

 ی محروم  ، ی: بدبختحِرمان*

 .ا دچارِ اشتباه کندر ی که آدم  زیانداز، هرچ: غلط غلطدِه*

 : دگرگون کننده، واژگون کنندهمُقَلِّب*

 ی بد، بدفرجام یِ: قضاسوءُالقضا*

و به دنبال گرفتن    میما دچارِ اشتباه شو  شودی و باعث م   دهدی غلط م  نکیاندازنده که به چشم عدم ما عغلط   یذهنمن  نیا

  دارد ی بازم  قتیبد است که ما را از شناخت حق  یهمان قضا  نیماست؛ ا  ی دیو ناام  ی عامل بدبخت م،یجهان باش  نیمراد از ا

 .کندی محروم م  یکرده و از زندگ لیتبد ی جسم یاریو مرکز ما را به هش

 

 



   

  

 

803 پیغام عشق قسمت خانم سمیه   

 2٧۶۴ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شما را قبله شد  ن، یبُتِ سنگ چون 

 شما را ظُلَّه شد   یو کور لعنت

 داره یسا زِیهر چ  یۀ سا بان،ی: ساظُلَّه*

  صورتن یاشما شد. در  ۀ معبود و قبل  یجسم   یاریو هش  یذهنمن   یعنی   ،یپرست، چون بتِ سنگ صورت   یذهن  یهامن  یا

و قدرت و    تیهدا  ت،یعقل، حس امن  یعنی  د؛یشما گرد  بانیچون ساهم  خداوند و بسته شدن چشم عدم   نِیلعنت و نفر

 .شودی رحمت خداوند وارد وجود شما نم 

 2٧۶۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 سنگتان انبازِ حق  د یبشا چون 

 عقل و جان همرازِ حق؟  د ینشا چون 

  ت ی نهای و عبادتِ ب   یی گشافضا  یجاخداوند شود و به   ک یمثل سنگ شر  یذهنمن  نیکه ا  دیدانی م   ستهیکه شما شا  ییجا  در

  یی گشاکه از جنس خدا بوده و از فضا   یچرا عقل و جان   د؛یریگیم  میاو تصم  جاناتیو برحسب ه  دی کنی ا عبادت مخداوند او ر

 باشد؟ نباشد که همرازِ خداوند  ستهیشا  د؛یآیم

 2٧۶۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ک ی مُرده، هُما را شد شر ۀ پشَّ

 ک؟ ی زنده همرازِ مَل د ینشا چون 

 .است  یمراد خداوند و زندگ  نجایاست؛ در ا ی : صاحبِ ملک، پادشاه. از اسماء اله کیمَل*



   

  

 

803 پیغام عشق قسمت خانم سمیه   

منِ   ی وقت مُرده  را شر  یذهنپشه  عقل محدودش خود  م   یاریهش  کِ یبا  انسان  داند، ی حضور  است  ممکن  به    ی چگونه  که 

 !خداوند نباشد   نِینشراز و هم خداوند زنده شده است هم  تِینهای ب

 3٧8١ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ناشناخت  نبْوَد بَتَر از  یآفت

 عشق باخت   یو، ندان  اریبَرِ   تو

خدا بوده و از   یتو پهلو  کهن ی. با استیلحظه ن  نیدر ا  ی و عدمِ شناخت زندگ  یذهنبدتر از جهلِ من  ی آفت چی ه  ا،یدن نیا در

که با او    ی دان ی است و نم  های دگ یو کام گرفتن از همان  ی به پندار کمال، ناموس بدل  رون،یحواست به ب  یول   یجنس او هست 

 .یکن یبازعشق   دیچگونه با

 28٧8 تیدفتر سوم، ب  ، ی،مثنویمولو

 دی رس ان ینس ۀ چون پروان باز

 دی را جانبِ آتش کش جانتان

 ی : فراموش انینس*

  یِذهنصورت من ما به  ی عبارت. به دیآتشِ شهوات کش  یِرا به سو  به پرواز درآمد و روحِ شما  یفراموش   ۀدوباره، پروان  اما

  م ییگوی م  نیبنابرا  م یسوزی و م  میزنی م  های دگ یکه خود را به آتش دردها و همان  میهست  یکارمثل پروانه فراموش   ده،یهمان

 .رود ی م ادمانی رهدوبا  یول میکنی کار را نم  نیا گرید

 28٧9 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی و شک   انیپروانه، نس  یکن ا کم

 ی ک یبنگر تو  دهیپرِ سوز در
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را کنار بگذار و آخر    ی شک و دودل  ،ی. فراموش کاریدار  لیم  انیآتش شهوت و عص  یسوکه مثل پروانه به   یانسان   یا

و پرواز ما و    یشدن و ازکار افتادن امکانات زندگ. ]منظور از بال و پر سوخته، فلج ندازیات بهم به بال و پرِ سوخته  ینگاه

 در ما است.[  نهیمثل خشم، ترس و ک یذهنو بدِ من   یمنف جانات یبروز ه نیچنهم

 2880 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 چ یشُکرِ آن باشد که ه ،یدیره چون 

 چیپ  چ یپ  یآن دانه ندار یِ سو

 ده یچیم در خَم و سخت پ: خَچیپ چ یپ*

است    طانی و تاب ش  چ یکه در دام پر پ  یدگیهمان  یهاآن دانه   یِکه هرگز به سو  ستن یشُکرِ آن ا  ؛ یکرد  داینجات پ  اگر

 .یو به دور آن نچرخ  ینرو

 288١ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بخشد او  ، ییتو را چون شُکر گو تا

