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1091 پیغام عشق قسمت خانم زهرا سالمتی از زاهدان  

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

   ی انتخاب ات یو اب 1۶1۲غزل ،  9۴۲ ۀبرنام

     خداوند عشق  نامِبه 

 1۶1۲مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 رمیبزنم فاخته گ نم،یمنم آنکس که نب    

 رمیاز آن خارکشانم، که شود خار حر من

 جهانم   به که مانم؟ به که مانم؟ که سُطُرالبِ    

 رم یبپذ کی کایهمه اشکالِ فلک را به 

 عَلَمِ عشق برآمد   ی کوهِ معانز پسِ     

 رمیعلمدار برآمد، برهاند ز زح چو 

از   دنیپر تیها چه مرد و چه زن و چه کوچک و بزرگ قابلهمه ما انسان اشاره دارد که    زیعز  یبرنامه و غزل موالنا  نیدر ا

  ی شدگ تیهوهم  یحضور خود را از خارها  یاریشه  ریحر  میتوانی م   ییگشاو با فضا  میها را مانند فاخته داری دگیهمان  یرو

 . یستین  یکس  چی ه هیتو شبکه  کندی م  انیدوم ب  تیدر ب ییبایو به ز میاوریب  رونیرا به همراه دارد ب یریکه درد و زح

موجودات و    ریسا  یریگکه ما اسطرالب اندازهی حالدر  میکنی م  سهیمقا  گران یرا با د  خودمان  است که  نیاشتباه ما ا  نیاول

از    ی و عشق و زندگ   یو علوم اله   ی و شاکر بودن کوه معان  یو با صبورما    ریگاندازه  زیچهمه   کهن ینه ا.  میمخلوقات عالم
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م زندگ  شود ی درونمان شکافته  عَلَمدار  و  اطرمان  ی و جلودار  در  اتفاق  اف که  برا  ی هر  لحظه  در  م  مان یکه  که    فتد ای اتفاق 

 . میو برهان میها خود را نجات دهت یها و شکاو ناله  یریزح ن یو از ا میفضا را باز کن ست ی تدارک زندگ نیبهتر

عَلَم عشق   م یتوانی نم  ی معرفت اله  یایو در ی از پس کوه معان است که حال چرا  ن یکه اکنون در ذهنم نقش بست ا یال ؤ س

و امتداد    ی ما از جنس زندگاست که    نینه ا  مگر   م؟یخود قرار ده  یدار زندگ را پرچم   ی زندگ   و  میاوریب  رونیرا ب  ی و زندگ 

است    یذهنمُرده تن من  نیا  میو چه نخواه  میچه بخواه  و  اش را در ما به امانت گذاشته است؟ی گوهر وجود  و   میخداوند

با ارجع  یسوبه   دیکه  نادانسته خود را مشغول چ  ی ول  ؟باز گردانده شود   ست ی او که همان  و گذرا  یزهایما  ذهن    ی آفل 

 یهاها و خشت و در گِل ش ی و فلسفه منطق مستهان را در پراه خود  شهیمورد را پ ی ب یهاها و قضاوت و مقاومت  میاساخته 

 . و پندار کمال را درست میارفتهها فروی دگ یچسبنده همان

  مانیرا برا  رییتغ  رش یخود پذ  نیا  که   راد؟ی و ا  میکه نقص دار  مینه اقرار کن  و  م؟یبرو  تیبار مسئول  ریز  میتوان  ینه م   که

شود اجازه  ی مان پراکنده میسوه ب  ی مختلف   یهاف یکه با تصر  ی زندگ   ی من روح   ه ینفخت ف  یو به بادهاسخت نموده است  

و نه    میآورد غافلی مکائنات را به چرخش در  ی که تمام  یاله   یهااز مروحه و باد بزن   و  گردد  یکه در وجودمان جار  میدهی نم

 . مییاش را جذب نمای خرد عشق اله  میتوانی و نه م  مینیبب م یتوانی خود م   ییدو  دیبا د

