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601 پیغام عشق قسمت خانم پروین از استان مرکزی  

 با سالم 

 . شود ی دفتر ششم آغاز م   593 تیداستان از ب نیا، وعده معشوق  د یبر ام امدیآن عاشق که شب ب تیحکا

و تالش    ی راه سع   نیها در انتظار وصال معشوقش است و در اکه سال   کندی م   انیرا ب  ی داستان قصه عاشق  نیدر ا  موالنا

و   شودی خوشحال م اری. عاشق بسمیایکه در فالن جا منتظر باش تا من ب دهدی م غامیمعشوق به او پ کهاین تا  کندیم ادیز

بعد به سر قرار    یق ی. معشوق دقارود ی به خواب م  یاز فرط خستگ   ،کشد ی چون مدت انتظار او طول م  یول  رودی به سر قرار م

ما    عاشق. کندیجا را ترک مو آن   زدیری او م   ب یگردو در ج  یمقدار  لیدل  نیبه هم  ،ندیبی عاشق را در خواب م  ی ول  دیآیم

و خداوند هر لحظه به ما سر    میهست  های دگی با همان  یلحظه در اتاق ذهن مشغول باز  نی. ما در ای و معشوق زندگ   میهست

، ما هنوز در خواب  که نه   ندیبی و م  ،های دگی در خواب فکرها و همان  ای  میلحظه آگاه  نیو به ا  میهست  داریما ب  ندیتا بب  زندیم

باز  میهست  یجهان   نیا  یزهایچ به  که محل    دهد ینشان م  نیا. م یدار  یجهان   نیا  یهات یبا گردوها و مشغول  ی و عالقه 

در اطراف   ییما و ناظر بودن بر ذهن و فضاگشا  یداریکار در صورت ب نیاتاق ذهن است و ا  نیمالقات ما با خداوند در هم 

 . ردیگی لحظه صورت م  نیاتفاق ا

 595تا  593 ابیات ، دفتر ششم   ،یمثنو ،یمولو

 شیپ  امِیّبوده ست در ا  یعاشق 

 ش ی عهد اندر عهدِ خو  پاسبانِ

 سال ها در بندِ وصلِ ماهِ خود 

 شاهنشاهِ خود   شاهمات و ماتِ

 بود  ابنده ی ندهیعاقبت جو

 بود  ندهیفَرَج از صبر زا که



   

  

 

601 پیغام عشق قسمت خانم پروین از استان مرکزی  

. اوست  ی جووو در جست  برد ی ، در رنج و محنت به سر ماز او   ییذات خود عاشق خداوند است و از فراق و جداانسان  در  

. انسان  پردازد ی م   ی ذهن  ی جووو به جست   کند ی م   لی. او خدا را هم به جسم تبددهدی جو را با ذهن انجام موجست   ن یاما ا

 یهُشیارو  ذهنیمن کارها را با  نی، اما همه ابه خداوند برسد  ی ظاهر ی هات و عباد   کی با احسان و انجام اعمال ن خواهد یم

انسان را مات    ،ی از زندگ  ییو جدا  های دگی همان  برحسبِ   دن ید. ستی ن  شیدر کارها  یحضور  چیو ه  دهدی انجام م  یجسم 

  ابنده ی  ندهیکه سرانجام انسان جو  دهدی مژده م  موالنا . شود ی به مانع و مسئله و دشمن م   لیاو تبد  ی و زندگ  کندی م  ی زندگ

  یی فضاگشا  قِی، ازطردرست  یجووجست   اما. ردیگی صبر صورت م   قِی ازطر  ش ی فرج و گشا  رایز ،افت یاست و او را خواهد  

خدا را    توان ی نم   ذهنیمن  یهاو عبادت   یذهن  یجووو با جست   ردیگی صورت م   میلحظه و صبر و تسل  نیدر اطراف اتفاق ا

الوعده  و معشوق ما صادق   رساند ی دوست م  دار یسرانجام انسان را به د  میدر اتاق ذهن و صبر و تسل  ی داری. بد مالقات کر

