
 

 

 

1024پیغام عشق قسمت   

    

  

 

                                                                                         

عشق  پیغام  

 هزار و بیست و چهارم  قسمت

                                                                                         

 

 



   

  

 

1024 پیغام عشق قسمت خانم شهین   

  و   عشق   کودکان  و   حضور   گنج   ۀ و بزرگوار و خانواد  زیعز  یشهباز  یبا عرض سالم و درود فراوان و خدا قوّت خدمت آقا 

 .۸۶۳ ۀاز برنام  یات ی. ابدیام

 

 ۳001 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 خداوندِ حساب  ی:ایموس  گفت

 خراب؟  یباز چون کرد  ،یکرد نقش 

  ی عنیکه نظم هست، حساب و کتاب هست، در کار هست، چرا نقشْ    یخداوند   یعن یخداوند حساب،    یبه خدا گفت ا  یموس 

 ؟ یکنی دوباره خراب م یکنی ها را خلق مانسان 

هست، پس ما اَلَست    دیشک و تقل  ی انکار؟ اگر از فضا  دیشک و تقل  ی از فضا  ای  میکنی سؤال م   ی ما هم مانند موس   ایآ  حال 

و    میکردی م  یی در مرکزمان هست. اگر فضاگشا  های دگ یدر داشتن همان  اش شه یقبول نداشتنمان ر  نیو ا  میرا قبول ندار

 .دهندی سؤالت خودشان به خودشان جواب م  کهن یا ی. براماندی نم  یسؤال   چ یه گرید میبود  میتسل

 ۳002 تیب دفتر چهارم،  ،یمثنو ،یولوم

 فزا جان   یو ماده نقش کرد نر

 را چرا؟  نیا  یکن ران یو وآنگهان 

   ،یکنی م رانیو و یبری م  نیاز ب یریگی هستند، آن موقع جانشان را م ندهیفزاجان هان یا ،یکنی نر و ماده خلق م   دیگویم

  ؟یبری م  نیو نقش را از ب یکنی نفش درست م  چرا
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 ۳00۳ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 پرسش تو را   نیحق: دانم که ا  گفت

 از انکار و غفلت وز هوا   ستین

و مقاومت در    زهی مخالفت و انکار و ست  یاز رو  یعن ی  ست،ی ن  یذهنمن  یپرسش تو از رو  ن یا  دانمی م  دیگوی به او م   خداوند 

 .میسؤال کن میکنی انکار است، ما فضا را باز نم  ی مان از روهست که ما سؤالت  نیا اش ی معن ست، یمقابل من ن

 ۳004 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 ی و عِتابت کردم  بیدأ نه ت ور

 یپرسش تو را آزُردم  نیا بهرِ

  ی به ما جواب مناسب   ی زندگ  م،یکنی سؤال م  ی ذهنکه ما برحسب من  ی. پس وقتکردمی به تو خشم م   کردم،ی اَدبت م   وگرنه 

 .دهدی نم

 ۳00۵ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 که در افعالِ ما  ی خواهی م کیل

 حکمتِ سِرِّ و بقا   ییجو باز

. من  یبا خبر بشو  خواهدی که من دلم م  یو اَسرار   ی از اَسرار ما با خبر بشو  ی خواهی م  ،یتو فضا را باز کرد  ی عنی  د یگویم

با ذهن سؤال    دینبا  ، یفضا را باز کن  دیکنم، پس با  انیخودم را از تو ب  خواهمی را به تو آشکار کنم، م   ییزهایچ  خواهمیم

 .یکن



   

  

 

1024 پیغام عشق قسمت خانم شهین   

 ۳00۶ بیتدفتر چهارم،   ،یمثنو ،یولوم

 مر عام را ی از آن واقف کن تا

 هر خام را  نیبد ی گردان پخته

 . یدارند آگاه بکن یذهنمن  و  هستند خام  که  را مردم ۀ عامّ کهنیا یبرا  یکنی ال مؤس   دیگویم

 ۳00۷ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 ی در کاشف ی شد  لیسا  قاصداً

 ی عوام، اَر چه که تو زآن واقف  بر

  ا ی آ. حال یکننده شدسؤال   ، یشد  ل یکردن سا  کشف   ی قصداً، عامداً، برا  ی ول  ی هستخبردار  نیتو از ا  دانم ی من م  د یگویم

 ؟ یذهناز من  ای دیآی شده مگشوده  یسؤالت ما هم از فضا

 ۳00۸ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 الؤس   نیعلم آمد ا مِین  زآنکه