 عدو  خوفِ ی و، ب   دامی ب  ییروز

  ی فضا  نی. که اکندی شده م گشوده   ی به فضا  ل یکرده و تبد  ی خال  های دگ یخداوند مرکزت را از همان  ، ییتو فضا را بگشا  اگر

  رد؛یگی نگرفته، بلکه از خداوند م  رون یو جهان ب  ی ذهنخود را از من   یِو شکرگزار بوده و روز  ی شده از جنس زندگ گشوده

 .شود ی نم  مثل مانع، مسئله، درد و دشمن   یذهنمن  یهات یبه خاص  لین بوده و تبددشمی و ب   ترسی ب   دام،ی او ب   یِروز  نیبنابرا

 2882 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تان آزاد کردآن نعمت که  شُکرِ

 کرد  ادی دیحق را ببا  نعمتِ
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 .دیکن اد یشده را گشوده  یفضا ی عنیحق   شهیهم دیآن نعمت که خداوند، شما را آزاد کرد با ۀ شکران  به

 3۴۵ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 وار هم پروانه  آرندی م توبه 

 کار یِسو  کَشَدْشانی م ان ینس باز

  ن یا ی ول  ؛کندی م   زیو از آن پره خورد ی شمع م  ۀ به شعل   بارک یطور که پروانه  همان   یعنی.  کنندی چون پروانه توبه مهم  هاآن

  ز، ین  یذهنها در من. انسان شودی باالخره هالک م  کهن یتا ا  زندی و دوباره و چندباره خود را به شعله م  دهدی را ادامه نم  زیپره

  ن یزود ا  یلی خ  یول  کنندی در مرکز توبه م  یدگیاز گذاشتن همان  نیبنابرا  افتند،ی گذاشته و به درد م  کزرا در مر  یدگیهمان  کی

 .افتندی فکر و عمل کرده و به همان درد م  یذهندرد را فراموش کرده دوباره با من 

 3۴8 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بر گُمان طمعِ سود  گرید بار

 زد بر آتشِ آن شمع، زود  ش یخو

  ق ی که از طر  ینه به طمع سودمثل پروا  زیطور که ما نهمان  زند؛ی خود را بر آتش م  عاًیو طمعِ سود، سر  الیبه خ  گریبارِ د  کی

 .میاندازی به ما اضافه شود خود را به درد م یز یچ میخواهی که م نیو به خاطر ا دیآیم های دگیهمان

 3۴9 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 سوخت هم واپس بجَست   گرید بارِ

 و مست   یَّکردش حرص دل ناس  باز

 .کندی م های دگیکار و مست هماناو را فراموش  ی حرص و طمعِ درون  گریبارِ د ی ول  رودی و عقب م  سوزد ی م  دوباره
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 2883 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ها و در بال اندر رنج  چند

 خدا؟   ی: از دامم رها دِه ایگفت

 .دام نجات بده ن یمرا آزاد و رها کرده و از ا ای: خدایاها و بالها گفته بار در رنج  نیحال چندبه تا

 288۴ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خدمت کنم، احسان کنم  نیچن تا

 زنم طانی ش  ۀدیاندر د خاک

و آن را کور کنم؛    ده یپاش  ی ذهنو من  طانیش   ۀ د یو خاک به د  م یبه بندگانت کنم، در حقِ آنان احسان نما  ی ان یخدماتِ شا  تا

 .را به چشم نزنم  ی ذهنمن نک یع گر ید یعنی

 3١0١ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 خنده بپوشم؟ انارِ خندانم  چگونه

 ی و قند نتاند نمود سُمَّاق  نبات

 ی ترش دارد، تُرُش  ۀآن مز ۀ ویکه م یاهی: منسوب به سُمَّاق، معرَّب سُماک، گیسُمَّاق *

از جنس نبات و قند و  . اصل من  خندمیم  مدام  و   هستم   خندان   انار  مثل   من   بپوشانم؟   و   کرده   پنهان   را   خود   ۀ خند   چگونه 

 . کند انیو غم را از خود ب  یعبوس  ، یترش تواند ی نم   نیاست؛ بنابرا ینیریش

 

 



   

  

 

803 پیغام عشق قسمت خانم سمیه   

 2١3 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کَس نَجَست  یو حَزم  صبری ب ن،یکم نیز

 را خود، صبر آمد پا و دست  حَزم

شده،  گشوده   یبراساسِ فضا  «یشیبدون »صبر« و »دوراند  ی در زندان ذهن، کس  یرافتادگ یو گ  یِذهنمن  گاه«نی»کم  نیا  از

 .ردیگی شده مگشوده  یرا از صبر و فضا شی دست و پا «یش ی. »حزم و دوراندافتین ی سالمت خالصبه 

 2١۴ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 است یگ نیزَهر نیکن از خورد، ک حَزم

 است یکردن زور و نورِ انب حزم

  یاهیمانند گ  رایکن؛ ز   زیدوست دارد، پره  ی ذهنکه من   ییزهایو چ  های دگیو تأمل از خوردن همان  یش یانسان، با دوراند  یا

 . است امبرانیو »نورِ« پ رویو »حزم«، ن  یش یدوراند  نی. اآوردی و دردها را به مرکزت م  کندی زهرناک تو را مسموم م 

 2١۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جَهَد ی باشد کو به هر باد کاه

 نَهد؟  یمر باد را وزن  ی ک کوه

کرده و آسمان    ییکه فضاگشا  یحرکت دهد. انسان   تواندی اما »کوه« را »باد« نم  جهدی از جا م   یسبک با وزش هر باد  کاهِ«»