 ۳9۳ تی ل، ب، دفتر اوّی، مثنویمولو

 روز و شب  ایخفته از احوالِ دن    

 رب بِ یقلم در پنجه تقل چون 

گرداب در آن    کی و مانند  میادردمندمان خفته   یذهنآشفته من  یدادهایو در احوال و رو ا یآشفته دن ی دادهایدر احوال و رو  و

مان را با  ی لحظه زندگبهکه لحظه   میهست  یزندگ  رومندین  یهااو و در پنجه   یدگاریدر قلم صنع آفر  کهن یغافل از ا  و غرق

 . سدی نویمان میافعال و کارها
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 1۴۶ تی، دفتر چهارم، بی، مثنویمولو

 ، آن بادِ وِالد در طَلْق نیهمچن    

 که: داد  دیبانگِ درد آ  د،یآین گر

با    ی مان بوزد و موازمانیباد زا  دیبا  ترعیحامله که هرچه سر  ح یو به مس  ایدن  یدادهایو خفته در احوال و رو  م یو ما غافل  

  ی و گستاخ  یادبی ب   یآفل و گذرا در محضر زندگ   یزهایبداند که با پندار کمال و گذاشتن چ  دیبا   و گردد  یباد اله  فیتصر

 . نکند

 1۴9 تی، دفتر چهارم، بی، مثنویمولو

 ها ز باد در دردِ دندان  نیهمچن    

 به سوز و اعتقاد  ی خواهی م  دفع

خورد چقدر دردمان  ی شده ما م دان سوراخ به دن  یباد ی که وقت میاکدام از ما دندان درد گرفتهاتفاق افتاده است که هر  حال

دردم » که میخواهی و با سوز و گداز و اعتقاد خالص از او م  ادیو بالفاصله خدا را  رونیمان بجا آه و ناله از درونکه در  دیآیم

  میتوانی که نم  میاگرفته   یدیشد  یآن دندان دردها  یدادهایو رو  ایدر احوال دن  یگ اکنون با خفت  یول«،  بخش  نیرا تسک

ها را به خورد  ی شدگ تیهوهم   هیکشت ثانو  ده یفاسد و پوس  یآن دردها  یجابه   ی ول ،  میو بخور  مییرا بجو  ی نور اله   ی غذا

 . میسازی مان متیخدا نیوجود نازن

 1۵0 تی، دفتر چهارم، بی، مثنویمولو

 انیکنان آن جنداز خدا البه     

 کامران  یبده باد ظفر ا که
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و    یروزیباد پ«:  پروردگار قادر و متعال  یا» هستند دست بر دعا برداشته که  زهیکه در جنگ و ست  انیمانند همان لشکر  و

 . ظفرت را بر ما بفرست

و با    میکنی ست که درست کار نمخداوند بهتر از همه از درونمان آگاه   یول   ،میدهی ظاهر اگرچه ربنّاها و ربنّاها را سر م  در

 ی اریاز او کمک و    ی اوضاع و احوال درون  نی با ا  و  خود   یذهنو من   طانیش  اریو    میاافتاده   گریدبه جان هم   دهیمرکز همان

  ی مختلف  یهایداد و با سختی ها سر م معشوقه خود ناله   افتنیدنبال  که هشت سال به  یدرست مانند همان جوان   .میطلبیم

گرفت و    ی ش یکردن ادب از معشوق پ  تیو رعا  «واتُصِنْاَ »  یِجاو به  را آغاز نمود  یادب ی و ب   د یبه محضر و درگاه معشوقه رس

 . را ی ویدن یهاو لذت  دیلب به سخن گشود و از او کنار و بوسه طلب

   1۲0 تی، دفتر چهارم، بی، مثنویمولو

 مَرْد  آن ساده دیبد شی چونکه تنها    

 او قصدِ کنار و بوسه کرد  زود

 1۲1 تی، دفتر چهارم، بی، مثنویمولو

 آن نگار  بتیزد به هَ ی بر و  گبان     

 : مرو گستاخ، ادب را هوش دار که

م  شگاهیحال در پ  ؟یامن آمده   ی سوبه   ی فراوان  یهای بنده من با سخت  ی که ا  آورد ی ممتفاوت بانگ بر  ی هادادیخداوند با رو  و