 مَجال نیرا نباشد ا یبرون  هر

خودش جواب خودش را    دیشده بکنگشوده  یفضا  ی عنی  ی درست  یبا فضا  یاگر سؤال درست   یعنینصف علم هست،    سؤال 

 .دهدیم
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 ۳01۷ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کِشت و شد کِشتش تمام  یکه موس  چون 

 و نظام  ی خوب  افتی شیهاخوشه 

 :دندیها به عمل آمدند و رسگندم کاشت و گندم  ی موس ی وقت

 ۳01۸ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دیبُری بگرفت و، مر آن را م   داس

 د یدر گوشش رس ب یندا از غ پس 

  د یگوی به ما هم م  ی گفت و زندگ   یزیچ  کیدر درون به گوشش    ی زندگ  کرد،ی ها را درو م گندم   نی داس را گرفت و ا  نیبنابرا

  دا یرا پ  نیا  دیبا  گنجد،ی من نم   یدر چهارچوب ذهن  نیبرحسب ذهن، بر اثر مقاومت، که ا  یمقاومت کن  ،یانکار کن  کهنیا

 .خوردی درد نم سؤال کردن به  نیکنم، ا

 ۳01۹ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یو پَروَر   یّکُن ی چرا کِشت که

 ؟یبُری آن را م افت،ی ی کمال چون 

 ؟یکنی و اآلن دِروَش م   د یآمد به کمال رس ی و وقت  یچرا گندم کاشت   دیگویم

به انسان و موقع دِرُو کردنش    ده یخلق من اآلن رس  نیآمده ا  کنم،ی ها را خلق م است که من هم که انسان   نیا  اش ی معن   پس 

درست   یذهنمرتب من نیهم یزنده بشوم. برا تمینهای را از خودم جدا کنم و در او به ب  یذهنکاه من نیا  خواهمی است. م
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  خداوند   و.  هستند فرع ما  بعد چهار و  ما چون جسم  ست یها نمن جسم انسان  نظور چون م دیگوی و م  برم،ی م  نیاز ب کنمیم

 .کند  یبردارمحصول  خواهدیم

 نیشه
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 .زیو دوستان عز یشهباز  یبا سالم خدمت آقا

 .شودی نم  زیلبر وقت چ یصبر ه ۀکاس

جا باز    تینهای و تا ب   شود ی م  تربزرگ   و  بزرگ  صبر   ۀ. اتفاقاً کاس ستی ذهنمن   تحمل  ۀ کاس  شود، ی م  زیکه لبر  یاکاسه   آن

 .کندیم

خدا    شه،ی بود گفت: »صبر کن، درست م  یکه عصبان   یگریها به داز آن   یکیکه    دمیدردمند را د  یذهندو نفر من   یروز

 «.بزرگه

 .تری هم عصبان شد، آن   یدرست نشد، بدتر شد و دوباره عصبان   یخودش از صبر، صبر کرد ول  فِ یشخص هم طبقِ تعر  آن

.  کردی تحمل کردن گذر زمان صبر است. اشتباه م  کردی م   الی. خکردی شخص در توهّماتِ خودش داشت صبر م  آن خب

 .حل نشد یامسئله  چیه نیهم ی. براکردی او داشت تحمّل م 

 .ییدارد. تنها در فضاگشا  یمعن  ییکه صبر تنها در هنگامِ فضاگشا میلطفِ خداوند و بزرگان متوجّه شد به

 2۸42 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یولوم

 قِدَم را  ی چگونه بُد عدم را، چه نشان نه   چه

 ی، که تو بس نکو نهادقَدَم را  نیاوّل نگر

 ینگیرید  قِدَم:*

اول  د یبا  شهیهم نهادن  نکو  باش  ن یدر حال  برامیقَدَم  نگذار  ی زندگ   ی.    ر یتصاو  ی »نشان« و چگونگ  یعنی.  می»نشان« 

و صبر    ست ییفضاگشا   ی اصل  نیو د  ی . کار اصلمیکن  ییفقط فضاگشا  م،یرا در مرکزمان نگذار  هات یو وضع  های دگیهمان
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تحمّل و    شودی . آن مشودی نم   فیصبر تعر  گر ید  م،یاشتباه بردار  اقَدم اول ر  کهنی. ادهدی م   یمعن   طیشرا  نیدر هم  قاًیدق

 .دیآی سرم  تحمّل  کوچک و  محدود ۀ کاس نیا یادر نقطه 

 ۳۶2 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 کن قبض  آن ۀ چار  ،یدید قبض

 ز بُن   دیروی جمله سرها م  زآنکه

 ۳۶۳ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 بسطِ خود را آب ده  ،یدید  بسط