ها آن   ریو تحت تأث  دهدی نم  یوزن  دیآیم  های دگیهمان  رییو تغ  یذهنمن  یهانیکه از قر  ییاست به بادهادرونش باز شده 

 .ردیگی قرار نم 
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 2١۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خوانَد تو را  ی هم  یطرف غول  هر

 ایب نیه ؟ یبرادر راه خواه  یکِا

برادر    ی: ادیگوی تو اثرِ مخرب گذاشته و م   ی رو  نیقر  قیو از طر  خواند ی خود م  یسوتو را به   یذهنغولِ من   ک یهر سو    از

را به تو نشان دهم که    ی من تا راه  شِ یپ  ایاست ب  نیاگر چن  ؟یهست  ییکتای  یبه فضا  دنیرس  ی برا  یدنبال راه ه ب  ایمن، آ

 .یهفته به حضور برس  کیظرف مدت 

 2١٧ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 قیهمرهت باشم رف  م،ینما ره

 قی راهِ دق نیقالووزم در ا من

 شوا ی: راهنما، پقالووز*

و    های دگ یراه کندن از همان  ق، یو دق کیراهِ بار  نیو در ا  میآی و همراهت م  دهمی : من راه را به تو نشان مدیگوی م  یذهنمن

 .راه را بلد هستم نیو رهبر بوده و من فقط ا شوایراهنما، پ ، ییکتای یرفتن به فضا

 2١8 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 رَه دانَد او  ی قالوزست و، ن ی ن

 خو آن گرگْ  یِ کم رو سو وسفای

  ی سوبه   ،یهست  ی که از جنس خدا و زندگ   ی انسان   یا  ،وسف ی  یاست. ا  شواینه راه را بلد بوده و نه پ  ،یذهنغولِ من   یول

  ی توانی . اگر هنوز نمردیگی را م   یذهن  یهامن  یخو  ن،یارتعاش قر  قی صفت نرو چراکه مرکزت از طرگرگ   یذهن  یهامن
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چون موالنا تو را  هم  یانسانِ بزرگ  ک یبگذار    ، یاستفاده کن  ی و عقل زندگ  تیقدرت، حس امن  ت،ی فضا را باز کرده و از هدا

 .کند تیهدا

 2١9 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تو را  بدیآن باشد که نفر حَزم،

 سرا  نیا یِهاو نوش و دام   چرب

هستند   نیریچرب و ش  اریبس  یذهنکه از نظرِ من   های دگی همانِ سمت دام و به   ی آن است که فضا را باز کن  ی شیو دوراند  حزم

 .دهند بیکه تو را فر یو نگذار یاوریها را به مرکزت ن آن  ،ینرو

 220 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نوش، او  ی نه چربِش دارد و ن  که

 در گوش، او   دَمدی خوانَد، م  سِحر

هرچند   کند،یم  یو نه تو را قو   دهدی م  ینه به تو سالمت  ن،یرینه چرب است و نه ش  ،یجهان   نیا  یزهایو چ  ایدرواقع دن  رایز

  ی جهان   نیا  یزهای افسونگر است، سِحر خود را توسط کششِ چ  قتیدرحق  ی دگ یذهن و همان  یای. دندینمای م   نیکه ظاهراً چن

 .یاوریرا به مرکزت ن زهایچ   نیا  همواظب باش ک دمد،ی و م خواند ی در گوشت م

 ١8۶۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مردِکار  یاز حضرت ندا کِا آمد

 دواریبه ما امَّ ی به هر رنج  یا

 .ی مردِ کارِ اله ق، ی: آن که کارها را به نحوِ احسن انجام دهد؛ ماهر، استاد، حاذق، ال مردِکار*
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و در هر رنج و    یدهی که کارها را به نحو احسن انجام م   ی کس  ی»مردکار« ا  یندا آمد که ا  یطرف خداوند به هر انسانِ  از

 .ست ین گرید یهابه جهان و آدم  دتیو ام یدوار یبه رحمت ما ام یدرد

 ١8۶۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خوش تو را   یدیظَنَّ است و، ام  حُسنِ

 به هر دَم برتر آ  دیتو را گو که

  یکنی فضا را باز م  یطلب است؛ و وقت  یبوده و دارا  ن«یبشنو« و »عدم از من وجود دارد که »سکوت   یجنس   ک یدرون تو    در

ن ما  ام  ییگشافضا   نیو هم  کند،ی م   دواریو ام  گمانک یتو را به رحمتِ  :  دیگوی و م   ردیگ ی توست که دستت را م  یدواریو 

 .برو  یو به مقام باالتر ایما ب یسوبلند شو، به  های دگی همان نیلحظه از ابه لحظه 

 ١8۶٧ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زمان که قصدِ خواندن باشدت  هر

 دتیها قِرائت باز مُصحف  ای

 ی هامرکزِ خودت و مرکز انسان   یاگر خواست   ایو    یشده را بخوان گشوده   یقرآنِ درونت و فضا  ییگشابا فضا   ی خواست  هرگاه

 .ی بخوان ی صورت زندگ را به  گرید

 ١8۶8 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 در آن دَم وادَهَم چشمِ تو را  من

 مُعَظَّم جوهرا  ، یفرو خوان تا
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شده را  گشوده   یو فضاو اسرار دل    یرا درآور  های دگ یهمان  نکیع  ی:[ در آن لحظه که تو بخواهد یگوی ]خداوند به انسان م

خودت    ی و خودت رو  ی اصلِ خودت را بخوان   ی عنی  ی آن جوهرِ عال  ی انتا بتو   دهمی من چشمِ عدمت را به تو پس م  ،یبخوان 

 .ی قائم شو

 23١3 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ستیخلق، جز اسباب ن  بندِچشم 

