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479 پیغام عشق قسمت خانم فاطمه   

 گنج حضور، بخش چهارم ۸۸۵شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 ۲۰۱9 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 د یسو رَو ن یک گفتشانی م ی کس گر

 دیاَشجار مُستَسعِد شو نیاز تا

 : جمعِ شجر؛ درختاناَشجار

 نده یجو : سعادت مُستَسعِد

 یهاغامیو از پ  دیمند شوفضا را باز کرده تا سعادت   د،یبزرگان برو  یسوسو، به   نی: که به اگفتی ها مبه آن   یفرضاً کس  اگر

 ...دیبهره ببر یزدیا

 ۲۰۲۰ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مَست  نِی مسک نیک گفتندی جمله م

 ست شده  وانه دی  هقضاءُاللّ از

خدا    یشده، عقلش را از دست داده و از قضا  یگشا مست و خرافات انسان فضا   چاره،یب  نی: که اگفتندیم  یذهن  یهامن

 .شده است  وانهید

 ۲۰۲۱ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دراز  یِ ز سودا ن یمسک نیا مغزِ

 ازیگشت فاسد چون پ اضتیر وز
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  دن یخود و کش  یکار رو  اثرِدر  کند،ی آبادان م  یو جهان را با ارتعاش زندگ  هگشوددرون را    یفضا  که   یانسان  ،چارهیب  نیا  مغز

 .فاسد شده است  ازیمثل پ ارانهیدرد هش

 ۲۰۲۲ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست ی رَبّ، حالْ چ ای مانْدی او عجب م 

 ست؟ یپرده و اِضالل چ  نیرا ا خلق 

 گمراه کردن ، یاِضالل: گمراه*

ها که آن  ست یچه حالت  نی: پروردگارا، اگفتی و م  کردی تعجب م  یذهن یهاشده به خدا از غفلت و جَهالت من زنده   انسان 

 دهند؟ ی را ادامه م یذهنچرا من  ست؟یچ  ی مردم برا یِگمراه و   یدگ یحجاب همان ن یدارند؟ ا

 ۲۰۲۳ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و عقل   یگوناگون با صد رأ خلقِ 

 نَقل آرَندی سُو نم  قدم آن  کی

  ک ی  ی حت  زها،یشدن با چ  تیهوو هم   ی ویدن  یکارها  مهارت در   ،یو عقل، با تمام دانش ذهن  شه ی ها با صد نوع اندآدم   نیا

 ها ی دگ یو همان  نندیبی را م  اتییمرکزشان جز  یهای دگ یغلط همان  دیها با دآن   رایز  دارند؛ ی بر نم   ا یبزرگان و اول  یسوقدم به 

 .کنندی م ادیرا ز

 ۵۲۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست؟ یاز آن گفتش که گندم آنِ ک  بعد

 ست ی وَص  ی ب مِیتی: امانت از گفت
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 .و سرپرست نداشته باشد میّ که ق یمیتی: یوَص یب مِیتی

 .ندارد  یکه سرپرست ستی میتیگندم امانتِ  نیجواب داد: ا ادیّص  ست؟یکه گندم مالِ ک دی پرس  ادیّپرنده از ص سپس 

 ۵۲7 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 من  شِی است، امانت پ تامیْمالِ اَ

 پندارند ما را مُؤتَمَن   زآنکه

 مان یتی: تامیْا

 مورد اعتماد ن،ی: اممؤتَمَن

 .انداند آن را نزد من به امانت گذاشته است که چون مرا مورد اعتماد پنداشته  مانیتی( مال های دگ یگندم )همان نیا

 ۵۲۸ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 حال  : من مُضطَرَّم و مجروحگفت

 زمان بر من حالل  نیمُردار ا هست

 ناچار  چاره، ی: بمُضطَر

قدر آن   کسچ یبر من حالل است؛ که البتّه ه  زیخوردن مُردار ن  ی وقت حتّ  نیحالم. در ا  شانیو پر  چارهی پرنده گفت: من ب

 .شود  دهیهمان ید یجد زیکه بخواهد با چ ستیحال ن مضطر و مجروح 

 ۱7۳ هی(، آ۲) سوره بقره  م،یقرآن کر

 « …فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ »... 
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مند به خوردن و لذّت بردن  که عالقه   ی حرام بخورد در صورت  اءیآن کس که مجبور شود به خاطر حفظ جان از آن اش  یول »...  