 با اصحاب ده  وه، یم دیبرآ چون 

 شه ی: ربُن*

و طلبِ خدا   میرا به حالِ خودش رها نکن ی ذهنمن ن یا د ی. خب بامیشو ی ناخواسته دچارِ قبض م   ایما خواسته  ی گاه خب 

است    طیشرا  نی. و دوباره در همستییو حزم و فضاگشا  یی . چاره هم شناسامیقبض را بکن  ن یا  ۀ و چار   م یرا داشته باش

. صبر تنها در بسط و  ستیدر کار ن  یصبر  یگرید  م،یخود رها کن  لِرا به حا  یذهناگر من   کند؛ی م  دایپ  یکه صبر معن

 .دارد ی معن یی فضاگشا

 2۷2۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 جذوبِ رحمت است  ی و خاموش  صبر

 نشان جستن، نشانِ علّت است  نیو
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جذوب    یاست که جذوب رحمت است. مولنا نگفته که صبر و حرف زدن ذهن  یصبر به همراه خاموش  ت،یب  نیا  طبقِ

را در مرکز    ریتصاو  ی عنیستن است.  و نشانْ ج   ی حرف زدن ذهن  نیما هم  یهاو گره   های . عامل بدبختریرحمت است. خ

 .توهّم داشتن  یعن یگذاشتن 

خاموش  خب با  خاموشدیآی م  ی صبر  فضاگشا  ی.  توسّط  کن  کهنیا  شود،ی م  جاد یا  یی هم  باز  را  تمامِ    یعنی  م؛یفضا 

و مرکزمان را  میکن زیها پرهو با »اِحْتِما« و »اِتَّقوا«، از آن  میکن ییکه در مرکزمان لنگر انداختند را شناسا ییهای دگیهمان

کش ندارد. طبق گذر زمان  متعهّد ماندن، صبر است. صبر خط   نی. خب امیانو متعهّد به مرکزِ عدممان بم  میعدم کن

  نیقیو    مانی ، ا. صبرکندی فکان حرکت مبلکه طبق آهنگ و رقصِ کن  شود ی نم  یبندو فرمول   یریگاندازه  یشناختروان 

 .داردی به خدا متّصل نگه م  شهیما را هم نیقیو  مانیا نیو ا کندی را در ما روشن م

 ۶01 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یولوم

 نداد  مان ی: خداش اغمبریپ  گفت

 نباشد در نهاد یرا صبر هرکه

 1۸۵4 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 دیحق آفر ایمیهزاران ک صد

 دیهمچو صبر، آدم ند ییایمیک

 . صبر استفاده کردند دِیکل  از  بزرگان ۀ ماست و هم یِاست که ناج   ییایمی. کستی خوشبخت  دِیصبر کل  نیا و

 د یباش  شاد

 از مازندران  اشکان 
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 .دوستان ۀ و هم یشهباز  ینام خدا و با سالم خدمت جناب مولنا، آقابه 

 .حضور  گنج  ۹2۹ ۀ از برنام ی اتیاب

 ۳۷04 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 وَهْم از او   نیدفع کرد ا  مبریپ پس 

 نباشد در غلط سوداپز او  تا

 ۳۷0۵ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اندر وَهْم او ترکِ ادب وآنکه 

 داد رب  یرا سرنگون  ادبی ب

 ۳۷0۶ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ر یز  یِآن بُوَد کو سو یسرنگون 

 ر یپندارد او کو هست چ رود، یم

 سوداپز: سودا پزنده *

 غالب، مسلط   ره،ی: چریچ*
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 ۳۶21 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زآن شد، که از سَر دور ماند  سرنگون

 راند  ش یرا سَر ساخت و تنها پ ش یخو

بکشد تا ما وقت خود را در توهم تلف    رونیتا ما را از توهم و پندار کمال ب  دهدی و درشت م  زیر   ییبه ما هشدارها  ی زندگ

 .میسرنگون نکن یدیسفو چشم  ی ادبی خود را با ب ی دستی و دست  م،ینکن

صبورانه و    ی و کم   م یعقب بکش  دیبا  میتازی م  گران یخود و د  یذهنو با سر من   میهست  دهیهمان  ی وقت  ی در راه شغل   مثالً 

  ی چه جان  یندارد. حال چه مال  ی آخرعاقبت  ی ذهنبا من   یتیهر سراب موفق  رایز  م یفضاگشا و با عقل و مصلحت خدا جلو رو

 . یچه روان 

افسار    ایرا در دست گرفته و    یگریو افسار د  میدانیرا م  زیچو همه   م یکنی خوب عمل م  میکنیها فکر مدر رابطه   طورنیهم