 ست ی که لرزد بر سبب، ز اصحاب ن هر

 یهای شدگ ی و شرط  یسازها به سبب انسان  جانات یاست. حال و هذهن نبسته  یسازجز سبب   یزیعدم مردم را چ  چشم 

گذاشته    یریها تأثآن   یرو  توانند ی کنند، اسباب نم   یی لحظه فضاگشا  نی اگر در برابر اتفاقات ا  کهی دارد، درحال   ی ذهن بستگ

 .ست یخداوند ن ارانیجزو   ردیسبب قرار بگ  ریهرکس که تحت تأث دیگوی موالنا م .و به واکنش وادارند

 ١٧۶8 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دِه است   یرکِ هوا تلخ تَ  نیشَک، ا ال 

 بُعدِ حق بِه است  یَِّاز تلخ  کیل

 دیتردی شَک: بدون شک، ب ال *

را در    ی و زندگ  میاشده   یذهنمن  یهاچراکه ما معتاد خواسته   تلخ است   شدهی شرط  یِذهنمنِ  یهاشک ترک خواسته  بدون

  ی از ذات اصل   یدور  یِ از تلخ  های دگیو انداختن همان  یی از شناسا  ی ناش  ارانهیدردِ هش  یِاما تلخ   میکنی وجو م ها جست آن

 .بدتر است  ش یخو
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 ١٧۶9 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جِهاد و صَوم سخت است و خشن  گر

 بهتر ز بُعدِ مُمتَحِن  نیا کیل

 : روزه، روزه گرفتنصَوم*

 کننده  : امتحان تَحِنمُم*

  یکار  د،یجد  یدگی از همان  یدائم  زیپره  نیچناز انداختن آن و هم   ی و درد ناش  یدگ یهمان  ییتالش در جهت شناسا  اگرچه 

 .تر و بهتر است کننده، آساناز خداوند امتحان  یامر، از دور نیکه ا میتوجه داشته باش دیسخت و خشن است اما با اریبس

 : تشکر با

 ه یمتن: سم کنندهمیتنظ

 ه ی: سمندهیگو

  

 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 920: برنامه منابع

 ( یزمان می)استاد کریمثنو ریتفس یهاکتاب

 گنج حضور  یهامتن برنامه  ی سیتشکر: کارگروه خالصه نو با

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

 ١٧٧0 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 که ذُوالـْمِنَن یمانَد دَم  یک  رنج

 رنجورِ من  یتو ا ؟ی : چوندتیگو

 ها، صاحبِ عطاها، از صفاتِ خداوند : صاحبِ منت ذُوالـْمِنَن*

  ی فکرها، شاد ریآرامش ز قیطر از هانعمت  ۀخداوند، صاحب هم ، یکه فضا را باز و مرکزت را عدم کرد یاآن لحظه  در

و    یاشده   ماریمن رنجور و ب  یِکه از دور  یانسان   یا ؟«ی»چون   :دیگوی و م   پرسد ی تو، احوالت را م  یِو ذوق درون   سببی ب

 .یوتا به من زنده ش  یکنی خودت کار م  یآگاهانه رو

 ١٧٧١ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کِت نه آن فهم و فن است  د،ینگو ور

 آن ذوقِ تو پرسش کردن است  کیل

زنده شدن به خدا    ی که برا  ی ذوق   نیبدان هم  ی خداوند را ندار  امیدرک و فهم پ یبرا  ی کاف  یاریو هش ییهنوز توانا  اگر

 .و لطف خداوند است ی پرس همان احوال ،یکنی خودت کار م ی رو ارانهیو هش یدار

 ١٧٧2 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 انددل  بانِیکه طب حان یمَل آن

 اند لیرنجوران به پرسش ما ی سو

 بایز ن،ی: نمکحیمَل*
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  یذهن  یهااز من  یپرس به احوال   ل یها هستند دائماً تمادل   ب یهمچون موالنا، که طب  یانیبارویو ز   سرشت ک ی عارفان ن  آن

  ی ذهن  یهادارد که به من  لیتما  شودیزنده م  یکه به زندگ   یرا دارند. ]خداوند و هرکس  ی دگیآلوده به همان  یبا مرکز  ماریب

  کمک کند.[  ماریب

 ١8٧۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نُسَلِّم و اعتراض، از ما برفت ال 

 از مفقود، زَفْت  دیآی عوض م  چون 

  می شوی نم  می: تسلالنُسَلِّم*

  می: ستبر، عظزَفْت*

  از وجود ما رفته است، چراکه در عوض آن   یذهندر من   زهیو »اعتراض کردن« و مقاومت و ست  م«یشوی نم   می»تسل  نکِیع

 .میکنی م افتیدر یترو باارزش  باتریز زیچ ک ی م،یکه از دست داد ی شدگتیهوهم

 ١8٧۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 رسد  ی مرا گرم آتشی ب  چونکه

 ما را کُشد گر آتشش  میَراض

از اعماقِ وجودم    سببی ب   یکه شاد  یوقت   رسد،ی عشق م   یبه من گرما  یذهنو من  های دگی که بدونِ آتشِ همان  یوقت

 .و خشنودم  یرا کنار بزند، من راض  های دگیما را بکُشد و همان یذهنراغ من اگر آتش عشق، چ د،یآی و باال م  جوشد یم
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 ١8٧٧ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی چون دهد او روشن ی چراغ ی ب

 ؟ یکنیچراغت شد، چه افغان م گر

بدونِ چراغِ من   درخشدیحضور م  دیکه خورش  یوقت تو روشنا  یذهنو خداوند  عشق    یترازو و گرما  بخشد،ی م   ییبه 