 ،کندی زنده م  یو ما را به زندگ   دیآی شود او به سر قرار م یجسم   یهُشیاراز    شتریحضور در ما ب یهُشیارکه  ی و زمان  سته

تا   میو مراقب مرکزمان باش میباش داریب کامالً دیباز شود با  که فضا در درون ما کامالً ی تا زمان یعن ی داریتا لحظه د نیبنابرا

 . ود وارد مرکزمان نش  د یجد یگردوها

 597و  596 ابیات ، دفتر ششم   ،یمثنو ،یمولو

 ایاو کامشب ب  ارِی یگفت: روز

 ایتو لوب  یِبپختم از پ  که

 شب میتا ن ن یدر فالن حُجره نش

 طلب ی من ب شبم ین میایب تا

  د ی. شاپخته  ایاو لوب یو برا دیایتا او ب ندیبنش داریکه در اتاق ذهن ب خواهدی و از او م دهدی م داری به عاشق وعده د  معشوق

از وصال با خدا    ،پردازد ی خداوند م   یذهن  یجو ودر ذهن به جست   یکه انسان وقت  ستی جهان   نیا  یهانعمت   ایمنظور از لوب

 . آورد ی م نیینه چندان خوشمزه پا یغذا ک یرا در حد  یاست و زندگ شیهاآورده شدن خواسته بر  دنبالِفقط به 



   

  

 

601 پیغام عشق قسمت خانم پروین از استان مرکزی  

خداوند انسان   یوقت   یعنی  ،زدیری او م   بیگردو در ج  یو مقدار  ابدییعاشق را خفته م یزندگ   یعنیداستان معشوق   نیا  در

ها مشغول شود تا به او بفهماند  تا با آن   گذاردی در مرکز او م   یدگیهمان  یدوباره تعداد  ،ندیبی و ناظر بر ذهن نم  هُشیاررا  

،  ردها، همان عالقه به باورها و د. عالقه انسان به گردوهارا ندارد   یاقت زنده شدن به زندگیو ل  دهی کامل نرس  یهنوز به پختگ

 . ها مشغول هستند با آن یبه باز  یو فرد ی صورت جمع ها به که انسان  هاستی دگیهمان ریقدرت و سا

 604تا  602 ابیات ، دفتر ششم   ،یمثنو ،یمولو

 کرد ب یچندش اندر ج ی گِردگان

 نرد  بازی م ن،یا  ریگ ،یتو طفل  که

 دیچون سَحر از خواب، عاشق برجَه

 دی و گِردگان ها را بد نیآست

 گفت: شاهِ ما همه صدق و وفاست 

 آن هم ز ماست  رسد،ی آنچه بر ما م 

دوران    تواند ی . سحر مکه فرصت مالقات با معشوق را از دست داده است   شود ی و متوجه م   پردی در سحر از خواب م   عاشق 

نداشته و    ارزش ی ب   ی جز چند گردو  ی تلف شده و حاصل   هوده یعمر ارزشمندش ب  شود ی باشد که انسان متوجه م  یریبلوغ پ

  ی باز  ی با او بوده ول  شه یکه خداوند هم  شودی و انسان متوجه م  شود یم  ی زمان مرگ باشد که ذهن انسان متالش   تواند ی م  ای

 . مانع از توجه و زنده شدن او به معشوق شده است  ،های دگی با گردوها و توجه به همان

و پاسبان الست    یهست   داریدل من که ب  یا  ،د یگوی و خطاب به دل خود م  پردازدی از داستان م  یر یگجه ینتدر ادامه به    موالنا

ک  یهست مسئول  ا  یهُشیار  تیفیو  در  باز  ،ی لحظه  هست  ن یخودت  از  ا  یما  گردوها    ی عنی،  ما  یگردوها  ،میهست  منیبا 
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درد    نیاز ا  شتری ب  میستیحاضر ن  گر یو د  میا ده یدرد کش  ی اندازه کافو ما به   ته شکس  ی زندگ   ابیآس  نیما در ا  یهای دگیهمان

