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884 پیغام عشق قسمت خانم فریده از هلند  

  با سالم و احترام 

 بارگاه خداوند 

 ۱۹۶۱ مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت

 نهایت حضرت است این بارگاهبی 

 صدر را بگذار، صدرِ توست راه 

ای که حضور یک هدف هست و باید برای بدست آوردن اون هم مثل    کردذهنم فکر می   ،ن بیت را نشنیده بودمتا وقتی 

خواهد حضور را هم به نوعی به تصویر  حاال مطمئن شدم که این ذهنم هست که می ش کرد. اما چیزهای مادی سعی و تال 

بدو که در آینده به اون برسی. اما    ،ز حضور نیستاالن خبری ا  ست. یعنیبکشه و از اون یک هدفی درست کنه که در آینده 

دوما از مسیر و راه لذت ببر. تبدل  ،  ی ندارهینتهانهایت هست و احضرت موالنا به زیبای میگه: اوال که بارگاه خداوند بی 

 .های اون ذهنی و تصویر سازیافتی تو دام منشدن را بصورت هدف دربیاری می

 ۳۰۷۳ بیتمولوی، مثنوی، دفتر سوم،  

 قفل زفتست و گشاینده خدا 

 اندر رضا  ر تسلیم زن ودست د

 ۳۰۷4 بیتمولوی، مثنوی، دفتر سوم،  

 ها ذرّه ذرّه گر شود مفتاح 

 این گشایش نیست جز از کبریا 



   

  

 

884 پیغام عشق قسمت خانم فریده از هلند  

ها بر دل ما گذاشته شده، اما راه حل هم گذاشته  های زیادی از همانیدگی زیادی داره و قفل های  راه سختی البته که این  

دادن   و رضا  تسلیم  با  و رضا.  این  به حکم خداوند  شده. تسلیم  اتفاق  پذیرش  زندگی    لحظه، از طریق  که  میدیم  اجازه 

 .دل ما رو خودش یکی یکی باز کنهتا قدرت کبریایی قفلهای  ،نهگشایش و شناسایی به ما عطا ک

   44۶۶ بیتمولوی، مثنوی، دفتر سوم،  

 هایِ خویش مرادی عاشقان از بی 

 خبر گشتند از موالیِ خویش با

 44۶۷ بیتمولوی، مثنوی، دفتر سوم،  

 مرادی شد قَالووزِ بهشتبی 

 سرشت شنو ای خوشْ الْجَنَّة  حُفَّتِ 

های زیادی را خداوند از خودش به ما  : نشانه یا شاید بشه گفتادی را در اختیار ما گذاشته.  در این راه زندگی ابزارهای زی

مرادی در  البته بی   برای راهنمای و هدایت عاشقان.   هایمرادی وسیله مراد شدن ماست. بی ی ب   که یکی از اونها  میده،نشان  

  مسیر ای از طرف خداوند که خستگی  مرادی یعنی هدیهذهنی یعنی، یأس و ناامیدی. اما در تفکر انسان عاشق، بی تفکر من

ات در رفت و دوباره  کنی که خستگی احساس می   کنی،می و راه را از تن در بیاره. مثل یک چای قند پهلو که وقتی نوش جان  

 .خواهی به کار ادامه بدهیباره می رژی شدی و دوپر از ان

 ۳۱۷4 مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت

 چون مبارک نیست بر تو این علوم 

 وم خویشتن گُولی کُن و، بگذر ز ش 



   

  

 

884 پیغام عشق قسمت خانم فریده از هلند  

 ۳۱۷۵ مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت

 انلَ   عِلْمَچون مَالیک گُو که: ال 

 عَلَّمْتَنا هی، غَیْرَ مایا ال

یا خواهد گفت   ه و تقلیدی خودش را به ما نشان خواهد دادکهن مان میاد علم و دانشغذهنی مدام به سرا من  ،در مسیر راه

دق به اون صندوق بپر و جستجوی ذهنی بکن، که چطور  مثال: برای رسیدن به بارگاه خداوند، تند تند فکر کن. از این صن  که

دانم، و  ات بگو که من نمی ذهنیها شوم و نامبارک هستند. به من بر بزنی. تمام این راه ن اتر کنی و مثال میاین راه را کوتاه 

دانم هست.  آن هم راه نمی و    نرفتم، متحان کردم و جواب نداده. تنها یک راه مانده که تابحال  های تو را قبال اتمام این راه 