 ؟ یناله و فغان سر بده  دیاز دستت برود و خاموش شود، چرا با یذهنمن نورِی اگر شمعِ ب   دهدیم

 30٧3 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خدا  ندهیزَفتَست و، گشا قفلِ

 زن و اندر رضا میدر تسل دست 

 : ستبر، بزرگ زَفت*

  نیآن را باز کند، پس در اطراف اتفاق ا  تواند ی ت و فقط خداست که ماس  ده یچیسخت و پ  اریبس  ، یذهنقفلِ من  نیا

تو کار    ی قضا و فکان رو  ق یکامل اجازه بده خداوند از طر  تِ یباش و با رضا میفضا را باز کن و تسل  ها،یمرادی لحظه و ب 

 .دیرا بگشا یذهنکند و قفل من 

 230١ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 با دو چشمِ همچو جو  ی دَقوق  یا

 را بجو  شان یا د،یمَبُر اوم نیه

کن   هیباش و گر  فینشو و دائماً لط دیناام ،یامتحان شکست خورده و فرصت را از دست داد نیحاال که در ا یدقوق  یا

 . جو کن واست را جست حضورشان طلوع کرده   دیکه خورش  ،یمعنو  یهاو صبر خداوند و انسان   یی گشادائماً با فضا   یعنی
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 2302 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و، که رکنِ دولت، جُستن است بج نیه

 در دل اندر بستن است   ،یگشاد هر

و    یبختک ین  یِ اساس   ادِیادامه بده که بن  تیوجوبه جست   وستهیپ  یی گشافضا   قیهوش باش و از طربه   دیگوی م  موالنا

 .است ی اتصال دل انسان به زندگ   ییگشاهر فضا  رایوجو کردن است. زطلب و جست ، یقیاقبالِ حق

 2303 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 پرداخته   جهان،  کارِ ۀهم از

 به جان، چون فاخته  گوی و کو م  کو

 تر از کبوتر کوچک  رنگ،ی خاک  یا: پرنده فاخته*

شده همانند فاخته، »کوکو« بگو و در  گشوده  یکرده و با آن فضا ییفارغ شو و با جان و دل، فضاگشا یی ایامورِ دن  ۀهم از

کرده و از جنس خداوند     یی مرکز عدم و انسان زنده شده به خدا باش. ]هردفعه که فضاگشا  ، یزندگ   افتن ی  یوجوجست 

  خداوند کو؟[ مییگوی م م،یشویم

 230۴ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مُحْتَجِب  یا نیبنگر اندر کین

 دعا را، بست حق در اَسْتَجِبْ که

 : حجاب دار، پنهانمُحْتَجِب*
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  چیه  یذهنکه »دعا« با من  خصوص، خوب نگاه کن و بدان   نی. در ایاپنهان شده   یذهنغفلت من  ۀکه در پرد   یانسان   یا

 .استو طلب تو کرده  ییگشاندارد و خداوند اجابتِ »دعا« را وابسته به فضا یادهیفا

 ۶0 ۀی، آ(۴0غافر ) ۀ سور م،یقرآن کر

 .«دَاخِرِینَ جَهَنََّمَ  سَیَدْخُلُونَ عِبَادَتِی  عَنْ  یَسْتَکْبِرُونَ الََّذِینَ  إِنََّ رَبَُّکُمُ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ  وَقَالَ»

 کنند زودا که در عینِ فت: بخوانید مرا تا شما را پاسخ گویم. آنهایى که از پرستش من سرکشى مى گ  پروردگارتان»

 .«خوارى به جهنم درآیند

 230۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 که را دل پاک شد از اِعتالل  هر

 تا ذوالجالل  رودی اش م دعا  آن

 علت، عارضه ،یماری: باِعتالل*

 .شودی و مستجاب م رسدی به خداوند م  شی رفته »پاک« شود دعارفته های دگیو همان یذهنن از مرض م  یهرکس  دلِ

 ٧2 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 کاو را مهارِ عشقِ حق باشد  یآن اشتر خُنُک

 اشتران ما را  انِیم دارد ی مست م شهیهم

 : خوش، خوشا خُنُک*

که دائماً اشعار موالنا را    ی که مهار عشق حق، او را بکشد. خوشا به حال کس  یعاشق   یعنی   ،یحال آن شتر  به   خوشا

 ی زندگ  م،یکنی فضا را باز و مرکز را عدم م   یبرود. وقت   یزندگ  یسوکند و به   ییگشافضا   اتیآن اب  یبخواند و با حال و هوا
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اند،  عشق هستند اما هنوز آماده نشده که از جنس   یذهن  یهاو چه من   شقند ها که عاها، چه آن انسان   انیهمیشه ما را م

 .داردی مست نگه م 

 9۵ ۀ غزل شمار ات،یغزل  وان یحافظ، د

 یی ارایب کسر یجهان   دانیکه جاو یگر خواه  تو

 ت یبُرقَع از رو  یرا گو که بردارد زمان  صبا

  : روبنده، روپوش برقَع*

  ی و پرده پندار را از رو  دیایبگو ب  ،یزندگ  یرویبه باد صبا، به ن  ،یکن  بایآراسته و ز  شه یکه جهان را هم  ی خواهی تو م   اگر

 .بردارد ی چهره خودت و زندگ 

 9۵ ۀ غزل شمار ات،یغزل  وان یحافظ، د

 ی که از عالم برانداز یگر رسمِ فنا خواه  و

 ت یهزاران جان ز هر مو زدیتا فرور برافشان 

  شی زلفت را برافشان تا از هر مو  ،یرا از جهان برانداز  یذهنشدن و عدم شدن در من  یکه رسم فان   ی خواهی م   اگر

