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893 پیغام عشق قسمت مانه سها پارمیس و خانم   

 گنج حضور، بخش پنجم  928شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 ۱3۶۱ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 صُنعِ خدا بافَر بُوَد  عاشق 

 مصنوعِ او کافر بود  عاشقِ 

 : جالل و شکوه فر*

ب   بایز  نشش یاست. آفر  ی زدیفرّ و خرد و عشق ا  ی خداوند است دارا  ی دگاریعاشق آفر  ،یی گشاکه با فضا  ی کس   درد ی و 

از طر بود. خداوند  ا  قیخواهد  م   نیاو فکر  را  اما کس ندیآفری لحظه  خداوند است، عاشق    ۀ دیکه عاشق مصنوع و آفر  ی. 

 .ها را در مرکزش گذاشته، کافر است و آن   ستی م یقد و  دهیپوس یو فکرها ساختهش یپ ی ذهن، الگوها یسازسبب 

 2۱8٠ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست یاِمعانْش ن ک یول ، یظر دارن  تو

 ست یاافسرده است و کرده  ۀ چشم

 نظر  دِی: داِمعان*

  چ یاست که ه  حرکتی راکد و ب  یاچون چشمه . بلکه عقل تو هم یو دقت نظر ندار  دید  یول   ،یعقل و نظر دار  یذهندر من  تو

 . ندارد  یانیجر

 2۱8۱ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 فِکَر ۀ نگارند دیگو یهم نیز

 بنده اِمعانِ نظر   یبکن ا که
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نگاه نکن، از    های دگ یهمان  ق یباش. دقت کن از طر  ش یاندبنده، ژرف   ی که ا  دیفرمای م  فکرها   ۀ است که نگارند  ن یهم  یبرا

 .من نگاه کن ۀ لیوسبا من و به  یی گشافضا قیطر

 ۴و   3 اتی، آ(۶۷مُلک ) ۀ سور م،یقرآن کر

 .« فُطُورٍ مِنْ  تَرَى هَلْ الْبَصَرَ فَارْجِعِ  تَفَاوُتٍ مِنْ نِالرَّحْمَ خَلْقِ   فِی  تَرَى مَا خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا الَّذِی»

یگر نظرکن،  بینى. پس بار دنظمى نمى که هفت آسمان طبقه طبقه را بیافرید. در آفرینش خداى رحمان هیچ خلل و بى  آن»

 «بینى؟آیا در آسمان شکافى مى 

 .«ارْجِعِ الْبَصَرَ کَرَّتَیْنِ یَنْقَلِبْ إِلَیْکَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِیرٌ ثُمَّ»

 .« دیگر نیز چشم باز کن و بنگر. نگاه تو خسته و درمانده به نزد تو باز خواهد گشت بار»

 2۱82 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 که آهن کوب سرد  خواهد ی نم  آن

 پوالد بر داود گرد  ی ا کیل

.  یکن رییتغ یو قواعد ذهن نیبا قوان یذهناز تو انتظار ندارد که در من ی عن ی ،یکه تو آهن سرد بکوب  خواهدی از تو نم خداوند

نکن    هوده یکار ب  زی . تو نکردی چراکه داود آهن و فوالد را خم م  ؛یداود طواف کن  رامون یپ دیکه با  ی هست  یاما تو مانند فوالد

 . است نظر کن داوند خ  که  فوالد ۀکنندو به خم

 2۴۵۵ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 مَرو، جانبِ بازارِ جهان  رهیخ ا،یمَ رهیخ

 یآن نَبَر ، ینده نی ا ،یو شَر  عیْبِ نیدَر زانکه 
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 و فروش، معامله  د ی: خریشَر و  عیْبِ*

  ی توان ی حضور را نم  ی را نده  یذهنو فروش اگر من   دیخر  نینرو. در ا  هوده یو ب  این  هودهیانسان »جانب بازار جهان« ب  یا

  خواهند ی زحمت بکشند، نم   ی ف کا  ۀاندازبه   خواهند ی خود را بدهند، نم   ی های دگ یو همان  تیمن  خواهندی ها نم . ]انسان یریبگ

پندار    ی خود برا  ی رادهایو ا  یذهنداشتنِ من   رشِ یبکشند. پذ  ی سخت  خواهندی نم  د،کنن  ی را بخوانند و خودشناس   اتیاب  نیا