خود را    میکه پندار کمال دار  ییجااز آن   یول  ،میخود اقرار کن  یو نادان   ی ادب ی ممکن است که ما به ب  .یکنی را آغاز م  یادب ی ب

 . میپنداری به خداوند م  ارزنده شدن و وفاد  یطالب واقع 
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 1۵۷ تی، دفتر چهارم، بی، مثنویمولو

 شد   دهیبود خود که د نیگفت: ادب ا    

 تو لُدّ  ی دان  ی دگر را خود هم  آن

دشمن خودت که    ی ا  ی دانی خودت بهتر م  تیطلب و وفا  موردِاما در  ،میدیادبت را که د  که  کندیم  انیمعشوق با صراحت ب  و

  ی من چ   ؟ ستیمن چ  ییکه منظور و هدف نها  یدان ی و نه م   ی شنویکه نه م  ی باشی در پندار کمال واقعاً دشمن خودت م 

که   میستیو هم عاقل ن م یهم جاهل. یو نه طلب و نه وفادار ی دار ادبکه نه  یدیفهمی م  یدشمن خودت نبود اگر  ؟ میگویم

که نه از داستان    میدهی جا ادامه م خود را تا آن   یادبی و ب  ی و گستاخ  میریبگ  ادی  میبتوان  زیعز  یگذشته موالنا   یهااز درس 

 . مینیبیچشمانمان م  یجلو  رو مرگ را د  شودی مان بسته میدرها به رو یکه تمام میریگی پند و اندرز م   «توبه نصوح»

   ۲۲۵۵ تی، دفتر پنجم، بی، مثنویمولو

 مرگ  دیدیاو م ش یچشم خو  شِی پ    

 برگ او مانندِ دیلرزی و م رفت

 ۲۲۵۶ تی، دفتر پنجم، بی، مثنویمولو

 ام ب بارها برگشتهرّای : گفت    

 امها و عهدها بشکسته توبه 

را به حد اعال    یو گستاخ   ی ادبی نکرده و ب   ت یرعا  ی درس که حد و اعتدال را در زندگ   «زکیخاتون و کن»نه از داستان    و

 . میکنی و نابود م  میرسانی ها به هالکت م ی دگیخود را در حرص و ولع همان  تییکه جان خدا دهیرسان



   

  

 

1091 پیغام عشق قسمت خانم زهرا سالمتی از زاهدان  

 1۳99 تی، دفتر پنجم، بیمثنو، یمولو

 ص یحر مردِ یلقمه اندازه خور ا    

 صیب باشد لقمه حلوا و خَ  گرچه

 . همگان به او خاک بر سر گفتند  یمان یها به او تجاوز کردند و از ندامت و پشی دگ یکه همان«  فرج غالم هندو»نه از داستان    و

 ۳۴۴ تی، دفتر ششم، بی، مثنویمولو

 دهندی را چون به دل ره م ی صورت     

 دهندی ه مرش دَآخِ ندامت از

  ی« زن صوف  انتیخ» و    «جوان عاشق و معشوق»  گنج حضور با مطرح شدن دو داستان  9۴۲و    9۴1دو برنامه    نیحال در ا

ا  یدوباره موالنا ما  به  م   یو گستاخ   ی ادبی ب   نیجان  به    دینمای را گوشزد  آ» که  و ظاهر    «مییخود  پندار کمال  از  و دست 

 . زندی م یادیز ی مفت و آبک یهاو هم حرف  تبند اس   یهم خال  یذهنکه زبان من مینما برداریمعنو

همت   یو با صداقت و دارا میدانی م انتیاز هرگونه خطا و لغزش و خ یظاهر ما خود را پاکدامن و با عفت و باتقوا و عار در