 . م یبکش

 607تا  605 ابیات ، دفتر ششم   ،یمثنو ،یمولو

 م یمنیا  نیما ز خواب،ی دلِ ب  یا

 میزنیم  بر بام چُوبَک  حَرَس چون 

 شکست  مِطْحَن  نیدرگِردگانِ ما  

 از غمِ خود، اندک است  مییچه گو هر

 ماجرا یِ صَال  نیچند ا  عاذِال 

 را  وانهید  نیکم دِه بعد از ا پند

 نگهبانان یمعن: جمع حارس به حرس *

  ت یاز تو تبع  گری . من دی وجدل بکشانو مقاومت و بحث   زهیمرا به ست  یخواه ی چقدر م  ،گرزهیست  ذهنیمن   یا  ی عنی  ال ذعا

  نیکه ا  دمیرا امتحان کردم و د  ذهنی من  یها و الگوها. من تمام راه عشق هستم  وانه ی، چراکه من دبه من پند نده   ،کنمی نم

  گر ی، دها را امتحان کنمراه   ن یا  ستمیحاضر ن  گرید  نیبنابرا  ،شود یختم م  ی من از زندگ   شتریب  یی ها فقط به درد و جداراه

  ی در راه زنده شدن به زندگ   گری، هر عمل دو صبر و شکر   ییو فضاگشا  میاز تسلریغ  دانمی ن م اآل  ،خورم ی را نم   ییجدا  بیفر

 . شود ی م ی من از زندگ   یو دور یی فقط باعث جدا

 608 تی، بدفتر ششم   ،یمثنو ،یمولو

 شنود   هجران  ة عشومن نخواهم  

 آزمودم، چند خواهم آزمود؟ 



   

  

 

601 پیغام عشق قسمت خانم پروین از استان مرکزی  

 609 تی، بدفتر ششم   ،یمثنو ،یمولو

 ست   یوانگیشورش و د رِ یهرچه غ

 ست  ی گانگیو ب یره دُور نیاندر

، جور در  که از کوچک شدن عار دارد   ذهنیمن  ی بدل   ت یثیشدن با خداوند با ناموس و ح  یک یو    یی فضاگشا  دیگوی م  موالنا

و    یکه در ذهن مردم ساخت   یآلده یا  ریو تصو  یناموس بدل   نیکه از ا  دهی. پس وقتش رسدو ضد هم هستند  نیو ا  دیآی نم

  یطور که هست و خودت را آن   یندازیو دور ب  یرا درآور   ن یلباس دروغ  نی ا  و  ی شو  انیعر  ،ی کنیآن همه کار م  ی نگهدار  یبرا

 . ی به همه نشان ده 

 613و  612 ابیات ، دفتر ششم   ،یمثنو ،یمولو

 ست یبرادر راست ن  یعشق و ناموس، ا

 ست یعاشق مَا  یدرِ ناموس ا بر

 شوم  ان یوقتِ آن آمد که من عر

 بگذارم، سراسر جان شوم  نقش 

را    های دگ یهمان  نینسوزند دل ما شاد نخواهد شد، پس همه ا  های دگیهمان   نیدل ما منزل خداوند است و تا ا  گویدی م   موالنا

 .کنمی نم ی مخالفت چیبسوز و من ه

 618 تی، بدفتر ششم   ،یمثنو ،یمولو

 بسوز  ،یسوزهمی  را خود  ة خان

 جُوز؟یَ: ال دیآن کَس که بگو ستیک
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 619 تی، بدفتر ششم   ،یمثنو ،یمولو

 مست  رِیش یخانه را ا  ن یخوش بسوز ا

 است تریاول نیعاشق چن ة خان

 623 ت ی، بدفتر ششم   ،یمثنو ،یمولو

 خَلقان غرقِ عشق   یِّکَشت  نیبنگر ا

 حلقِ عشق  یی گشت گو یی اژدها

 625 تی، بدفتر ششم   ،یمثنو ،یمولو

 ازو عقلِ هر عطّار کآگه شد  

 اندر آبِ جو  خت یرا ر هاطبله 

موضوع    نیو هرکس که از ا  بلعد ی را م   ذهنیمناست که    ییباز شده مانند اژدها  یفضا  نیا  ،یکنی باز م   قتاًیفضا را حق  ی وقت