ا   کندی م   جابیقانون جبران ا  ی سخت است. ول  اریبس  اضت یر  کیکمال   خوانده و تکرار شود و اگر انسان    اتیاب  نیکه 

که شامل زحمت، تکرار و کار    یآن را رفع کند. قانون جبران دو جنبه دارد: قانون جبران معنو  ندیبی در خودش م  یاشکال 

بار قانون    ریو از ز  کندی م  عیتوز  گرانید  نی خود را ب  ت یمسئول  یذهن. انسان در من یخود است و قانون جبران ماد  یرو

  ی اطراف جفا   ییگشافضا   نی. عالوه بر اکنندی کمک م   گرانید  دیگوی و م  شودی »تماشاگر« م  ۀدیر کرده و دچار پد جبران فرا

 جبران است.[  انون ق زیمردم ن

 ۱۵۴۱ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 است  ی کو اندر قفس زندان مرغ

 است  ی رَستن از نادان دینجویم

در    زیو غفلت اوست. ]ما ن  ی از نادان  ن یآزاد شود، ا  خواهدی و نم  دیجوی را نم   ییاست، راه رها  یکه در قفس زندان   یاپرنده 

  ی ذهنو عقل من   ی خاطر نادانبه   میزندان آگاه و آزاد شو  نیاز ا  میاگر نخواه  میاافتاده  های دگیجهان که به زندان همان  نیا

 .[ میکه در ذهن بمان میاه آمد جهان نیبه ا  میکنی ماست که فکر م

 982 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 انیجهان زندان و ما زندان  نیا

 کن زندان و خود را وارهان حُفره
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  ی زندان  یاریهش  قتیمانند زندان است. درحق  رد،یگی ذهن صورت م  ق یاز طر  شیزهایکه در آن همانش با چ  یجهان   نیا

توست بِکَن و خودت را از آن    یهای دگیزندان را که همان  نیا  یاست؛ پس فضا را بگشا، حضور ناظر باش، آجرهاذهن شده 

 .آزاد کن 

 ث یحد

 .«الْکافِرِ سِجْنُ الْمُؤمِنِ وَ جَنَّۀُ  ایاَلدُّن»

 .« من و بهشت کافر استؤزندان م ایدن»

 923 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نبود   ایو تا پو را یتا گ طفل 

 ا نبود جز گردن باب مرکبش

 ی قو رنده، ی: گرایگ*

 ندهیرونده، پو: راه ایپو*

 .ندینشی راه برود، بر دوش پدرش م   تواند ی و نم  افته ین ی که طفل هنوز قدرت بدن ی زمان تا

 92۴ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گشت و دست و پا نمود  یفضول  چون 

 عَنا افتاد و در کور و کبود در

 ی : مخفّفِ عَناء، رنج، سختعَنا*

 از آن   یناش  یهاب یو آس ی ذهنمن  دِیو کبود: د کور*
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  ن یزم  جهیدرنت  کند؛ی قوت گرفته و بتواند حرف بزند و بجنبد، گردن پدر را رها م  شی و پا  شود، دست   رومندیطفل ن  یوقت

و هم خودش را به در و    ندیبی که هم نم  ستی ذهنحالت من   نیا  .شودی و کور و کبود م  افتدیم  یبه درد و سخت  خورد،یم

 . شودی م ی و زخم زندی م  وارید

 92۵ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 از دست و پا   شیخلق پ  یجانها

 از وفا اندر صفا  دند یپریم

از جنس خدا    کهنیکنند، به ا  دا یذهن پ  یدرست کرده و دست و پا  یذهنجهان شوند، من   نیوارد ا  کهن یقبل از ا  هاانسان 

 .اندبوده  یاریخلوص هش ی هستند وفا داشته و در صفا و پاک

 92۶ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شدند   یبه امر اِهْبِطُوا بند چون 

 شدند   یخشم و حرص و خرسند  حبسِ

 .دیهُبوط کن د،یی: فرود آاِهْبِطُوا*

از حد    ش یشد، از عشق دور شدند و ب  دهیها در ذهن همان انسان   یاریهش  د،یی»اِهبطوا«، از بهشت فرود آ  با فرمان  ی وقت

 های دگ یکردن همان  ادیمثل خشم، حرص و شاد شدن حاصل از ز  یجاناتیه  یصورت زندان   ن یشد، در ا  ی قو  شانیذهنمن