 .«ستیبر او ن ی جوع هم نباشد، گناهنبوده و متجاوز از حدّ سدّ  ییزهایچ  نیاز چن

 .بَاغٍ وَ ال عَادٍ«: نه طالب و راغب آن باشد و نه از حد ضرورت تجاوز کند رَیْغَ»

 ۵۲9 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گندم خورم  نیاز ی به دستور نیه

 و پارسا و محترم   نیام یا

 : به اذن و اجازهیدستور  به

 .خورم ی گندم م نیشما از ا  ۀو محترم و پارسا بدان که، من با اجاز نیمرد ام یا

 ۵۳۰ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ییضرورت هم تو  ی  گفت: مُفت

 یمُجرِم شو ،یگر خور ضرورتی ب

 دهنده  : فتوایمُفت

نه، اما اگر بدون    ایتو ضرورت دارد    یها براکه خوردن دانه   ی دانیو خودت بهتر م  ی هنده خود تو هست  گفت: فتواد   ادیص

غلط    یدهایکه د  دهدی م  صیو عدم کردن مرکز تشخ  یی خودش با فضاگشا  یکسهر  ؛یشوی گناهکار م  یضرورت بخور

 . و درد بکشد فتد یکه دوباره به دام ذهن ب شودی ضرر داشته و سبب م گرانیخودش و د یبرا های دگیهمان

 ۵۳۱ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بِهْ  زیضرورت هست، هم پره  وَر
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 ضَمانِ آن بده یبار ،یخور وَر

 عهده گرفتن کردن، به  ضَمان: تعهد 

کامالً غلط    دهدی را که ذهن نشان م   یآن ضرورت  یبدان   دیضرورت هم داشته باشد، با  یذهنمن  دیها با داگر خوردن دانه 

که آن گرفتار شدن    یرا پس بده   فرش یتقاص و ک  دیبا  یاگر بخور  یول   یکن  زیها پرهاست، پس بهتر است از خوردن آن 

 .هاستی دگ همانیدر درد و تله 

 ۵۳۲ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بس در خود فرو رفت آن زمان مرغ

 سَر بستَد از جذبِ عِنان   توسَنَش

 : اسب سرکش توسَن

 : لگام، دهانه اسب عِنان

از کف بداد و به سراغ    اریکند؛ سرانجام عنان اخت  زیپره  ایها را بخورد  رفت که دانه فرو  شه یاند  ن یدر آن لحظه در ا  پرنده 

پرهها رفت؛ همان دانه  دائماً  با چ  میکنی م   زیطور ما هم  که    م یشوی م  یزیجذب چ  دفعه ک ی  ی ول   م،ی نشو  ده یهمان  یزیکه 

 .میخوری م را  ی دگیذهنمان نشان داده و گندمِ همان

 ۵۳۳ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 چون بخورد آن گندم، اندر فَخ بماند 

 و اَلْاَنعام خواند ن یاسیچند او 

  : دام فَخ
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 یهاگاه شروع به خواندن سوره افتاد. آن   ی دگیشد، به دام همان  دهیهمان   یزیبا چ  ی عنیپرنده از آن گندم خورد    کهنیهم

 «ندارد  دهیفا یذهنو انعام« کرد. »ذکر حق با من  سی»

 ۵۳4 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 درماندن چه افسوس و چه آه؟   بعدِ

 اهیدودِ س ن یا ستیاز آن با  شیپ

  ن یدارد؟ ا  یادهیو افسوس خوردن چه فا  دن یآه کش  های دگهمانیدر ذهن و افتادن به تله    یاز گرفتار شدن، درماندگ  پس 

 . از گرفتار شدن باشدقبل   دیبا دنیآه حسرت کش یعن ی اهیدود س

 میکن  دار یرا ب  مانیهابچه   د یکنند؛ ما با  داریها را ب انسان   د یبا  ها،ی دگیهمان  یها به تله از افتادن انسان قبل   ،یارینگهبانان هش

کردن،    حتیو دردها افتادند و گرفتار شدند، نص  های دگیهمان  یبه تله   کهنیاز ابعد  فتندیجهان ن  نایطور کامل به تله  که به 

 .ندارد  دهیکردن و ...  فا رتدعا خواندن و مشو

 ۵۳۵ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و هَوس   دیزمان که حرص جنب آن

 ادرس یفر ی که ا گوی زمان م آن

 یاریاز خدا    دیآن زمان با  ندازد،یبه آن تو را به دام ب  دنیو حرصِ رس  ی شدگتهویهم هوس خوردن دانه    کهن یاز اقبل

 .من برس اد یبه فر ادرس یفر ی : ایگفتی و م   یخواستیم

 تشکر فاطمه  با
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 گنج حضور، بخش پنجم  ۸۸۵شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 ۵4۲ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خُفت و دزد اسباب بُرد   یپاسبان 