نه اقرار    یول ،  داستیکامالً آشکار و هو  ،نردبان است  یگند کثافات ما مانند همان شتر که در باال   یکه بوی حال در،  یعال

  ی و در ظاهر خود را وفادار به زندگ   انتیپشت خ  انتیو خ  میدهی خود را ادامه م   یزنالف و    ییگوو دروغو نه اعتراف    میکنیم

مان باخبر است  بهتر از همه از اوضاع و احوال  یکه خود زندگ  میو غافل  میطلبیم  یاریو فقط از تو    میپرستی که فقط تو را م

 . و آگاه
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 ۲0۷ تی، دفتر چهارم، بی، مثنویمولو

 و زهد و صالح   یو پاک  باز سِتْر    

 ز ما بِهْ دانَد اندر اِنتصاح  او

 ۲0۸ تی، دفتر چهارم، بی، مثنویمولو

 او احوالِ سَتر داند ی بِه ز ما م     

 و سَر و دُنبال سَتر ش یپس و پ وز

ادعاها  ،میروی و هرچه جلوتر م م   مانیبه  برنم  میکن ی اضافه    ی مان زندگ که در درون  میاو دشمن خودمان شده   میگردی و 

.  گرددی ها و اشتباهاتمان فاش نم که خطاها و لغزش   میکنی که فکر م  ستی شود و احوال ما مانند احوال آن خانم صوفیم

دو   ک ی  کهی درحال و  چشم   بار  خداوند  غ  ی ول   ،دینمای م  ی پوش بار  ب  یزندگ   رتی قانون  جفاکار  یی وفای از  و  یو  ها 

عکس رخ    نهیو اعتراف و آ  مینشده اقرار کن  ریتا د  مییایب.  سازدی عالم م  یو ما را رسوا  دیآی به جوش م   مانیهایی گودروغ 

  ی سوباشد به یو کادو م  هیهد  نیگون خود را که بهترنهیها و آی دگیهمان   هگون از هر  یعار  یو دل  یو مرکز خال  میشو  اری

 . میمعشوق ببر

  ی گوها وو از گپ و گفت   میبخش  ییو خود را از دام مکر ذهن رها  میخود بردار  دیصد من حد  یدست از پندار کمال و آبرو  و

خجالت    یذهنمن  یهااز حرف مفت زدن   حال چگونه است که.  میها بکشی دگیو دست از همان  میی را بشو  مانیرو  یذهنمن

از خداوند که عاشق ماست و عاشقانه ما را    ی ول  مان برود؟یذهنمن  یکاذب و مصنوع   یکه آبرو  میخواهی و نم  میکشیم

 . میکشی دوست دارد خجالت نم 
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 ۲1۳ تی، دفتر چهارم، بی، مثنویمولو

 یابوده  نیتو خا ی چون زنِ صوف    

 یا مکر اندر دغَا بگشوده  دامِ

 ۲1۴ تی، دفتر چهارم، بی، مثنویمولو

 ی زنگَپ  ییرُوکه زِ هر ناشُسته     

 ی ن  شی خو  یِوز خدا یدار شرم

 . کندی کوچک من زهرا را هم اداره م  ی شخص  یزندگ  ، کائنات سرگرم کار است یمنتهای که خرد ب  ی : وقتانیدر پا و

 ۳0۸۷ تی، دفتر دوم، ب ی، مثنویمولو

 است  ی ز غم مُرده که دست از نان ته یا    

 ست؟ ی ترس چ نیا  ،میست و رحغفور چون 

 . ممنون یلیخ .  دیو سالم بمان  یانرژ پر

 . خدا نگهدار شما

 . ، از زاهدانیزهرا سالمت
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 به نام خدا 

 زمیو دوستانِ عز ی گرام یِشهباز  یسالم خدمتِ آقا

 9۲۴شمس، برنامه   وان ید  1۷۳۷غزلِ   خالصهِ

 1۷۳۷ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 باده که اندر خُمارِ خَمّارم اریب