 . شدند

 38 یۀ(، آ2بقره ) ۀ سور م،یقرآن کر

 .« یَحْزَنُونَ هُمْ وَلَا عَلَیْهِمْ خَوْفٌ  فَلَا هُدَایَ تَبِعَ  فَمَنْ هُدًى  مِنِّی یَأْتِیَنَّکُمْ فَإِمَّا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِیعًا  قُلْنَا»
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[؛ پس اگر  دیارفته  رون یب  ی زندگ   ۀ و از موازن  دیاشده   دهیاز حد همان  شیکه ب  ل یدل  نی: »همه از بهشت فرو شوید ]به اگفتیم»

شوند  جانب من راهنمایى برایتان آمد، بر آنها که از راهنمایى من پیروى کنند بیمى نخواهد بود و خود اندوهناك نمى   از

 .««مثل موالناست[ ییهااز انسان  یرویپ اری ]نداشتن ترس و اندوه مع

 92۷ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 رخواهیو ش  میحضرت  الیعِ ما

 لِالِله  الٌ ی: اَلْخَلقُ عِگفت

 .: خانوارالیعِ*

تمام مخلوقات عالم، جزو    گریعبارت دبه   م؛ی ستیرا درواقع بلد ن  ی زندگ  م،یو کودك هست  رخواهیها خانوار خداوند، شانسان   ما

 .«هستند خدا   خانوار  مردم ۀ: »همدیفرمای م  رسول حضرت   چهچنان. هستند خداوند   ۀخانواد 

 928 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 او از آسمان باران دهد  آنکه

 تواند کو ز رحمت نان دهد هم

کند.    تشیروح داده و هدا  یقادر است که از رحمت خودش به انسان نان و غذا  دهد،ی که از آسمان باران م   یخداوند  همان

  م، یحرکت کن  یذهنمن  ی و با دست و پا  میکار را نکن   نی. اگر ادیایما ب  یتا از آسمان درون غذا  میفضا را باز کن  دیبا  یعنی]

 .[ میاافتاده  ریگکه در آن  ستیاله یهمان مکر و ح نیا

 3۱82دفتر پنجم، بیت   ،یمثنو ،یمولو

 دَمبه دَم یِهاغُصّه   نیتوست ا فعلِ 

 الْقَلَم قَدْ جَفَّ   یِّبُوَد معن  نیا
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ها در  در ذهن و گذاشتن و انباشتن آن   زهایتجسم کردن چ  ۀ جینت  دیآی م  ش یتو پ  ی که هرلحظه برا  یدرپ ی پ  یهاغصه   نیا

  رون یلحظه خدا، درون و ب  نیاست که در ا  نیهم  زیالقلم« ن»قد جف   یغصه خودش را دارد. معن   ی دگیمرکز توست. هر همان

تو درست نوشته شود و کرم    یظه موافقت کن تا زندگ لح  نیبا اتفاق ا  یی گشا. با فضا سدینویتو م یستگیتو را مطابق شا

 . ابدی انیاو به چهار بُعدت جر

 ث یحد

 .« الْقَلَمُ بِما اَنْتَ القٍ جَفَّ»

 .« یچه سزاوار بودشد قلم به آن  خشک »

 ۴۶۷8 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تنمُرده  نیبه من زنده شود ا چون 

 من باشد که رُو آرَد به من جانِ

 ]:دیگوی م  ینا از زبان زندگ موال [

جان من است در او که    نیو به من زنده شود، ا  د یاست، فضا را بگشامُرده   ی دگیدر اثر همان  یذهنکه در من   یانسان   هرگاه

  ت ینهای فکان خودش در انسان به بقضا و کن   ت، یخداوند است که با مش  نیا  گریعبارت د. ]به کندی خودم حرکت م  یسوبه 

 .[ شودی خودش قائم م

 ۴۶۷9 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جان محتشم نیکنم او را از من

 بخششم  ندیکه من بخشم، بب جان
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  ام ده یو بخشبه ا   ییگشافضا   قیکه از طر  ی. آن جان کنمی ام بزرگ و با عظمت م شده  را که در او به خودم زنده   ی جانِ انسان  من

 .ندیآن را بب تواندی نم  یذهنمن کهی حالو سپاسگزار است. در  ندیبی و از جنس حضور است بخشش مرا م 

 ۴۶8٠ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دوست   یِرو ندینامحرم نب جانِ

 اوست  یِهمآن جان کاَصلِ او از کو جز

  یی گشافضا   قیکه از طر  ی فقط جان   ست یخداوند ن  یِرو  دنیقادر به د  دیآی وجود مکه در اثر انقباض به   یذهننامحرمِ من   جان