 فشرد  ی هر خاک رِیرا ز هارَخت 

بشر  یاریهش  نگهبانِ از کاروانِ  زندگ  تیکه مأمور حفاظت  آمدند و رختِ  و دزدان  بُرد  را    ی بود، خوابش  اهلِ کاروان 

 . مدفون کردند های دگیخاکِ همان  ریو ز  دندیدزد شانیهای دگ یهمان قیطراز

 ۵4۳ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شد آن کاروان دار یشد، ب روز

 و اُشتران  میرفته رَخت و س دید

دار و    ،یذهن  یهااند و دزدان، من اثاث، زَر، نقره و شتران از دست رفته   دند یشدند و د  داریروز که شد، اهلِ کاروان ب  

 .اندندارشان را بُرده 

 ۵44 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 حارِس بگو   یبدو گفتند: ا پس 

 اسباب کو؟  نیرَخت؟ و ا نیچه شد ا که

 : نگهبان، پاسبان حارِس

ما کجاست؟ در سن    یاریو هش  یبر سرِ اموالِ ما آمده است؟ اسبابِ زندگ  یینگهبان بگو چه بال  یگفتند: ا  انیکاروان

 .استمن کجاست؟ تمام عمرم به غم، غصه و دعوا گذشته    ی : پس حاصل زندگمیپرسی از خود م  یپنجاه، شصت سالگ 
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 ۵4۵ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گفت: دزدان آمدند اندر نقاب

 شتاب  شمیها بردند از پرَخت 

چشم    ی شما را از جلو  ی هستند آمدند و با شتاب، زندگ   های دگ ینماد همان  جان ینگهبان گفت: دزدانِ نقابدار که در ا  سپس 

 .من برداشتند و رفتند

 ۵4۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گ یچو تَل  ر ی گفتندش که: ا قوم

 گ؟ یمُرده ر یا  یی که  ؟یکردی چه م  پس 

 .است  تیّخاص  یو ب  عرضهی از شخص ب   هی: کناگیر تَل 

 .ریانسان حق یمعنبه   جانیدر ا راث، یمانده باشد، م یکه از مرده باق  ی : مالگیر مُرده

  ؟یاکاره اصالً تو چه  ر،یحق  یا  ؟یکاره بودچ  شب یپس تو د ت،یّخاصی ب  ی گفتند: ا انیکاروان

 ۵47 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گروه  شانی کَس بُدم، ا کی : من گفت

 سالح و با شجاعت با شکوه  با

من    نگهبان گروه   ک یگفت:  آنان  و  بودم  پُ  ی نفر  ا  بتیهرمسلح، شجاع،  در  اگر  بودند.  ترسناک  نگهبان    ن یو  لحظه 

  یاریو از جنس هش  یکنی نم   یی فضاگشا  ،یریگی عهده نمرا به   اتیاریهش  تِیفیک  تِ یمسئول  ی عنی  ؛ یستی ن  اتیاریهش
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نم  هم  ل یدل  نیا  به   ، یشوی حضور  دادنِ  از دست  که ترسِ  دار  های دگ یاناست  م  یرا  زندگ آن   یکنی و فکر  تو  به    ی ها 

 .دهندیم

 ۵4۸ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 د ی: اگر در جنگ کم بودت امگفت

 دیبَرجه مانیکر یزن کِا یینعره

 .دیزیجوانمردان برخ ی : ایگفتی و م  یزدی م  یادیالاقل فر ؛ یشو  روزیکه در جنگ پ ینداشت   دیگفتند: اگر ام انیکاروان

 ۵49 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 غ ی: آن دَم کارد بنمودند و تگفت

 غ یدری ب   متیخَمُش، ورنه کُش که

تو را    یامالحظه   چیهی نشانم دادند که خاموش باش و گرنه ب   ریگفت: در آن زمان گروهِ دزدان، خنجر و شمش  نگهبان

 .میکشیم

 ۵۵۰ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زمان از ترس بستم من دهان  آن

 و فغان  ادیو فر یهایزمان هَ نیا

 .ندازمیقال راه بوبزنم و داد  ادیفر توانمی اکنون م ی در آن زمان، من از شدّت ترس دهانم را بستم و ساکت شدم. ول

 ۵۵۱ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زمان بست آن دَمَم که دَم زنم  آن
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 کنم یهَ  یزمان چندانکه خواه  نیا

امّا اکنون هر  توانستمی نم   یبود که حتّ  دهیآن لحظه ترس چنان نَفَسم را بر  در   اد یچه دلتان بخواهد فرنَفَس بکشم. 