  خواهد ی از ما م  موالنا  .شود ی رد م   یی که دراثر فضاگشا  ی به آب   زدیری را م   ی دگیهمان  یها، داوطلبانه همه صندوق آگاه شود 

ذهن کردن  ال  مرحله  از  برس  میبگذر  ی که  اثبات  به  کن  عمالً   یعن ی  میو  باز  را  زنده شو  میفضا  او  به  ممیو  ک  د یگوی .        ی تا 

  ی عن ی  دانم ی و به م   ی بگذر  ی ذهن  دانم ی از مرحله نم   دیبا  ،ی را ال کن  های دگیهمان  ی صورت ذهن و به   ی در ذهن بمان   ی خواهیم

 . یزنده شو  وم یّق  یّ حَ   یبه آن خدا  و عمالً  یکم فضا را باز کنکم  ی عن ی  یکن  ی با اثبات نف   د یبا  ،ی زنده شو  ی هست  که  ی زیآن چ

 629و  628 ابیات ، دفتر ششم   ،یمثنو ،یمولو

 برآ   یو محروم   زَرْق یِ از وَبا

 درآ  ی ومیّو قَ  یّجهانِ حَ  در
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 شود   نمیب یهم نم،یبی تا نم 

 بود دانم ی ندانم هات، م نیو

 640و   639 ابیات ، دفتر ششم   ،یمثنو ،یمولو

 ست؟ یندانم و آن ندانم بهرِ چ نیا

 ست یک م،یدانی آنکه م  یی بگو تا

 بهرِ ثَبت باشد در سخن ، ینف

 بگذار و ز ثَبت آغاز کن ی نف

  سپاس فراوان  با

  یاز استان مرکز نیپرو

✨ 

             



 

 

 

601قسمت پیغام عشق   خانم فرزانه از همدان  

  با سالم 

  890از برنامه  ی برداشت

  واسطه عشق  انسان 

 یفکرها  .دهدی م  غام یهر لحظه پ  دهیبه وحدت رس  ی که مرکزش را عدم کرده و با زندگ  ی به انسان  ی تابان زندگ   دیخورش

  ن یدوست دارد به ا  ذهنی من   .نشو و سر درست نکن  دهیهمان  هاغامیپ  نیشود، تو با ا  د یمن تول  له یوسه ب  د یتو هر لحظه با

  شود، ی در وجود ما روشن م   ی مانند شمع  یزندگ  یهاغام یپ  .عقل من است  نیا  د یفکرها بچسبد و مال خود کرده و بگو

  ی کسان   .و شمع وجود ما پر نورتر بتابد  دی ایما باال ب  ی قیشود تا سرِ حق  ده یسرها چ نیا  میما اجازه بده  خواهدی م  ی زندگ

م عدم  را  مرکزشان  م   کنندی که  خالق  و  درآمده  جانان  خدمت  ا  به   .شوندی در  درآمدن  هش  نش یب  ن یاجرا    ارانه یدرد 

 .شودی م  یبه زندگ تر شدن ما نسبت ق یتر شدن زر و عمکه مانند ضرباتِ چکشِ زرگر سبب با ارزش  خواهدیم

 538 ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 به دل  دیاز آفتابِ مشتعل هر دم ندا آ

 سر را بهل، تا باز شمعت سرزند  نیشمعِ ا  تو

 ؟ یسر را چرا پنهان کن  ،یخدمتِ جانان کن  تو

 خوشتر شود، از زخم کان زرگر زند  ی هر دم زر

  دن یاز دم  ذهنیمناگر    د، یگوی م  .دیسرای غزل را مستانه م  نیگشته است ا  ش یخوی سرمست و ب  یکه از باده ازل   ی دل