و   میترمز کن  ی کم  میکه هست  یاست که در هر راه  نیا  م،،نکتهیکنی مسموم درست م  یاداده و رابطه   یگریخود را به د

 . ببرد شیآن را پ  ی تا زندگ میصبر کن

 ۸40 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بود  ق یتوفی چو ب   ،یفرعون   جهدِ

 بود  قیآن تَفت دوخت، ی او م  هرچه

 : شکافتن قیتَفت*

هم و بدون صبر  سر بلدم و پشت  و بلدم  دانم ی م دانمی و م  یذهنبا سر من یتا وقت  م،یو فضاگشا نباش  میکه تسل یوقت  تا

صد  درصد توکل    ی و تا وقت  میو از خدا عقل نخواه  میصبر نکن  ی و تا وقت   میشوی و اختالف نظر م   میدهی و تعمق و حزم نظر م
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چه شر    ریخ  یاست، چه در کار  گرانیشکافتن و تلف کردن وقت خود و د  و مثل دوختن    می نداشته باش  یدر هر امور

 .ندارد ی فرق

  تر ش یدهم اما تلفن من او را ب  یرا به آرامش دعوت کنم و دلدار  ی بدون صبر خواستم زنگ بزنم و کس  روزید  نیهم

هم نظر  سر باز کردن فضا فقط پشت  یجاو من به  خواستی نظر و کمک من را م  یامروز کس  ایشکافت و داغون کرد و  

 گفتم ی م   یتا خدا کار کند و با مهربان  کردمی د اول صبر میبا  کهی صورترا گوش کن، در   گمیکه من م  نیدادم و گفتم هم

  زیچو همه  هایی کارافزا  نیبا عجله او را دمغ کرد، پس دست بکشم از ا  اما نظر دادن   ،یایکار برب  نیاز پس ا  یتوان ی تو م 

 .مینیبب گران یبسپارم و نگران نباشم تا راه باز را خودم و د  یرا به زندگ 

 2۵۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 دیتناقض اندر ، یشَتّ  کُمیُسَع

 دیدَری شب بر م  د،یدوزی م روز

 : پراکندهیشَتّ*

و شب همان    دیدوزی . چنانکه مثالً روز م دیاگون است، و شما در دامِ تناقض گرفتار آمده شما پراکنده و گونه   یهاتالش »

 .« دیکنی را پاره م 

توکل نداشتن به عقل خدا    ل یدر ذهن است، به دل  زهیست  ل یماندن در ذهن است، به دل  ل یبه دل  م،یکنی نم  شرفتیما پ  اگر

تندتند    ی با عجله و حرص و نگران  نیو بنابرا  دهدی خدا فکر سالم و درست را نم  میاگر صبر کن  میکنی است، مثالً فکر م

 ن یچرکو دل   مانیو بعد از آن پش  میریگیگونه موسواس   ایعجولنه و    یهامیتصم   و  میپری م  یگر یو فکر به د  دهیا  کیاز  

 .است ی عال میکن نیکوچک تمر یبا کارها  یرا اگر حت  نیا م،یشویم
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 تر ش ی ب ی برا میحرص نزن  ا یاز تمام شدنش و  م ینترس ا یو  م یو خجالت نکش  میکوچک اول صبر کن د یخر ک ی  یبرا مثالً 

  ی اعتماد به خدا داشته و صبر کردن برا  یعن یها  صبر کردن   نیو ا  ،یحت ینص  ایو    ییرفتن به جا  ایو    یحرف   کی  ایداشتن و  

 .مینکن یکار و خراب میفتین گ یتو د میتا از هول حل ،یق یحقمناسب و   میداشتن ظرف مناسب و فکر مناسب و تصم

 ۳1۹۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 ی را حَبْر و سَن  ریمر غ یکن تا

 یکنی م  یرا بَدخُو و خال  ش یخو

 حَبر: دانشمند، دانا *

 بلند مرتبه  ع،ی: رفیسَن*

 1۵1 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یولوم

 ست او خود را رها کرده   ۀمرد

 رَفو  دیرا جو گانهیب ۀمرد

 4۷۹ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یولوم

 یگرنوحه  گران،یآ، بر د دهید

 یگِری و، بر خود م  نیبنش  یمدّت

  یو دلسوز  ی نگران  گران، یدخالت در کار د گران،ید  حت ینص گران،ی دست از کنترل د  د یگویآشکار م  ی ل یخ  ت یسه ب  نیا