 گرفتارم  نیگرفت مرا، زان چن خدا 

  دیی. مثلِ: تایشده ا   ی جهان   ن یآفلِ ا  یِزهایتو خُمارِ چ  را یز  اور،یرا ب  ی : باده و شرابِ آن جهاندیفرما  یموالنا م   حضرتِ

امن  از دست دادنِ چ  ن،یخواستن از همسر، فرزند، خانه، ماش  تیخواستن از جمع، حسِ  ک  زها،یپول، ترسِ    نه،یحملِ 

 ...  حرص، خشم، حسادت و رنجش و 

ها در مرکزت، به او    ی شدگ  ت یهم هو  نی و ال کردنِ ا  یی گذرا کرده است تا با شناسا  یِزهایچ   نیتو را گرفتارِ ا  خداوند 

به    گرانیخودت و د  یِ برا  یمساله و گرفتار  یادیو مقدارِ ز یا  دهیها چسب  یدگ یهمان  نیاما متاسفانه تو به ا ،یزنده شو

 .یوجود آورده ا

 1۷۳۷ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 است  دیکه رَشکِ خورش ی جامِ شراب  اریب

 زارمیعشق ب رِیجانِ عشق که از غ  به
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را    لیسبب، خِرَدِ اص  یب   یِاز عشق، شاد  یجامِ شراب   ،ییبا فضاگشا  ،یرا دار  یکه طلبِ زنده شدن به زندگ   یسالک   یا

  یی و خدا  لیاص یِانرژ نیکلِ کائنات است، به ا  یِکه منبعِ انرژ  دیرا بدان، خورش  نیزنده کند و ا  یتا تو را به زندگ  اوریب

  یی عشقِ خدا  رِیاز هر چه که غ  ، یشو  یوصل م   یو به زندگ   ی کن  یم   ییفضاگشا  یجانِ عشق، وقت  به   .کند  ی حسادت م

 .یشو  یم  زاریباشد و بخواهد تو را مشغولِ خودش کند، ب

 1۷۳۷ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 است   فیآنکه اگر جان بخوانمش ح اریب

 سَر دارم  یِسبب که ز جان دردها  بدان

و    یلحظه باز کن  نیو شرط، در برابرِ اتفاقِ ا  دیاگر فضا را، بدونِ ق  ،یکن  یم  یخودت کارِ معنو  یِرو  یکه دار  یکس  یا

تو به    یِشود گذاشت. آگاه باش که دردها  ی که اسمش را جان نم  د یآ  یم   یاتیشراب و آبِ ح کی  ، یباش  ی زندگ  میتسل

است    یکه اسمش جانِ منِ ذهن   ، یجانِ مصنوع   ک یاالن به    را یز  ت،اس   امدهیات ن  ی و اصل   یی علّت است که جانِ خدا  نیا

 .دیآ ی حضور نم  یِکند و از فضا ی ها را پخش م  یشدگ   تیهم هو یِکه فقط درد و خمار ی ا دهیچسب

 1۷۳۷ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 دهان نامش   نیآنکه نگُنجد در ا اریب

 گفتارم یِشکافد ازو شِقّه ها   یم که

  را یز  ، یرا بشناس  ل یآن جانِ اص  ی توان  ینم   یکه با دهان و حرف زدن با منِ ذهن  اوریب  یجان   کی   ییانسان، با فضاگشا  یا

 .زدیحضورت برخ یِاریاز جانِ هش  دیبا قتیگفتارِ تو، در حق یِتکه ها
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 1۷۳۷ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 گولم و نادان  ست، یآنکه چو او ن اریب

 مَلِکِ گُربُزان و طَرّارم میبا و چو 

  ی تو نادان و ابله هست  ، یخداوند در مرکزت نباشد، با منِ ذهن  ی وقت  رایز  اور، یکن و خداوند را به مرکزت ب  یی فضاگشا  فقط

  ، یوصل شو  یبه زندگ   یی . اگر لحظه به لحظه با فضاگشایکن  ی نم  یگریکارِ د  یو جز خرابکار  یشو  ی قطع م  ی و از زندگ