حالت ناظر    نیواقع در ا در .خوش نواتر است شروع به نواختن خواهد کرد  اریکه بس  ی فروماند و خاموش شود دَم زندگ

  ی اهویه  ی خاموش  با  .بود  میعشق و خرد به فکرها و چهار بعدمان خواه  یتماشاگر عبور جو  اًشده و ما تمام  یکیو منظور  



 

 

 

601قسمت پیغام عشق   خانم فرزانه از همدان  

و اجازه    میسپاری رود خروشان را به عهده قضا م  نیما نظم عبور ا ندیفرآ  نیا  در .سرِهم خواهد آمدپشت  هاغام یذهن پ

 .شده و در مرکزش بگذارد دهیها همانآن  استفاده کرده و باها سوء افتیدر  نیاز ا  ذهنیمن میدهی نم

 538 ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 غزل   نیخوش خوش ا گفتی ازل، م  یباده از   خودی دل ب

 خوشتر زند   نیدَم از ا  نیدَمَش، ا  ردیفروگی م گر

خدا راه    یکه به کو  میهست  یما تنها باشندگان   یول  میاکه اگرچه ما در فکرها و دردها گم شده   دهدی م   دیبه ما نو  موالنا

و در    میها ندارسامان دادن آن   یبرا  یراه  چیکه ما ه  ست ییهاتی وضع  دهدی به ما نشان م  ذهنیمن که    یزیچ  .میدار

به ما کمک کرده و ما    یزندگ  میبوده و اگر صبر کن  یکه گم شدن ما در ذهن موقت   میاشده   ما متوجه  م،یاها گم شده آن

 .میکنی م دا یراه را پ

و   نیذهمن یعنیآتش، روزگار  نیا ییکه درواقع آتش عشق است و ما در روشنا ردیگی دل ما آتش م ییفضاگشا اثرِدر

  .اندشهیری که خودشان گم شده و بی درحال  کنندی م   تیداده و هدا  ب یکه چگونه ما را فر  مینیبی شده را می شرط   یهاالگو 

ناظر به جهان نگاه    یاریهش  صورتِ و به   میبه وحدت برس  ی کرده و با زندگ   یی فضاگشا  یعنی  میما سر فتنه را بخار  اگر

  میاکرده  قیکه ما به آن حس وجود تزر  ی زیهر چ  ی عنی  ، یداشت و نه عقل  میخواه  ذهنیمن  عنوانِبه   ینه سر  گرید  میکن

 .از دست خواهد داد  ار تشیاهم کندی م یجهان ما را رهبر  نیو در ا

 1572 ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 میروزگار گمشدگانِ گر 

 میاری یکو افتگانِی ره
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 1572 ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 گردد روزگار چون ما گم

 میآتشِ دل بر او گمار گر

 سر ماند، نه عقل او را  ی ن

 میما سر فتنه را بخار گر

  درست   .توهم بوده  میریگی و عزا م   میترسی خاطر آن مو به   مینامی که مرگ م  ی زیچ  مینیبیم  میشوی تر م چقدر آگاه   هر

ذهن و    ل یدلو درواقع ترسِ از مرگ به   ستیی رایاصلِ ما از جنس نام  ی خواهد شد ول  ی ما متالش   ذهنیمن است بدن و  

  ل یدل  میادهیاز ورود به جهان مال و جانمان را به خداوند فروخته و بهشت را خرقبل   ما  .دیآی وجود م ه آن در ما ب  نشیب

  د یکه بای درحال  میدهی را نم  مانیهای دگی و همان  میپردازی است که ما وام خود را نم   نیا  میکشی همه درد م  نیما ا  کهاین

ا  م یدانی ما نم   یعنیقمار باشد    کهاینولو    میداوطلبانه وام خود را بپرداز زنده    ی به زندگ  میرا رها کن  ی دگ یهمان  ن یاگر 

ما    یرو  ی طور که زندگهمان  میکنی نم   ییجوها صرفه ی دگیدر انداختن همان  میهست  ینه؟ اگر ما فرزند زندگ   ای  میشویم