به د  گران،ید  ی برا  یکردن و دانشمند   یبزرگ   گران، ید  ی برا  یذهنبا من    ر یتحق  گران،یشرمنده کردن د   گران، یفشار 
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  ن یبو بعد از آن خودکم  کنندی م  یآنها اوًل احساس کوچک   هچراک  م،یبردار  گرانیراه انداختن د  یزور زدن برا  گران،ید

 .آموزندی شدن و سکوت و صبر را نم   میتسل رند،یگی نم  اد یتوکل و خرداز خدا گرفتن را  و  شوند یم

خودش    دیکس بافرد است و هر بهفرد   نیما را زنده کند و ا  تواند ی که خدا م   میهست  ییهامرده  ی و خود ما همگ  گرانید

است و    رییبه تغ یبا تعهد محکم و قلب   ست، یخواستن ن یگریو از د ییبا التماس و گدا ستی ن  یبه خدا وصل شود، زور

  م یکه تسل  یحال کس به پس خوش   م،یما چه بوده و چکار کرد  ۀگذشتندارد    یو کار  دهدی بعد از آن خدا راه را نشان م

 . و بدخو نشود  ی نرود تا خال رون ینداشته باشد و به ب  یکار گرانید  به و  بسپارد  خدا   به  را  خود  ۀشود و مرد 

 140 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یولوم

 است و هاَلک  انیدُعاها کان ز بَس 

 پاک  زدانِیَ نَشنَودی کَرَم م وَز

را از دست    ییفرصت فضاگشا   م، یاست خود را گول بزن  های دگیکه مربوط به همان  یی چنگ انداختن و دعاها  یجااگر به   ما

  میشوی م  ییما راهنما  م،یشوی م  یقو  یدر هر بُعد   میتوکل کن  یو به زندگ  میاگر فضا را باز کن  یزیهرچ  ی. ما برامیدهیم

  نیو خدا با هم  یو زبان زندگ   کندی م  یصبر و شکر ما را از جنس زندگ  م،یتسل  ،ییفضاگشا  رایز  میشوی م   یو کاف   یما غن

 .یذهنس با من و التما  دنیسکوت و وصل شدن و همراه شدن است نه چنگ انداختن و ترس

 1۵۶۶ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یولوم

 ست جانمشد   نیبا تو قر تا

 جا که رَوَم، به گلستانم  هر
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ما صبر    کشند،ی م   تیو قضاوت و حرص و ترس و شکا  سهیو مقا  دیکه ما را به درد و تقل  ییهانیقر  ۀهم  یجابه   ی وقت

افکار خودمان    ایو  گرانید ایو  هاتیاتفاقات و وضع میو اجازه نده  میو در هر قدم در سکوت و سکون استوار باش میکن

ما    یخلوت برا  ابانیدر خ  ایو    میباش  کی چه در تراف  گرید  م،ینیبی م   ییبایرا عشق و ز  زیچهمه  گریما را تکان دهند، د

 .مهم خلوت ما با خدا است زی است و تنها چ بایز ی زندگ

 2102 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 مگر با جنسِ خود؟  ی پَرَد مرغ  یک

 ناجنس، گور است و لَحَد  صحبتِ

که اهل قضاوت، خرافات، انحرافات، طمع، حرص،    م یشوی م  ی و جذب کسان  میهست  ی ذهن  یهامن   نینشهنوز هم   اگر

  ن یاما اگر قر  م،یرا کوچک نکرد  یذهنپس من  ست ی ذهن  یهامن   اتیخصوص  گر یحسادت، خشم، قضاوت و د  ، ییخودنما

در حال کوچک    ی ذهنمن دهدی نشان م  نی شوند، ا  لیتا پاک و اص کنندی خود کار م  ی که رو یکسان  ایو بزرگان و  ی زندگ

 .دنیکش رونیب های دگیاشتباه و همان یهان یرا از قر یاریآن هش یجاشدن و به 

 2۵2۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ز آغاز قرآن تا تمام نیهمچن

 اسباب است و علّت، والساّلم  رَفضِ

 2۵2۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نه از عقلِ کارافزا بُوَد  ن یا کشف

 شود دا یکن تا تو را پ ی بندگ
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 رَفض: دور انداختن، طرد کردن، ترک کردن *

. هدف  ندیچیم  یذهناست که من   ییرهایو تدب   ی بافانداختن مقاومت و فلسفه   لْ یاص  ی همراه شدن با بزرگان و زندگ   هدف

  ی عدم زندگ  یاست تا با مرکز   ی قیکردن حق  یکردن اصل و زندگ   ی بندگ   ن یو به عمق رفتن و ا  یی است و فضاگشا  م یتسل