 .خواهم این راه را امتحان کنماینبار دیگه می 

 ۱۶۲۶ ، دفتر دوم، بیتمولوی، مثنوی

 علّت است و مُستقیم کارِ من بی 

 هست تقدیرم نه علّت، ای سَقیم 

نداره. راه  در این مسیر جایی    ،هست یعنی این لحظه. راه چپ و راست، که گذشته و آینده استیک راه مسقیم    ،راه زندگی

برای همینه که ذهن در این راه گیج    ، نشانهشود خداوند. علت و دلیل و سبب هم نداره، بی فکان، بشو و می تقدیر، قضا و کن 

 .ل خلع سالح میشهت درآوردن وضعیتها و کنترل کردن اوضاع و احوامیشه و از به قدر

 8۰۲ مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت

 تا لبِ بحر، این نشانِ پایهاست 

 ت پس نشانِ پا درونِ بحر الس



   

  

 

884 پیغام عشق قسمت خانم فریده از هلند  

هی  خواولی از یک جای به بعد که دیگه وارد دریا می   فقط تا یک جای میشه با ذهن جلو رفت و با حس پنجگانه کار کرد 

، نام و  نشنا نکرد  .و وارد دریا شدن  یک قدم   ذهنی، بی فضاگشایی، یک    ن لحظه بشی، دیگه رد پای ذهن پاک میشه. ای

های جسمی را کنار گذاشتن و فقط خود را سپردن به امواج دریا. به  طور و چگونه غیره.. و خالصه تمام صفت نشان و چ

 .مراد دل برسیمهلل بت ما هم با طرب و شادی بیاد و به توکل، به اعتماد داشتن به اون نیرو. تا انشا

 ۲84۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 بتِ من ز در درآمد، به مبارکی و شادی 

 مرادیبی  به مرادِ دل رسیدم، به جهانِ

  با عشق و احترام

             فریده از هلند 

 

  



 

 

 

884قسمت پیغام عشق  پور از استان فارس آقای علی    

 سالم علیکم 

 دوم  جمله مصرعاولین بیت چهارم، ، ۳4 ۀ، دیوان شمس، غزل شمارمولوی

 ای هستِ ما از هستِ تو 

 اول  جمله مصرع   دومینبیت چهارم، ، ۳4 ۀ، دیوان شمس، غزل شمارمولوی

 و ت  تس دای در  ما مهره

شاه، وزیر، سرباز،   . کند به بازی شطرنجای در دست زندگی هستیم و چه زیبا آن را تشبیه می ما مهره  :فرمایدنا می موال 

ای بیش  دارند، ولی از نظرِ بازی همه یک مهرهجایگاه ظاهری  چه  هر    ،کدام  ها همه مهره هستند؛ هراسب و ...، این 

  .نیستند

ها را کنار  ؛ خداوند این مهرهیا خداوند  در دستِ زندگی   باشیم  ایهمه ما مهره،  باشیمر ما ایمان به وحدتِ وجود داشته  گا

دهد؛ که باالخره  ضور می کند، دیگری را حذهنی می آورد. یکی را منکند، دیگری را باال می یکی را  حذف می   .چیندهم می

 .خواهد برسدمی  کسی به مقصد و منظوری که زندگییک

ذهنی دارد  ِ همسرمان من  ما  اگر  ،کنیم مثالفکر می شناسد.  هنی دارم و همسرم حضور دارد، حضور را میذِ من   ،مثالً من

 .برای ما مضّر است

ر  براب   دَه  ،ذهنی داردِ با حضور آشنا بشویم. ]ولی[ اگر من کند از این طریق که ما هم  بشناسد، به ما کمک می   رااگر حضور  

خداوند در همه یکسان    راها  خودمان را بشناسیم وگرنه حُسن های  ا بشناسیم، عیب ذهنی رِ خورد تا من ارِ ما می کبه  

  .نهادینه کرده است



 

 

 

884قسمت پیغام عشق  پور از استان فارس آقای علی    

شوند تا پدری یا  ذف می ح  ،و فرزندانی چند  یکند تا دیگری به کمال برسد. شاید همسرخداوند همسری را حذف می 

ز طریق  ا  .ذهنی چیستِ حضور چیست و من   تا بفهمد   کمک کند  شوند تا به ایشانای می مادری به کمال برسد. آنها مهره