 .اصل او امتداد خداست قتیدرحق رایز ندیخدا را بب  تواندی م شود ی در انسان زنده م 

 ۴۶8۱ تیوم، بدفتر س  ،یمثنو ،یمولو

 دوست را  نیوار ادَمَم، قصّابْ  در

 هِلَد آن مغزِ نغزش، پوست را  تا

تا »مغز نغزش« که من    دَمَمی م   یخود را بر جان انسان ذهن   یزدیابان دم اّ :[ من مانند قص دیگوی م  ی ]موالنا از جانب زندگ 

 .ندازدیدهد و آن را ب ص یرا تشخ یذهنهستم، پوست من 

 :تشکر با

 متن: سمانه  کنندهمیتنظ

 س ی: پارمندهیگو
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 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 928: 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 ششم  928شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 ۱۷2 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 که من  منیباش و فارغِ و ا  شاد

 باران، با چمن کنم با تو که آن

 : راحت و آسوده فارِغ*

 : رستگار، محفوظ و در امان، سالم منیا*

  ت یشده، احساسِ امنگشوده  یفضا  نی خاطر باش و در اانسان، فضا را باز کن، شادمان و آسوده  ی:[ ادیگوی ]خداوند م

تو را دوباره سبز و   یعنی کندی که باران با چمن م  کنمیرا م یبکن چراکه من با بارشِ بخشش و رحمتم با تو همان کار

 .کنمی زنده م

 ۱۷3 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تو غم مَخَور خورمی غمِ تو م من

 ترم از صد پدر تو من مشفق  بر

م  من کمک  تو  به  و  خورده  را  تو  دت  کنم،ی غمِ  من  گریو  همان  ،یذهندر  و    های دگی غمِ  کن  باز  را  فضا  بلکه  نخور  را 

 .ترمبه تو مهربان از جنسِ من بشو؛ چراکه من از صد پدرِ مهربان نسبت   ارانهیلحظه هشبه لحظه 

 ۵9۷ ۀ اشعار، غزل شمار وان ید  ،یسعد

 ی تا پخته شود خام  د،یسفر با اریبس

 ی تا درنکَشد جام ، ینشود صاف یصوف 
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به ذهن    وان یو از ح  وان ی برسد. ]از جماد به نبات، از نبات به ح یبه پختگ یبکند تا از خام  دیبا   یاریبس  یسفرها  ان انس

اگر از دستِ    یپخته شود.[ صوف   تیتا درنها  گرددی شده و آزاد م   دهیهمان  زهایمرتب با چ  زی است. در ذهن نسفر کرده 

 .شودی نم ی صاف  رد،یجام نگ ی زندگ

 ۴۱۷8 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 رود در گوش من یک  تیَّمَع آن

 نگردم گِردِ دَوْرانِ زَمَن  تا

 : زمان، روزگارزَمَن*

سفر نکنم، چگونه ممکن    ییکتای  یبه فضا  یی با فضاگشا  یذهننشده و از من  میروزگار را نگردم، تسل  ۀ که هم  ی زمان  تا

از جمله    یادر هر باشنده  خواهدی همراه من است. ]خداوند م  شهی به گوشِ جانم برود که خداوند هم  قت یحق  نیاست ا

 انسان به خودش زنده شود.[ 

 ۴۱۷9 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 فهم راز؟  تیَّکنم من از مَع یک

 دراز یکه از بَعدِ سفرها جز

فضا    قتاًیحق  کهن یببرم که »خداوند در هرلحظه همراه من« است؟ مگر ا  ی »راز« پ  نیبه ا  یذهنبا من  توانم ی چگونه م   من

سفرِ   نیا  طولِ  در  خداوند  که  بشوم   متوجه   تا کنم  سفر درونم  ۀ شدگشوده   ی به آسمانِ فضا  های دگ یرا باز کرده و از همان

 .استهمراهِ من بوده  شه یتکامل، هم
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 223٠ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 حُبُّ الْوَطَن باشد درست  نیهمچن

 خواجه نخست   یوطن بشناس، ا  تو

شرطِ  درست است به   ی سخن  رد«،یگی نشأت م  مان ی: »دوست داشتنِ وطن از ادیگوی »حُبُّ الْوَطَن« که م   ثِ یحد  چنینهم