 . زنده شود یو به جان اصل   زدیبر ی هزاران جان ذهن

 ١9۵١ تی دفتر اوَّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 حَق  یِها: که نَفْحَت غمبریپ  گفت

 سَبَق  آردی م  امیَّا نیاندر

 .است ی ها و دَمِ مبارکِ خداوندو رحمت  اتیخوش، مراد عنا  ی: بونَفحَت*
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 افتادن   شیگرفتن، پ  یش ی: پسَبَق*

 .دیآی م ش یاز پ ش یب  ام،یا نیدر ا ی زندگ ۀکنندخوش و دم زنده  یرسول فرمود: بوها حضرت

 ١9۵2 تی دفتر اوَّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اوقات را   نیا دیو هُش دار گوش 

 نَفحات را  نیچن  نیا دییرُبا در

خوش    یبوها  ن ی. ادیمقاومت نکن  یزدیدمِ ا   ن یدر مقابلِ ا  د،یفضا باز کن  ی عنی  دیها بدهزمان  نیو هوشتان را به ا  گوش 

 . از دست بروند دیو نگذار دیریکننده را بگو زنده 

 ١9۵3 تی دفتر اوَّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و رفت د یآمد مر شما را د نَفحِه 

 و رفت   دیجان بخش  خواستی را م هرکه

و هرکه را بخواهد و طلب داشته    رودی و م   ندیبی و شما را م  دیآی م   یکننده از طرف زندگ خوش و دم زنده   یلحظه، بو  نیا

فضا را باز کن، رضا داشته    د،یآی م  یمرادی اوقات در لباس ب   یکننده گاهدم زنده   نی. ]ارودی و م  بخشد ی باشد جان م

  .[ندازی را ب ی دگ یو همان  یذهنجان منکن و   ییباش، شناسا

 ١9۵۴ تی دفتر اوَّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آگاه باش  د،یرس گرید ۀ نَفحِ

 تاش خواجه  ، یهم وانمان نیاز تا

 .دارند س یرئ ایخواجه  ک یکه  ی نوکران   ایاز غالم   کی: هرتاشخواجه *
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لحظه    ن یبنده خدا در ا  یا  رسد،ی م  یگریخوش د  ی بو  گر، ید  ۀ بلکه نفح  ست ین  ی نواز خداوند تمام شدن جان   یهانفحه 

 . یهم محروم نشو ن یفضا را باز کن تا از ا ی عنیآگاه باش، 

 ۴۶8۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دَم بَرگُشا نیدر ی گوش ی ب  گوشِ 

 شا یَما  ه اللَّفْعَلُ یرازِ  بهرِ

لحظه    نیرا خاموش کن، از اتفاق ا  یذهنرا بشنود، پس فضا را بگشا، من  یاسرار زندگ   تواند ی نم   یذهنکه گوش من   حاال 

گوش عدم خود را در    ،یفکان کارش را انجام بدهد. گوشِ باطن نخواه، در کار خداوند دخالت نکن و بگذار کن  یزندگ

 . یرا درک کن دهد،ی چه که بخواهد انجام م خدا آن  ی عنی شا«یَاهلل ما   فْعَلُیَ لحظه باز کن تا رازِ » نیا

 8٧2 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 اوست؟  ات یتا کُشد تو را، نه که آبِ ح هِل

 کشدی وار م مکن که دوست، عسل یتلخ 

خداوند است. آه و ناله و    اتیآب ح  نیا  رایتو را بکشد؛ ز  یذهنفکان، منبا قانون قضا و کن   یرا باز کن، بگذار زندگ   فضا

 . و گواراست نیریمانند عسل ش های دگیشکستن بت همان  ین یو مرکزت را عدم کن تا بب نکن، فضا را بگشا   یتلخ 

 ۵۶۶ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 خَوش  ارانِیاز  دیچندان با  عکس،

 کَشْ آب عکس، ی از بحرِ ب  یشو که
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در    ی ذوق و معان   د یقدر باهستند آن   یهمچون موالنا که از جنس زندگ  ی عاشق   ارانِیانسان، در ابتدا از انعکاس نورِ    یا

ب   گریمرکز و جان تو منعکس شود که د از در  یبرس  یازینی به مرحله    ی ا یو در  یاز زندگ  یعن یبدون انعکاس    یایو 

 .ی بکش  ی آبِ زندگ دیو تقل  بدون واسطه  ،ییکتای

 ۵۶٧ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 دان  دیکَاوَّل زد، تو آن تقل عکس،

 آن  قیود تحقشد، ش   یاپ یپ چون 

  یی بدان. و چون آن حال و ذوق با فضاگشا  دیدر تو منعکس شد، آن را تقل  یخود اگر حالِ خوب و ذوق   یکار رو  یابتدا  در

و زنده    دوانده   شه یمرکز عدم، ر  ،ییکتایاست و  تو در بحر    قیمرتبه تحق  گریآن د  دیبه تو رس  ی پدری عدم پ   و مرکز

 .یاشده 

 ۵۶8 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 مَبُر ارانیاز   ق،ینشد تحق تا

 صدف مَگْسَل، نگشت آن قطره، دُرَّ  از

 ییکتای  یایو در  ق یتحق  ۀبه مرتب  واسطه ی و ب   یکنی را در جهان پخش نم  ی که فضا را کامل باز نکرده، عشق زندگ  یوقت   تا

صدف را    دینشده نبا  لیتبد  دیکه به مروار  ی باران تا زمان   ۀقطر   رایخود جدا نشو. ز  یِمعنو  ارانیاز موالنا و    ،یاده ینرس