 .مینیرا بب تیهدا  نیکند و ما ا ت یما را هدا

 1420 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یولوم

 در بشر  دیدر آ  یگرگ  ی ساعت

 همچون قمر  یرُخ  وسف ی ی ساعت

 1421 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یولوم

 هانه یدر س هانه یاز س رود یم

 هانه یرهِ پنهان، صالح و ک از

و    میستین  ی جهان  نیا  و یجز د  یزیچ  م،ی و مقاومت شو  زهیو از جنس خشم و نفرت و ست  میهر وقت که فضا را ببند  ما

  ی برا  کوین  ینیو قر  میشوی م  یجنس زندگ شده و هم   یدر ما جار  یزندگ  میباز کن  زیاگر فضا را در برابر هرچ  طورنیهم

هراسان    ایو    نیو با خشم ما خشمگ  زنندی ما مردم لبخند م  ندکه با لبخ  میدیبارها ما د  م؛یشوی م   ییهر کس و هر جا

به   میتا بتوان  مینکن ی نیو همنش  میبرخورد نکن میتوانی تا م  ویاز جنس د ییهانیو با قر میباش  یک ین نیپس قر شوند، یم

 .میو درجا نزن  میادامه ده یذهنو کوچک کردن من رییتغ
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 12۳۷ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 لب ز کوثر خشک  یدیکه را د هر

 همچون مرگ و تب  ردای م  دشمنش

 12۳۸ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 تو است و مامِ تو  یبابا  گرچه

 آشامِ تو  هست خون  قتیحق کو

 12۳۹ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 ر یس  نیا اموزیخق ب لِ یازخل

 اول از پدر  زاریشد او ب کو

و    گران، یاست، حال چه خانواده و چه دوستان و د ر ییاست که در حال تغ  ی دشمن زنده شدن و دشمن کس  ی ذهنهر من

فقط    ست ین ح یو توض  زهیبه ست یازیالبته ن  م،یو فضا را باز کن  میها نشوآن  نیو قر  میباش اریهش انیجر  نیا  یرو د یما با

خدا    نیو خود را قر   میهمراهشان نشو  ا یو    میها نشوو جذب آن   می شزنگ با بهش و گو   اریو هش  میاست فضا باز کن  یکاف

 .میهستند کن یذهنکه متعهد به انداختن من  ی و بزرگان و کسان

 222۵ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شناس   بانیرا نوح و کشت ی ول هر

 خلق را طوفان شناس   نیا صحبتِ
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است که مثل طوفان   یریمس ن یلذت داشته باشد، اما ا ی ذهنمن دیاز د  دیشا  یذهناز جنس من یزیشدن با هرچ نیقر

شدن و بدخو    یخال   ایخشم و    ،یترس و خرافات، افسردگ   ،ینیکم ب  ،ینیچون بدب  ییما را به دردها  کند،ی ما را تلف م 

 .کشدی م  زهایچ گریشدن و د

از جنس    ی و بزرگان  ی ما را جذب خود کنند ما از خدا و زندگ  یوقت یزیهرچو دوستان و    هابهیچه خانواده و چه غر  گرانید

  ی گرید  ی حواسمان رو  دینبا  کهن یاست. علت ا  ن یآمده و علت دردها هم  رون ینجات ب  ی از کشت  م،یشوی دور م   ی زندگ

که در    ییهابا برنامه  میشو  ن یقر  د ینبا  کهن یاست، علت ا  ن یهم  ردک  د ینبا  ی گرید  نیبه هر بهانه خود را قر  ا یبرود و  

 .است نیاخبار هم ایها و  لمی ف ی برخ ایاست و  یذهن یهادست من 

 سپاس از همه  با

 از تهران   یعل 
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 ۷۳۸ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 ذولُباب یآن، ا  دیبا حجابت ی ب

 را بُگزین و بَردَرّ آن حجاب مرگ

 ذولُباب: خردمند *

خود    ، یبه خودت زنده بشو  ، یکه خدا بدون حجاب خودش را به تو نشان بدهد و با او به وحدت برس  یخواه ی اگر م   پس 

که    ی اند را پاره کنتو شده  د یو پرده و حجاب د  نک یرا که ع  های دگی حجاب همان  دیخردمند با  ی ا  ، یرا بشناس   اتی اصل 

و حسِ وجود را    یریبم  های دگ یبه همان  دی پس با شود،ی شروع م  لی اسالم اص ۀو یو »ل« کردن و ش  ی کار با همان نف   نیا