 . با آن شخص کنندمی ان ارهایی که اینرفت

کس آبرویِ دیگری  یگری نیست، هیچکس مالِ دای هستیم در دست زندگی، هیچهگونه ببینیم که ما مهرحال اگر این 

 کس ناموسِ دیگری نیست؛ همة ما مهره هستیم در دست زندگی.  نیست. هیچ

آبرو نیست، بلکه  یگر  مابقی د  هر انسانی درجه و رتبة کمالِ اوست؛ آبرویِ انسانیِ اوست، درجه خدائیّتِ اوست، و آبروی  

نی نهاده شده، یعنی خودش گذاشته است. همان »صد  همان زنجیری است که بسیار سنگین است و در پای هر انسا

  . ن زنجیری در پاهای اوستفهمد که چنیفرماید و »ناپدید« نمی من حدیدی« که موالنا می 

ای هستیم در دستِ  ، که همة ما فقط مهره به خودمان و زندگی و هستی و موجودات  نگاه کنیمین  چن  هلل که همه مااشا نا

ولی موالنای عزیز    ،، یکی به نامِ مادر، یکی به نامِ فرزند، یکی به نامِ همسر، یکی به نامِ خویشنامِ پدر  زندگی. یکی به 

 گوید که خویشِ من فقط عشق است. ا می چقدر زیب

ای قاعده   ،الظاهرها علی پسرِ فالنی است، فالنی همسرِ فالنی است. اینها بهانه است که فالنی پدرِ فالنی است، فالنی  این 

 .ای در دست زندگی هستیم برای آن منظورِ اصلیایم. همة ما مهره خودمان درست کرده  است که

 ، خدا نگهدار شما

 پور از استان فارس علی  آقای



 

 

 

884قسمت پیغام عشق   خانم فریبا الهی مهر  

 به نام خدا 

 الم دوستان گنج حضوری سالم آقای شهبازی، س

 ۹۲۰دیوانِ شمس از برنامه  ۲۵۳خالصه غزلِ 

 ۲۵۳ ۀشمار  مولوی، دیوان شمس، غزل

 چند نهان داری آن خنده را؟

 آن مهِ تابندهِ فرخنده را 

خواهد از طریقِ  داوند می که خ  این را بدان   . سبب و خندیدن استای کسی که امتدادِ خداوند هستی، ذاتِ تو شادیِ بی 

پس چرا تو، شادی و    .بسیار فرخنده و مبارک است  صورتِ ماه، تابشِ عشق و زیبایی را بتاباند و این کارد و بتو بخند

 کنی؟عشق و خِرَدِ اصیل، که از جنسِ آن هستی را بیان نمی 

 خوری؟ ها را می ای و غمِ همانیدگی ذهنی افتاده چرا در تلهِ منِ

شوی و با از دست دادنِ این چیزهایِ فانی  شاد می دنیا؛ مثل: پول، خانه، مقام    ت آوردنِ چیزهایِ آفلِ اینبه دس   از چرا  

 خوری؟ غم می 

از درونت می  به صورتِ ماهی  و  با  تو چقدر هشیاریِ حضورت، که بسیار مبارک و فرخنده است  را،  خواهد طلوع کند 

 ای؟ ده چسبیدن به چیزهایِ زودگذر پنهان کر

این خنده و شادیِ    ،شوی و در درونر برابرِ اتفاقِ این لحظه، بازتر کنی، با خداوند یکی می آگاه باش، هر چه فضا را د 

 .گذاریهایت تاثیر می صورتِ ارتعاش، رویِ قرینجوشد و بسبب در تو می بی 



 

 

 

884قسمت پیغام عشق   خانم فریبا الهی مهر  

 ۲۵۳ ۀشمار  مولوی، دیوان شمس، غزل

 بنده کند رویِ تو صد شاه را

 شاه کند خندهِ تو بنده را 

، اجازه دهیم تا ماه و خورشیدِ حضور از درونمان طلوع کند، در نتیجه خداوند در ما، شروع به خندیدن  اگر ما با فضاگشایی

 . شودذهنیِ ما تبدیل به شاهِ معنوی می کند و بعد از یک مدتی، شاهِ منِمی

 ۲۵۳ ۀشمار  مولوی، دیوان شمس، غزل

 خنده بیاموز گُلِ سرخ را 

 جلوه کن آن دولتِ پاینده را

فرستد و از  اش را می است، فضاگشایی کنیم، خداوند دَمِ زنده کننده  ر برابرِ اتفاقِ این لحظه، که طرحِ زندگیوقتی ما د