 .ییای ب رونیو از ذهن ب ی را بشناس ییکتای یمرکز عدم و فضا ی عنیخود   یق یانسان، ابتدا وطنِ حق  یکه اآن

 ث یحد

 .«مانِیالوَطَن مِنَ الْا حُبُّ»

 .«است  مانیاز ا ی دوستوطن »

 22۱۱ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست یدَمِ حُبُّ الْوَطَن بگذر مَا از

 ست ی ن یسو نیوطن آن سوست، جان ا که

  ذهن  ۀمرحل   نی م؛ از امن، ذهن است و آن را دوست دار  یِ ق یالْوَطَن« دم نزن و نگو که وطنِ حق»حُبُّ   ثیاز حد  قدرنیا

  یی کتای  یفضا  یعنیذهن    یتو آن سو  یقی و وطن حق  یهست  یاری»جان«، تو هش  یا  چراکه  نشو؛  متوقف  آن  در  و   کن  عبور

 .ستین ی ذهندر من  یعنی سو« نیاست و در »ا

 ۴38۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هِمَم  نیو م،یِفَسخِ عَزا نیاندر

 تماشا بود در رَه هر قدم در
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  ی برا   ریمس  نی.[ در اکندی ذهن سفر م  یآن به فضا   افتنِی  یگرفته و برا  ده یناد  باشد، ی را که در درونش م  ی]انسان، گنج 

شدن    دهیاو را در جهتِ همان  یهاکه چگونه خداوند عزم   کردی موضوع فکر م  نیبه ا  داشت یکه برم  یگنج، هر قدم   افتنِی

  توانست ی انسان نم  نیچننی. اکندی م  اثری را ب   اشیذهنمن  یهاو خواسته  دهفسخ و نابود کر  زها،یچاز    یو خواستنِ زندگ 

دانش و همسر    ،ییبایاز جمله پول، مقام، ز  یاریبس  یزهایجهان از چ  نیبکند. ]در ا  دایذهن، گنج حضور را پ  یایدر دن

  ی که خداوند، عزمِ تو را در هرجهت   ینیبی ندادند. اگر م  ی ها به تو زندگاز آن   کدامچ یاما ه  یو به درد افتاد  ی خواست   ی زندگ

 .[ ستین  یکه آن، راهِ زندگ   یموضوع را درك بکن  نیبهتر است که ا ، یفسخ کرده و به درد افتاد یروی که م

 ۴38۵ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 افتیآمد، گنج را او باز  خانه 

 افتیساز    یی از لطفِ خدا کارش

و کارش    افتیبازگشت و گنجِ حضور و مرکزِ عدم را در درون خود    ییکتای  ی به فضا  ی عنی  ی اصل  ۀانسان به خان  تیدرنها

  ع یسر  ، یدچار شو یادیز  ی در ذهن به درد و بال  کهن یگرفت. ]بهتر است قبل از ا  ی به برکت لطف خداوند، سر و سامان

 .[ یبرو ییکتای یاز جهان ذهن به فضا

 322 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 حدِ خاك تا بشر چند هزار منزِلَست  از

 به شهر بُردمت، بر سَرِ ره نَمانَمَت  شهر

 .: نگذارم تو رانَمانَمَت*

  ی طوالن   اریحضور، راه بس  یاریبه هش  لیتا تبد   یذهنمن   ۀاز مرحل  یعن ی  بشر  تا  خاك  ۀ:[ از مرحلدیگوی ]خداوند به انسان م

  یی کتای  یشهر از جهان ذهن به فضامرحله و شهربهبه من تو را مرحله   ، یو فضا را باز کن یاست و اگر به من اجازه بده
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  ل یباز شده تبد  تینهای درونِ ب   یبا فضا  ی قیانسانِ حق  کی به    تیکنم تا درنهای نم  تیرها  یامرحله   چیو در ه  برمیم

 .یبشو

 393 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 روز و شب ایاز احوالِ دن  خفته

 رب بِ یتقل ۀقلم در پنج  چون 

 واژگونه کردن  دن، ی: برگردانبیتقل*

و    ایدن  یبه خداوند زنده شود، روز و شب از احوال و خبرها  خواهد ی خود کار کرده و م  یرو  یق یطور حقکه به   ی انسان 

و خف  ،یذهنمن  یسازسبب  فروبسته  م  ته چشم  باز  را  او فضا  من   کندی است؛  دانشِ  با    ی دخالت  شیدر فکرها  یذهنو 