 . یریها پس بگاز آن 

رنجش،    نه،یما مثل تنفر، ک   یتمام دردها  م؛یکنی ها را پاره مو حجاب  میکنی را انتخاب م  یذهنما مرگ آگاهانه به من   پس 

 :ما هستند. پس د یما حجاب د یو افکار منف جانات یه گریخشم و د

 2۵24 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 را هنگامبی  هر مرغِ لجَرَم

 بُریدن واجب است اعالم را  سَر

که    ی مطرب زندگ   د یلحظه با  نیبخواند. چون در ا  دینبا یبعد از ده، دوازده سالگ  گریاست که د یذهنهنگام منبی   مرغ

 . میتا وحدت و بعث را تجربه کن میکن یهست نف  یذهنرا که من هنگامی مرغ ب نیا دی خدا هست بخواند. پس با

پس اگر سَر این مرغ را ببُری    کند،ی م  یسازو دشمن   یسازمسئله   ،یسازلحظه مانع   ن یدائم در ا  هنگامی مرغ ب  نیا

آمده تا    شهیخدا هم  ،یرا گرفت   یکه جلوِ زندگ   یفهمی که همیشه این خودت بودبیداری را در مرکزت خواهی دید و می 
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  یزیچ  کیتو دوباره    یر خطر کرده ول را دچا  تیهای دگ یکرده و همان  المنون ب یتو را دچار ر  یرا بردارد، حت  های دگیهمان

و هدا   ی نداشت  یعقل درست و حساب   کهنیا  یبرا  ش، یجا  یگذاشت  امن  تیو قدرت  باینداشت   ت یو حس  ما    د ی. پس 

 .میماند یذهنکه در من میکه ما اشتباه کرد میریو بپذ میکن ی عذرخواه

، بلکه آن    دیکردی نم   ی را زندگ   ی شما زندگ   د،یکردی م  ل یرا به مانع و مسئله تبد  یکه دائماً زندگ   د یبود  یشما موتور  چون 

  ۀ خدا که هم دییبگو د یتوانی . شما نم دیدیدی خود خدا را هم دشمن م ی حت د،یکردی م  لیرا به مانع و مسئله و دشمن تبد

  ارانه یهش  دیو با  می دار  آزاد   ۀ اراد  ک یا  چون م  شود،ی من انجام بدهد، نم   یبرا  و  دیایکارها را بلد است، پس خودش ب  نیا

  ی ، آن را به شاد  ییبا فضاگشا  یخواه ی ، حال تو مدهمی را م   یمن هرلحظه به تو زندگ  دیگوی . خدا ممیکار را بکن  نیا

 . کن لیبا مقاومت به مسئله تبد ایکن  ل یتبد سببی ب

  توانم ی من نم   ،یشوی م  وان یبه ح  لیتو تبد  رم،یچون اگر آن را از تو بگ  ر،یبگ  من   از  را   آزاد   ۀ اراد  ن یا  یی بگو  ی توان ی نم   تو 

  یبفهم   دی. پس تو بایبکن   ی زندگ  وانی مثل ح  دیام، تو نبابکنم، چون تو را از آن مرحله گذرانده   وانیتو را برگردانم و ح

 :دهمی را به تو نشان م   ن یا یق ی. پس من به هر طریاست و سرش را ببر هنگامی مرغ ب یذهنکه من

 2۷ ۀدیوان شمس، غزل شمار  ،یولوم

 عشق آمد ضرر  یها شُمَر، کَز کواز عنایت این

 ی را گذر، بر عشق حق است منته یمجاز عشق 

را از توجهات    نیو ا  اندازدی خطر م  ها را به خدا آن   م،یگذاری را در مرکزمان م  زهایما ناآگاهانه عشق چ  یوقت   د یگویم

  ، ی هر دو به زندگ   د یاست. دو نفر با  یعشق مجاز  رد، یصورت بگ  یذهناگر با من   زیبشمار. عشق دو انسان به هم ن  یزدیا

 . شوند  یک یعاشق هم و  ی زندگ نیکنند و به ا درک  یگریزنده را در د یزندگ  ن یزنده بشوند و ا
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زنده    ی زندگ   و  خدا  به   انتها   در   دردها  ۀو تجرب  دنیاست که با د  نیا   ی برا  افتد، یهم اگر اتفاق ب  یعشق مجاز  نیا  البته

 .میبران ه یو آن شخص را از مرکزمان به حاش میاوریو خدا را به مرکزمان ب  میبشو

 : مهم اریبس ۀنکت

  ی گریکه فرد د  ی که هرکس  کنندی م   خودشان فکر  ی و حس درون   اتیفرمودند که باتوجه به مطالعات و تجرب  یشهباز  یآقا