 .تواند حضورت را بدزدد ی نم  گرانید  یِخودت و منِ ذهن  یِ گر منِ ذهنیو د  یشو  ی گران م  لهیو ح ی هنذ یِمن ها رِیام

 1۷۳۷ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ی کز سَرَم شود خال یآنکه دم  اریب

 ز کفّارم  اییشَوَم، گو  رهیو ت اهیس

  ره یو ت  اهیسرت بدونِ حضورِ خداوند س  را یشود، ز  ی خال   ی شدگ   تی که درونت از هر هم هو  اوریرا ب  ی جان   یی فضاگشا  با

 .یشو  یم  ستندیوصل ن  یدارند و به زندگ  ی که منِ ذهن ی شود و مانندِ کسان  یم

 1۷۳۷ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ار یو م اریب نیآنکه رهاند از اریب

 زود و مگو دفع کز کجا آرم اریب

  اوریکند. پس بهانه ن  یآزاد م  یمن ذهن  ارِیو م  اریو تو را از ب  دیآ  یم  ی ا  یگشوده شده مِ   یِفضا  نیاز  ، یکن  ییفضاگشا  اگر

خودت    یِکنم؟ تو فقط صبر کن و رو  یی و از کجا فضاگشا  ی و سوال نکن که چه طور  ستمی ات نگو من بلد ن  ی و با منِ ذهن 
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و    ی را بلد بود  یی فضاگشا  نیو از اول ا  ی تو امتدادِ خداوند هست  رایز  د، درونت گشوده شو   یِ متمرکز باش. بگذار فضا

 .ستمیبلد ن  ییمن فضاگشا یی گو یو با ذهن م   یاز اصلت دور شد ،ید یچسب  یچون به منِ ذهن 

 1۷۳۷ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 و باز رهان سقفِ آسمان ها را  اریب

 ارم یدراز ز دود و فغانِ بس   شبِ

ا  ییِ فضاگشا  با ها    ی دگیو سقفِ آسمانِ درونت، که با همان  اور یآن جهان را ب  یِ لحظه، م  ن یدَم به دَم، در برابرِ اتفاقِ 

گشوده شده و عشق کمک    ت ینها  یب   یِفضا  ن یهم با ا  گرید  یِکن و به انسان ها  ت ینها  ی کوچک شده است را دوباره ب 

 .ماندن، پُر از درد و ناله و فغان است یدر شبِ دراز منِ ذهن رایکن، ز

 1۷۳۷ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 از پسِ مرگِ من هم از خاکم اریب

 شُکر و گفت در آرد مثالِ نجّارم  به

بسازد    ی بودن در آورد و از تو نجّارِ خوب  یو نجّارِ منِ ذهن  یکه تو را از بت پرست  اوریب  ی ا  یکردن، برکت و مِ   ییفضاگشا  با

بکشاند تا بتوانند لحظه به لحظه، با    ییکتایتا پس از مرگت هم، انسان ها را به    ینردبانِ حضورت را بتراش   ی تا بتوان

  به خداوند زنده شد و   ییشوند. مانندِ حضرتِ موالنا که با فضاگشا  یشُکر کنند که دارند به خداوند زنده م  ، ییفضاگشا

  افتِ یکه مستعدِ در  ی جهان آورد تا کسان  نیبود را به ا  لیکه همه از جنسِ عشقِ اص  یات یگشوده شده اب  یِفضا  نیاز ا

 .زنده شوند ی عشق هستند، از آن برخوردار و به زندگ  نیا
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 1۷۳۷ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 اَم مثالِ قَدَح  ی مِ نِیکه ام یا  یمِ اریب

 هر چه در شکمم رفت، پاک بسپارم که

  د ی. ابتدا بایهست یمِ  نیا نِیتو ام رایز اور،یسبب و عشق است را ب  یب  یِکه از جنسِ شاد ،یآن جهان  یِ مِ ییفضاگشا با

 یِاریهش  یِشدن با پول، با همسر، با فرزند و....، تا مِ  تیمثلِ هم هو  ،یکه در مرکزت است را پس بده   یآفل   یِزهایچ  یِمِ