شده، خرد  گشوده  یدر دست خداوند بچرخد و از آن فضا  قلمچون  اش همذهنِ ساده شده   دهد ی بلکه اجازه م  کندی نم

 .دیایب

 39۴ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 در رَقَم  ندیاو پنجه نب  آنکه

 پندارد به جنبش از قَلَم فعل، 

که فضا را باز نکرده و    یکس   نیچنکه حرکتِ قلم از خودِ قلم است. هم  کندی گمان م  ندیرا نب  سنده یدستِ نو  یکس   اگر

دستِ خداوند است.    چون قلم درموالنا هم  کهی موالنا از خود اوست درحال   ات یکه اب  کندی فکر م  ندیقدرتِ خداوند را نب

 .[ یدر دست خداوند هست یصورت ابزاربه  ،یاوریو ذهن را باال ن  ی]اگر فضا را باز کن
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 29۱9 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی درواست ،یسری سران را ب  گر

 ی درواست یرا سر سرنگونان

 یزهایبا چ  یدگی همان  قیو از طر  خوردی آن به درد نم  یسازو سبب   یذهنکه سرِ من  کردندی قبول م   یذهن  یهامن  اگر

را دور    یسرِ ذهن  نیا  کندی م  جابیا  یکه قانون زندگ  دندیرسی م  جهینت  نیاند، به اکرده   جادی ا  یادیدرد ز  یجهان   نیا

 .آوردندی دست مرا به  یزندگ خردگاه سرِ خداوند و  و سرنگون شوند، آن  ندازندیب

 2۶۷3 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بلندآن هاروت و ماروت از  باز

 آمدند  ریتن بودند زآن ز  جنسِ

فرمود که اتصالتان را   شانیرفتند. خداوند به ا نیها به زمانسان  یی]هاروت و ماروت دو فرشته بودند که به قصدِ راهنما

نکن به دیبا من قطع  ا.  ا  کهن یمحض  به  و به ذهن رفتند.[    تیهوهم  ار یجهان گذاشتند، بس  نیپا  را بستند  شده، فضا 

فرود    نیها به زمگاه از جنسِ جسم شده، از فرازِ آسمان نظر کردند آن   اهانسان    ِب یکه هاروت و ماروت به ع  یهنگام

 .ماندند ریآمدند و در ز

 ۱2٠9 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 آمد کندنِ خشتِ لَزِب سجده 

 که وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ یقرب  موجبِ 

 : چسبنده لَزِب*
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در لحظه،   ییگشاسجود و فضا  نیشدن است. ا  میچسبنده، همان سجده و تسل یهای دگیو همان یذهنخشتِ من  کندن

  مِ یتسل  کیامکان وجود دارد که با    نیشود. ]ا  یک ی  یکه با زندگ   شودی انسان به خداوند شده و سبب م  یِک یموجبِ نزد

 .[ فتدیب  یذهنبزرگ، کلِ من

 ۱9 ۀی، آ(9۶) علق  ۀ سور م،یقرآن کر

 .«لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ کَلَّا»

 .« [ پیروى مکن و سجده کن و به خدا نزدیک شویذهناز من  یعن یهرگز، از او ] نه،»

 2۵۵۱ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 در دنبالِ خر؟ میدر افتاد  چه

 تَر؟  یِهاو از گُل  یگلستان گو از

بهتر است فضا را باز کرده و از    م؟یکنی ها صحبت مو در مورد آن   آن افتاده  یهاو مکر و دغل   یذهندنبالِ خرِ من ما به   چرا

 .ییطراوت آن سخن بگوپُر یهاشده و گُل گشوده  یگلستانِ فضا

 3۷8۵ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جواد   یندارد ا انیسخن پا نیا

 شادبِالرَّ  اَعْلَم  هُکن، واللّ  ختم

بپر؛    رون یذهن ب  یسازها را تمام کن و از سبب حرف   نیفضا را بگشا، ا  ن یندارد بنابرا  انیسخنان پا  نیجوانمرد، ا  یا

 .ها، داناتر استانسان  تِ یشده به رشد و هداگشوده  یفضا قیبدان که خداوند از طر
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 :تشکر با

 رانیمتن: ج کنندهمیتنظ

 ران ی: جندهیگو

 

 (یشهباز  زیگنج حضور )استاد پرو 928: 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

ایمیل به   توانید پیغام خود را ازطریقِشود 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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