را    ذهنیمن  یما ابزارها  اگر  .میرا رها کن  ذهنی منو    مییایسِر عقل ب  دیتا شا  کندی و هر لحظه به ما کمک م  کندی قمار م

  نیو ما ا  ردیمی کم مجانش کم شده و کم  نیاستفاده کند بنابرا  های دگ یاز همان  تواند ی نم   گری د  ذهنیمن  میکن  یی شناسا

 .میشوی زنده م  یو به زندگ میکنی وام را تمام م

 1572 ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 اوست  یلقمه مرگ که خلق  نیا

 می و غم ندار میلقمه کن کی
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 1572 ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 یقمار ن یوامِ ا یتو غرقه 

 میقمار نیا  وام گزارِ ما

 وام   نیرهنِ ا ستمانده  ی جان

 م یبرگزارو  میرا بده جان

که    ردیگی در مکان و المکان قرار م  یی مانند گو  کندی فضا باز م  دهدی که ذهن به او نشان م   ییهاکه دربرابر چالش   ی کس

ا  مبدأ  .ردیگی او را بدست م  اریو اخت  بردی و با خود م  زندی او را م  ی زندگ  ی زمان مجاز  ایلحظه؟    ن یعمل ما کجاست 

  جاناتِیه  دهیهمان   یاگر دراثر فکرها  کنند،ی م   ییو ما را راهنما  رندیگی ما در سر ما شکل م   یفکرها نده؟ یگذشته و آ

همان    میو اگر احساس عشق و آرامش داشته باش  برد ی خود م  یسوتوجه و تمرکز ما را به   شودی بر ما قالب م   ذهنیمن

  یی هستند و دو  ی کیکه والد و مولود    د ید  میخواه  میو فضا را باز کن  می عاشق و دلشده باش  اگر   .برد ی م  ی زندگ   ی سوما را به 

 .رفته است انیاز م

 663 یال  661 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اوست  ان یپا نیو ا  دانیآن، سرِ م

 در چوگان اوست  ، یْچون گُو  شدهْ دل 

 در سر آنچه هست، گوش آنجا رود 

 در سَر اَر صَفْراست، آن سودا شود 

 روند  ی هوش یدو به ب   نیبعد از آن ا

 شوند  کیو مولود آنجا  والِد 
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  ن یما واسطه ب  کهاین  ی. برامیجهان فرم هست  یعن یجهان    نیخدا و ا  یعنیپل جهان معنا    فیعنوان انسان بنابه تعر به  ما

  .حضور باشد  یاریهش  تیفیبا ک  میدهی انجام م   یو هر کار  میلحظه حاضر باش  نیدر ا  دیبا  می جهان بشو  نیخداوند و ا

  م یلحظه باش  نیدر ا  مانیاریهش  تیفیکه مواظب ک  میشوی م  داریب  یبخش موقع ی صورت مُطرب شادکدام از ما به هر

قرار دارد    تیلحظه در الو  نیما در ا  یاریهش  تیفیحضور و ک  تیاهم  .لحظه استبه لحظه   ییکار مُستلزم فضاگشا  نیکه ا

دو    نیب  یدارد و اگر ما واسطه درست  هیثانو   تیو در زمان است اهم  دهدی عنوان هدف به ما نشان مکه ذهن به   یزیو چ

 .کندی نم  دار یاو را ب  یو زندگ  ماندی مُطرب ما در خواب م میجهان نباش

 664 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و درد  ی شاد  یکردند آشت  چونکه

 کرد داریرا تُرکِ ما ب بانمُطرِ

نم   کهاین با    خداوندا  را  لبر   کیبه من    یتو هست   زیچدارم که جان همه   مانیا  یول  نمیبی تو  د  زیجام شراب    گر یبده 

بودن    بی. غایمن هست  نیتو ع  یترک یو تو از رگِ گردن به من نزد  یهستم و عقل من تو هست  ی کیکه با تو    امدهیفهم

 ی و مرتب فکرها  دمیدی صورت مفهوم مچون تو را به   نمیبی که تو را نم   ست ی ن  ی تو از من سبب اشتباه من شده، تعجب