 .زنمیم

 ۵۵۲ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 فاضِحه  و یعمرت بُرد د  چونکه

 باشد اَعُوذ و فاتحه  نمکی ب

 فاضِحه: رسوا کننده 

تباه کرده و تو همچنان    یسازو دشمن   ی موانع ذهن  ها،ی دگیکننده، عمرت را در همانرسوا   یِ ذهنمنِ   ی انسان، وقت  یاِ

بردن به خدا و سوره فاتحه را به زبان  پناه    ،یکنی ها را حفظ ممرکزت، آن  یهای دگیخاطر ترسِ از دست دادنِ همانبه 

تو با دردها، باورها    دنِ یبا همان  یذهنمن   وِ ی که نگذار د  کندی م  ه ینمک است. موالنا توصی ب  ینداشته و کار  یاده یخواندن فا

 .عمرت را تلف کند  دهدیکه ذهن نشان م یزیو هر چ

 ۵۵۳ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نیاکنون حَن  نمکی باشد ب   گرچه

 نیقیتر زآن،   نمکی غفلت ب   هست

 ه ی: ناله، مونیحَن

به خدا پناه بردن،    طان یقرآن و از دست ش  یهاخواندن سوره   گرید  یاکه عمرت را تلف کرده   ی است که گفتم وقت  درست 

  م یتسلرو به خدا کُن،  یکه هست یتیتر است. ]در هر سن و وضعنمک ی غفلت کردن از آن هم ب ناًیقی یاست، ول   نمکی ب

 شو و از او بخواه که به تو کمک کند.[ 
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 ۵۵4 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ز ین نالی م نمک ی هم ب نیچنهم

 ز یعز  یرا نظر کن ا النی ذل که

مورد    زیرا ن  ل یخوار و ذل  یهاانسان   زیخداوندِ عز  یباشد و در آن ناله بگو: ا  نمکی ات بچه نالهناله کن اگر  نیهمچن

 .ام، مرا ببخش و به من نظر کنکرده  یبه غفلت سپر  یذهناگرچه عُمرم را در من  ی عن یخود قرار بده،  تیعنا

 ۵۵۵ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 به گاه ایباشد  گاهی ب  ،یقادر

 اله؟  یشد ا   ی فوت ک یزیتو چ از

از تو گم شود؟    یزیچگونه ممکن است چ  ، یوقت قادر و توانا هستموقع، تو در همه ی موقع باشد و چه ب خداوندا، چه به 

  ی به تو رو  ییگشاو فضا   میاگر با تسل  شود؛ی از ما گم نم  یزیچ  نیبنابرا   م،یامتداد خدا و از جنس تو هست  ،یاریهُش  زیما ن

تا به تو    یبه ما کمک کن  ی توان ی شده باشد باز هم تو م   ریقدر هم که د  هرچه  م،یبر گذشته تأسف نخور  گر یو د  میآور

 .میزنده شو

 ۵۵۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ما فاتَکُمْ  یال تَأْسَوْا عَل  شاهِ

 شود از قدرتش مطلوب گُم؟   یک

  ی زیاست« چگونه ممکن است چ  چه در گذشته از شما گم شدهبدان  دیاست: »تأسف مخور  که فرموده   ی خداوند  شاه،

  ؟ یاب ینحضور را در آن در  یاریدر قلمروِ قدرتش نباشد و مطلوب، امتداد خدا و هش  یکنی طلب م  ییرا که تو با فضاگشا
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است و به    ریناپذب یذات ما آس  ی و عمر ما تلف شده، ول  میدیکشبه ما حمله کرده و درد    ،یذهنمن   طان،یاگر ش  نیبنابرا

 .میبه خدا زنده شو  میتوانی م نیوارد نشده بنابرا ی بیاصل ما آس

 ۲۳ هی(، آ۵7)  دیسوره حد م،یقرآن کر

 «.تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَکُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُمْ وَاللَّهُ لَا یُحِبُّ کُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ لِکَیْلَا»

متکبر خود    چی. و خدا هدینکن  ی شادمان  دیآی چه به دستتان مو بدان   دینباش  نیاندوهگ  رودی چه از دستتان م بر آن   تا»

 «.را دوست ندارد  یاندهیستا

  د یبلکه با  ؛یدچار تکبر بشو  دینبا  ،یدست آوردبه   یزیو اگر چ  یتأسف بخور  دینبا  یرا در گذشته گم کرد  یزیچ  اگر

 .در تو رشد کند یاریتا از قدرتِ او هش ی( بنال شده  ری)گرچه که د نمک،ی ب  طور نیو هم ی فضا را باز کن

 ران یتشکر ج با
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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 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  

+1 818 970 3345 

@parvizshahbazishiramin 
 

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Shahbazi@rapidtest.com 