 .یقسمت کن گرانیو با د یریحضور را بگ

 1۷۳۷ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 قومم   ینجار گفت پسِ مرگ کاشک 

 زِ ذوقِ اسرارم  یبُدند دهید  گشاده

دانستند که    ی دارند، م   ی کاش، قوم من، که منِ ذهن  ی : ادیگو  ی زنده شده است، م  ی که به زندگ   ی هر انسان  ی عن ی  نجار،

 .و به خداوند زنده شد  دیشود با ذوق و چشمِ عدم د ی م یی با فضاگشا

 1۷۳۷ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 یاستخوان و به خونم نظر نکردند  به

 اگر به تن خوارم زم،یروح شاهِ عز به

  ی م   عیدانستند که اگر مانندِ او روحشان را وس  ی کاش م  ی و ا  دندی د  ی مردم او را جسم نم  ی کرد کاشک   یآرزو م  نجار

 .دند ید ی حضور م یِاریکردند، حتماً او را، از جنسِ هش
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 1۷۳۷ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ریوار شدم من، خَرَم بماند به ز حیمس

 به گوشِ خَروارم  یدر غمِ خَرَم و ن   نه

  ی و با گوشِ منِ ذهن  ی آفل را نداشته باش   یِزهایو غمِ چ  یرها شو  ی شدگ   ت یاز هر هم هو  ح یمانندِ حضرتِ مس  د یبا  تو 

 .یبا گوشِ عدم بشنو ی تا بتوان   ینشنو

 1۷۳۷ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ی تو آب و گِل  نیوار ز آدم مب س یبِل

 که در پسِ گِل صد هزار گُلزارم  نیبب

و بدان که همه ما، در پسِ منِ    نیکار را نکن، بلکه همه انسان ها را عشق بب  ن یتو ا  د،یکه آدم را جسم د  س یابل  مانند

 .میامتدادِ خداوند و از جنسِ عشق هست ،یذهن

 1۷۳۷ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ی زیلَحم شمسِ تبر نیکرد از طلوع

 وَحَل بُرون آرم   نیآفتابم و سَر ز که

گشوده شده و    یِفضا  ن یکرد و از ا  ی از مرکزت طلوع خواه  ی باالخره مانندِ آفتاب   ، یکن  یی اگر لحظه به لحظه فضاگشا  تو 

  ی همه انسان ها را جسم م   ،یو بالعکس اگر فضا  را ببند  ینیب  یرا در همه انسان ها م   یدرونت، خداگونگ  تِینها  یب

 .ینیب
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 1۷۳۷ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 بار  گرید می مشو، چو وَحَل در رو غلط 

 پوش در عارم ی رو نیو ز  یبرقرار که

در    شه یتو هم  رایز  ، یها شو  یدگیو دوباره غرقِ همان  یاشتباه کن  دیو نبا  ی مواظبِ حضورت باش   ییبا فضاگشا  دیبا  تو

 :کن و بگو یعذرخواه  عیسر  ، یو اگر در ذهن رفت  یمستقر هست ی لحظهِ ابد نیا

سبب و    یب  یِشاد   ،ییخواهم با فضاگشا  یهستم و م   ی بلکه من از جنسِ زندگ  ستم،ی آفل ن  یِها  زیچ  نیمن از جنسِ ا 

 .عشق را تجربه کنم

 1۷۳۷ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 کوران  یِبه کور  میهر صبوح در آ به

 کور، طلوع و غروب نگذارم یِبرا

مثلِ    نند،یب  یم   ییکه بر اساسِ دو  یذهن  یِمن ها  یِبه کور  دیکه منظورت زنده شدن به خداست، تو با  یانسانِ عاشق   یا

 .زنده شوند یتو، بر آنها بتابد و آنها هم به زندگ  ییتا ارتعاشِ عشقِ خدا ، یطلوع کن دیخورش

 مهر ی اله  بایشما، فر ارادتمند 
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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  موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می شود استفاده نمایید. در  می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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