  ی که داللت بر دور  ی به تو زنده شوم پس چرا تو را با کلمات  دی. من باپوشاندی تو را م  یرو  یمن مانند حجاب   یدرپ ی پ

  یهرکس  کندی م   جابیو عارفان ا  ی زندگ  رت یغ  قانون   دهم؟ی جسم مورد خطاب قرار م  کیو تو را مانند    کنمی دارد صدا م

بدهد    صیخود تشخ  یدارد با شعور شخص  فهیوظ  یانسان   هر  .وارد بارگاه خدا بشود  تواند ی نم  کندی را حفظ م  ذهنیمن

  .داردی نگه م  یی و دو  ییاو را در همان حالت جدا  یصورت زندگ نیا  ریغ  در  ست؟ ی جهان چ  نیکه مقصود از آمدن من به ا 

 .میهست یزد یا  ییکه ما واسطه عبور عشق و دانا میبرس یدرک و آگاه نیبه ا  دیما با همه
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 668 یال  666 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 العَجَب اَنْ ال اَراه ، یاَنْتَ وَجه

 الْاِشْتِباه حِجابُ   ةُالقُربِ یغا

 ال عَجَبْ ِاِنْ لَمْ اَرَکْ ، یاَنْتَ عَقْل

 الُمْشْتَبَکْ  الْاِلِتباسِ وُفورِ مِنْ

 دیالْوَراَقْرَبْ اَنْتَ مِنْ حَبْلِ  جِئْتَ

 د ینِداءٌ لِلْبَع ای ا،یاَقُلْ  کَمْ

  یچنان ابزارهاما هم   ی ول   میاستفاده از آن را دار  یی وجود دارد که همه ما توانا  ی ندگیگشا  تیاز ما خاص  ک یهر  نه یس  درون 

مُتصل   ییکتای  یایوجود دارد که ما را به در  ی ما روزن نه یس  در  .میشوی تر مروز منقبض و روزبه   میبری م کاره را ب ذهنیمن

ما ننگ    یبرا  نیا  ایآ  میانشسته   یجسم   یاریهش  یشدن آب از جو  یکوچک منتظر جار  یریما مانند آبگ  یول  کندیم

چنان  هم  یذهن  حاتِ یچرا با توض  م،یاتو شرح داده  یمَطلب را برا  قت یاَلَم نَشرَح حق  ه یما در آ  د،یگوی م   خداوند  ست؟ ین

را    اتی ذهن  یست ابزارهای نخواه کاف  یز یچ  یدر توست از کس   یدار  ازیکه ن  یزیچ  آن  ؟یکمک از جهان هست   یگدا

 د؛یفرمای که م ،یریتا مورد طعنه حضرت حق قرار نگ یرا باز کن اتنه یو س یکن کاری ب

 1 هی، آ(94)  انشراح سورهقرآن کریم، 

 « أَلَمْ نَشْرَحْ لَکَ صَدْرَکَ»

 «م؟یاات را نگشاده نهیس ایآ»
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 21 هیآ ،(51)  اتیذار سورهقرآن کریم، 

 «تُبْصِرُونَ  أَفَلَاوَفِی أَنْفُسِکُمْ »

 « د؟ینیبی نم  ایحق درون شماست، آ اتِیآ»

  85 هی، آ(56)  واقعه سورهقرآن کریم، 

 «تُبْصِرُونَ  لَا کِنْوَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْکُمْ وَلَ  »

 « .دینیبی اما شما ما و فرشتگان را نم  میکتریما از شما به او نزد د،یکه در حال مرگ است بنگر یبه کس »

 1067 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 میاشرحت داده نه یکه درونِ س