 .ترک کند

 3٧82 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 جمله حاضرست  شِ یپ  مان،یسل آن

 بند و، ساحرست چشم  رتیغ  کیل
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قانون    ،میدار  یجسم   یاریو هش  یذهنچون ما من  ی ت. ولبا ماس   شهیهمه حضور دارد و هم  شی خداوند پ  ی عنی  مانیسل  آن

 .میشو  ییکتای یو وارد فضا مینیکه او را بب دهدی و اجازه نم   بنددی چشم ما را م  رتیغ

 3٧83 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 و، فضول  یَّ ز جهل و، خوابناک تا

 مَلول  ی ما و، ما از و شِ یبه پ  او

 ن ی: افسرده، اندوهگمَلول*

ذهن    یهایی گوهوده یو ب  گریبه فکر د  یاز فکر   دنیپر  ها،ی دگیو بودن در خواب همان  یذهنخاطر جهل من به   نیبنابرا

و    هاستی دگیگرفتن مراد از همان یذهن. ]تمام فکر و ذکر منِمیاما از او خسته و افسرده یخدا نزد ماست ول کهی درحال

 در جهان او را بدبخت و ناکام خواهد کرد.[  یمرادخواه نیقبول ندارد که ا

 3٧8۴ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 را دردِ سر آرد بانگِ رعد تشنه

 نداند کو کشاند ابرِ سَعد چون 

 : خجسته، مبارک، مقابلِ نحس سَعد*

ابر    نیا  داند ی چراکه نم   شود؛ی و بانگ اتفاقات، دچار دردِ سر م  هایمرادی بانگ رعد، بانگ ب   دنیتشنه با شن  یِذهنمن

 ها ی دگیدارد. در واقع خدا با نشانه گرفتن همان  یو باران رحمت خدا را در پ   ی عقل و برکت زندگ  ،یزدیشگون، دم اخوش 

 .میخواهی نم  راما آن  ی مرکز ما را عدم کند ول خواهدیم
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 3٧8۵ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 روان  یِست در جو او مانده   چشم

 خبر از ذوقِ آبِ آسمان  ی ب

و مقاومت    خواهدی م  ی ها زندگاست؛ چراکه از آن روانِ ذهن و فکر بعد از فکر دوخته شده   یتشنه، بر جو  یِذهنمن   چشمِ

 . است خبری ب دیآی م  ییگشاشده و مرکز عدم با فضا که از آسمان گشوده  ی دارد و از ذوق آب 

 3٧8۶ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 اسباب راند   یهمَّت سو مَرکبِ

 مُسَبِّب الجَرَم محروم ماند از

و    های دگیو حواسش به همان  کندی م   یذهن  یهاخواسته   و   معلول  و  علت  صَرف   را  خود  تالش   و   همَّت  ۀ هم  یذهنمنِ   چون 

  یخداوند که در فضا ی عنیاالسباب ناچار از مسبببه کند؛ی و فضا باز نم  رد یبگ ی ها زندگکه از آن ستی ذهنمن یفکرها

 .استاست، محروم مانده  شده گشوده

 3٧8٧ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ان یاو مُسَبِّب را عَ ندیب  آنکه

 جهان؟   ینهد دل بر سبب ها یک

قضا و    قیکه با خرد کل و از طر  ندیا مسبب را ببعدم، آشکار  دیشده و دگشوده   یکه فضا را باز کند و با فضا  ی کس  آن

پندار کمال   یسوانسان را به  یساز. ]سبب شودی نم   یذهن  یهاسبب  ۀ بستدل   گر ید  کند،ی را درست م  زیچفکان همه کن

  .[بردیم
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 ۵۶0 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ست نامِ او است، عشق شده  یاکرانه ی ب  لذَّتِ

 است، ور نه جفا چرا بُوَد؟  ت یخود شکا  قاعده

  ی ابد  ۀلحظ  نی در ا  یشدن انسانِ فضاگشا با خداوند و زندگ   یکی   شینام عشق وجود دارد که معنابه   انیپای ب   ی لذت

و دچار    دیآیمباال    یذهنمن   لیدل  نیهماست به   تیبراساس گله و شکا  ی ذهنعنوان منانسان به   ی است. اما اساس زندگ

  جفا کند؟   یزندگ  دیوگرنه چرا با شود ی م  یمرادی صورت ب به  ی زندگ یو جفا ییوفای پندار کمال و ب 

 ١۵٧0 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بر قهر و بر لطفش به جِد  عاشقم 

 هر دو ضد  نیمن عاشقِ ا بوالْعَجَب، 

را   میهای دگیفکان همان جا که با قانون قضا و کن که هم عاشق قهر خداوند هستم، آن   امدهی رس  یابه مرحله   ی راستبه 

و هم    گذارمی پشت سر م ارانهیها را هشو من درد جدا شدن از آن  ی ها جدا شواز آن  دی: تو بادیگوی و م  دهدی نشانم م 

. شگفتا،  گرددی م  یدر من جار  سببی ب  ی آزاد شده و شاد  های دگیهمان  زا  امیاریکه هش  یعاشق لطف خداوند هستم، وقت

و خشنود    کنمی کامل فضا را باز م   تِیو با رضا  رمیگی و با ذهنم اندازه نم  ورزمی هر دو ضد عشق م   نیمن نسبت به ا

 .هستم

 822 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 غلط کردند راه  نیعالَم ز جمله 

 عدم ترسند و، آن آمد پناه کز
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کردن مرکزشان و کوچک    اند که از عدم علت راه را گم کرده  ن یدارند به ا  ی ذهنکه من  ییهامخلوقات عالم، انسان  ۀهم