  د یما با نیپس بنابرا  اندازد؛ ی دارد ناخواسته او را به خطر م  کند،یکنترل م یانهیو او را در هر زم  گذاردی را در مرکزش م 

 .آنها در مرکزمان یذهن  ریکنترل کردن و گذاشتن تصو انه ب م،یبا عشق برخورد کن زانمان یبا عز

است    یذهنبا من   یعشق مجاز  نیعشق آمد ضرر و منظورش هم  ی مسئله بود که گفت از کو  نیهم شاهد هم  ت یب  نیا

 .شودی که باعث ضرر و درد م کندی که معشوق را کنترل م

 .نیاز قزو میمر
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 .نینازن یشهباز ی و آقا ی کائنات عالم هست  ی با درود و سپاس بر تمام

 .گنج حضور  ۹۳۳ ۀاز برنام ت یب ک یکوتاه از  ی برداشت

 خداوند عشق  نامبه 

 40۳ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 گرگ کُهُن  نیخدا افغان از یکا

 : نک، وقت آمد، صبر کندشیگو

به فر  یا د  ادمی خداوند مهربانم  ا  گر یرس که  و قد  نیدر برابر  کُهُن  و درمانده    امی ذهنمن   یم یگرگ  و عاجز  ناتوان 

 . و نجاتم ده  ریام. دستم را بگشده 

  ش یخود را در پ یذهنو نظم من  ی و نظم پارک کندی نم  یرویپ  یاست که از نظم کائنات عالم هست یاتنها باشنده  انسان 

 .ستی زندگ یهای نظم ی به ب  ی بزرگ اریبس  ۀدهندنظم   کی خود  ی زندگ  کهی درحال رد،یگیم

  ی است که برا  یداریب  سمی مکان  ک ی  شود،دردی م  ی که اگر از انتها هم خوانده شود باز هم به درد منته  ست یاواژه   درد 

و    شود ی عادت م   مانیو برا  میریگی خو م  مانیسال با دردها  انیما سال  ی شو، ول  دار یب  امیپ  کی و نجات ماست و    یآگاه

  همه نیو ا  ستیچ  ی برا  دنیدرد کش  نیکه آخر ا   میدانی و نم   میکنی م   لمدادق   انه یناش  مانیهاهیها را اندوخته و جزو سرماآن

ها و  حسادت  نیو ا ست یچ یبرا  یادیز  یهای افزودن   ی طمع و حرص داشتن برا نیو ا ستیچ   ی غم و اندوه خوردن برا

 ست؟ یچ  یبرا  دنیطلب  یادیبه دست آوردن و ز لیافزودن و م ی برا دن یها و جنگرقابت 



 

 

 

1024قسمت پیغام عشق   خانم زهرا سالمتی از زاهدان 

چرا با    م؟یبری سر مو جدال به   زیگذرا و آفل همواره با خود در ست  یزهایانباشتن چ  ی که برا  میاجنگ آمده   دانیم  مگر

آ  یکه خلقت و رسالتمان برا  میاناآگاهانه هدفمان را فراموش کرده   یدردها ا  میاآمده   ایچه بود؟  رفتار و    نیکه فقط 

 زشت و ناپسند از ما سر بزند؟  یکردارها

  د ی نفس اماره پل  نیاز ا  ادیداد و فر  ی و ا نیلع  طان یش نیداد و افغان از ا  ی و ا  یذهنگرگ کُهُن من نیا  دادازیداد و ب  یا

و    میکن  یی اگر شناسا  ی ول   کشاند، ی گر به موقع افسار آن گرفته نشود و کنترل نگردد تا ناکجاآباد ما را با خودش مکه ا 

نو  مانیذهنراندن من   ه یو به حاش  یی رها  یراب  میکه دردها را آگاهانه بکش  م یبدان به ما  که وقت    دهدی م  دی، خداوند 

 . سازمی کنم و تو را رها م ی است. صبر کن کمکت م  دهیتو فرارس یداریب

 .کندی کوچک من زهرا را هم اداره م ی شخص   ی کائنات سرگرم کار است ، زندگ یمنتها یکه خرد ب  ی وقت  انیدر پا و

 ۳0۸۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یولوم

 است   یز غم مُرده که دست از نان ته  یا

 ست؟ ی ترس چ نیا  ،میست و رحغفور چون 

 .ممنون. خدانگهدار شما یلیخ   د،یو سالم بمان  یانرژ پر

 .از زاهدان  یسالمت زهرا
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

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 
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