 میابنهاده  اتنه یاندر س  شرح

 1072 ی ال  1070 ابیات دفتر پنجم،   ،یمثنو ،یمولو

 ریآبگ یبه بحر ا یدار یذنفَمَ

 ریدار از آب جستن از غد ننگ

 اَلَمْ نَشْرَح نه شرحت هست باز؟  که

 ؟ سازهیجو و کُدتو شرح  ی شد چون 

 نگر در شرح دل در اندرون در

 ن تُبصِرُو  ال  ةطعن دیاین تا
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که با آمدن تو   ا یب ؟یاچشم من کجا رفته  یی روشنا ی ا افتمیجو کردم و نوجست  های دگیتو را در همان اریمن بس خداوندا 

صورت  شده، اگر تو به   لیدان درد تبداز تو به صَحنِ آتش   یی و جدا  یمن از دور  مرکز  .شودی م   نایچشم من پر نور و ب

 .جهان فوران خواهد کرد نیخروشان از درون من به ا یاآب رحمت تو مانند چشمه  یعدم به مرکز من قدم گذار

 29شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 !ایب  ؟ی ، آخر کجا رفتایچشمِ جان را توت یا

 از صحنِ آتشدانِ ما  آبِ رحمت برزَنَد  تا

  دیباش روز یو پ داریپا

 از همدان  فرزانه 
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 از اوست  میدار ی دوست که هر چنام به 

 و خانواده بزرگ گنج حضور  زیعز یشهباز  یجان و آقا یبر موالنا کرانی و درود ب سالم 

و با تالش و کوشش    کنمی م  ت یسه سال است که با برنامه آشنا شدم. از ماه اول قانون جبران را رعا  ز یعز  یشهباز  یآقا

نداشته باشم    ی داشته باشم و اگر توقع از کس   ی توقع از کس   دینبا  گرید  دم یو خدا را شکر که فهم  کنمی م   خودم کار  یرو

 .ندارم  یو رنج و درد هم از کس  نهیک

جان    یموالنا  ی هات ی. همه وقتم را با برنامه و برقصمی م  های قیآرامش دارم و از درون شادم و با موس  یل یرا شکر خ  خدا 

کرده باشم    تی که قانون جبران را رعا  فرستمی م   امیپ  یخوشحالم هنوز سعادت نداشتم تلفن بزنم ول   یل یو خ  گذرانم یم

را   هاز یچ  ی لیدوستان خ  یهاامی. از پبوسمی تک همه را مکند. دست تک ی به من کمک م  یلیخ ی ل یدوستان خ  یهاام یو پ

 .کند میرها ذهنیمن که از  خواهمی متعال م یکمک از خدا شه یخودم گذاشتم و هم یگرفتم و نورافکن را رو  ادی

هست    میسال و ن  ک ی  باًی. تقرکردمی بارها گفتم که من فشار خون داشتم و قرص فشار استفاده م  زیعز  یشهباز  یآقا

جان    یخداوند حضرت موالنا  کهاین   یبرا  کنمی ندارم. خدا را شکر م   یگونه ناراحت چ یکه قرص فشار را ترک کردم و ه

 ،راه نشانم بده  یاکه مرا خوانده ی : امیگوی م شهیرا سر راه من قرار داده است و هم یشهباز ی و آقا

 2455 شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 لب من تا دل من باز شود   یمگو ا چیه

 ی لعل بدخشان نبر ی تو تا سنگ دل  زانکه 

  م یگوی و م  رمیگی روزه سکوت م  رومی م   ییجا  ی و وقت  کنمی ها سکوت م وقت   شتریب  دانمی نم  چیمن ه  زیعز  یشهباز  یآقا

  شوم ی ساعت برنامه را گوش کنم خسته نم 24را دوست دارم اگر   ییبروم تنها ییدوست ندارم جا گرید دانم ی نم چیه

 .کنمیم  خدا را هزاران بار شکر 



 

 

 

601قسمت پیغام عشق   خانم شهربانو از خوزستان 

  شاءالل ان   یرا به راه راست و آگاه کن ت یبا عزت بدهد که همه بشر یتولدت مبارک خداوند عمر طوالن  شی شاپیپ

 شما شهربانو از خوزستان  ارادتمند 

             خدا نگهدار
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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 ازطریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .فرماییدآدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال 

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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