 .تنها پناهشان مرکز عدم است کهی . درحال ترسندی م و ساکت کردن ذهن   یذهنبه من شدن نسبت 

 ١۴۴۵ تیدفتر ششم، ب  ،یومثن ،یمولو

 اکنون تو در شرحِ عدم بازگرد

 سَم   شیچو پازهرست و، پندار که

  کهی کس  یمرکز عدم مثل پادزهر است ول   شود؛ی فضا باز م   یانسان، اکنون به باز شدنِ عدم در درونت توجه کن، وقت   یا

 .دیفضا را بگشا خواهد ی نم  ی عنیسم است  کندی فکر م  ند،یبی م ی ذهنبا من

 2980 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 چنان  انَشیپَرْ یِّ جنسهم  بُرد

 نانروح را زخمِ سِ دیرُبا که

 زهین زه،ی: سر نسِنان*

زنده به    یِهاانسان  ای  یبا زندگ   «یجنس»هم  شودی م  ی شده، مرکز عدم و از جنس زندگ  یفکان جار قانون کن   یوقت

 .دیربای طور مجذوب کرد که »زخم سِنان« »روح« را از بدن ماو را همان ی زندگ

 298١ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست جنسِ جنَّت آمده  یبهشت چون 

 پرست زدانْ یشود  ت یَّز جنس هم
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جنس  هم  ،ییکتای  یاند، چون با بهشتِ فضاشده   زنده   یزندگ   یاند و به کوثر و فراوان که فضا را گشوده   یکسان  ان،یبهشت

 .[ شودی نم  پرستزدان یاند.]اگر انسان از جنس جسم شود شده   پرست زدان یجنس بودن هم نیهستند به سبب هم

 2982 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 فرمود: جود و مَحْمَده  ینَب  نه

 آمده؟ ایجَنَّت دان، به دن  شاخِ

 ک یخصلت ن  ش،ی: ستامَحْمَده*

 یهاو گذاشتن خدا و عدم در مرکز، شاخه   یرتیسک ی فرموده است: »بدان که بخشش و ن  امبریاست که پ  ن ینه ا  مگر

 «اند؟شده زان یهستند که در جهان آو ی درخت بهشت 

 ١2٧3 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 است از سروِ بهشت   یسَخا، شاخ  نیا

 بِهِشت   یشاخ  نیاو کز کف چن  یِوا

 : رها کردن، فرو گذاشتن هِشتن*

 یاشاخه   نیکه چن   ی حالِ کسبه   ی شده، وا  زانیجهان آو  نیاز سَروِ بهشت است که به ا  یابخشش، شاخه   نیسَخا، ا  نیا

 .را رها کُنَد

 ث یحد

آن    رد،یاز آن گ  یافروهشته است. هرکس شاخه   ایاز درختانِ بهشت است که شاخسارانِ آن در دن  ی درخت  ،یبخشندگ »

  ی فروهشته. هرکس  ایاز درختانِ دوزخ است که شاخسارانِ آن در دن  ی درخت  ،یچشمشاخه او را به بهشت راه بَرَد. و تنگ 

 .«رَدآن شاخه، او را به دوزخ راه بَ رد،یاز آن گ  یاشاخه 
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 3١9۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی را حَبْر و سَن  ریمَر غ یکُن تا

 یکُنی م  یرا بَدخو و خال  ش یخو

 : دانشمند، دانا حَبر*

 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

 3١9٧ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 چون شُد دِلَت با آن عَدَن  مُتََّصِل

 شُدن   یبِگو مَهْراس از خال  نیه

 قت ی: عالم قدس و جهان حقعَدَن*

 : نترس مَهراس*

شدن حضور    یسخن بگو و از خال  ،یوصل شد  ییکتای  یعدم گشت و به فضا  ی درپی پ  یهایی از فضاگشادلت پس   ی وقت

 .نترس ی زندگ یِو انرژ
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 3١98 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نیراست یآمدش کا نیقُل ز امر

 ن یا استینخواهد شد بگو در کم

  را ی»اَمر قُل« فرمان بگو را اجرا کن؛ ز  ، یخداوند وصل شد  تینهای که مرکزت را عدم کرده و به ب  نیانسان راست  یا

از م  ت ینهای معرفتْ ب  یایچون دردلت هم ا  زانش یشده و هرگز  تو    قیشده ازطرگشوده   ی فضا  ن یکم نخواهد شد و 

 .دیگوی سخن م

 3١99 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 که آبَت را به الغ ی عنی اَنْصِتوا

 خُشک است باغ تَلَف کَم کُن، که لبْ  نیه

 .است  هودهیب ی به معن نجایدر ا ، ی: هزل، شوخالغ*

  د یتو حرف بزند، تو نبا  قیخودت تمرکز کرده، ذهنت را ساکت کن تا خدا ازطر  یرو  ییگشابا فضا  یعن یباش«    خاموش»

چراکه    ؛ یکن  یگذاره یسرما  یسازها و دشمن تلف کرده و آن را در موانع، دردها، مسئله   هوده یرا ب  اتی و انرژ  ی آب زندگ 

 .خراب است تای جان«، روابط و اوضاع زندگ  جان،یو چهار بُعد »جسم، ذهن، ه  استده یباغ جانت خشک

 :تشکر با

 الیمتن: ل کنندهمیتنظ

 ال ی: لندهیگو
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 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 920: برنامه منابع 

 ( یزمان می)استاد کریمثنو 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 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  

+1 818 970 3345 

@parvizshahbazishiramin 
 

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Shahbazi@rapidtest.com 