خندد و این خنده جاودانه و اصیل است. اما گُلِ سرخ که بهترین خنده را دارد، باید این خنده را از ما یاد  طریقِ ما می 

 . ام و جاودانگی نداردچه زیباست، اما دو   ا خنده او اگر؛ زیربگیرد

 ۲۵۳ ۀشمار  مولوی، دیوان شمس، غزل

 بسته بدان است دَرِ آسمان

 تا بکِشَد چون تو گشاینده را



 

 

 

884قسمت پیغام عشق   خانم فریبا الهی مهر  

روزن    چه درِ آسمانِ درونِ ما، در اثرِ کارافزایی؛ یعنی مراد خواستن از چیزهایِ آفلِ این دنیا، بسته شده است، اما این  اگر

یعنی تمرکز بر رویِ خود، حفظ کردنِ خود از قرینِ بد و صبر و شُکر و پرهیز، دارد    آسمانِ درونِ ما، با نورافزایی؛و درِ  

 .شودباز می 

 ۲۵۳ ۀشمار  مولوی، دیوان شمس، غزل

 دیدهِ قِطّارِ شترهایِ مست

 منتظرانند کشاننده را 

د است، منتظر هستند  در این دنیا، زنده شدن به خداونعنی تنها منظورشان  صفِ عاشقانِ مستی که طلبِ صادقانه دارند؛ ی

که بسیار مبارک و جاودانه است، بکشاند و این کشش به سویِ ماهِ حضور در    تا یکی آنها را، به طرفِ این ماهِ حضور 

 : شوددرونمان، به دو صورت انجام می 

 .بدونِ قید و شرطیکی به صورتِ فضاگشایی در برابرِ اتفاق این لحظه،  

گذار  اند، بسیار تاثیرنا؛ یعنی خواندن و تکرارِ ابیاتِ موالنا، برایِ کسانی که آماده ی هم از طریقِ اشعار حضرتِ موال کی

 .است، تا به هشیاریِ حضور در درونشان وصل شوند

 ۲۵۳ ۀشمار  مولوی، دیوان شمس، غزل

 افشان و در آن حلقه کَش  زلف بر 

 رباینده را ه حلقِحلقِ دو صد 
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کند، بنابراین ما  هایش دارد این لحظه، ما را، دعوت به زیبایی و عشق می همیشه باز است و حلقه  خداوند،  زلفِ زیبایِ

و با او یکی    تا حلقمان به عشق باز شود هم باید با فضاگشایی و صبر و شُکر و پرهیز، حلقهِ عشقِ خداوند را بگیریم  

    .گذاریمچیز و همه کس تاثیر می  صورت است که به صورتِ قرین رویِ همهاینویم، درش

 ۲۵۳ ۀشمار  مولوی، دیوان شمس، غزل

 روزِ وصالست و صنم حاضرست 

 هیچ مپا مدّتِ آینده را 

ذهنی  د، اما ما، با شرم و حیایِ منِ به خودش زنده کن  خواهد ما را لحظه وصال به زندگی است و در همین لحظه خداوند می 

هایی  هویت شدگی هم هستیم که اگر در آینده به همکنیم که ما، لیاقتِ زنده شدن به زندگی را نداریم و در این توَاعالم می 

ین  چون خانه، ماشین، پولِ زیاد، همسر و فرزند رسیدیم، به زندگی زنده خواهیم شد و این کامالً اشتباه است. ما باید ا

هستیم و  لحظه، به لحاظ مادی و معنوی، در هر حالتی که هستیم، رویمان را به سویِ خداوند کنیم؛ زیرا ما خودِ زندگی  

خواهد این  لیاقتِ زنده شدن به اصلمان که خودِ خداوند است را داریم؛ زیرا اصالً منی وجود ندارد و همه اوست. او می 

یم تجربه کند، بنابراین ما نباید ستیزه و مقاومت کنیم. تنها کاری که باید  لحظه، تبدیل شدن را در ما که خودش هست

 .ر و شُکر و عذرخواهی است تا مرکزمان عدم شودانجام دهیم فضاگشاییِ همراه با صب

 ۲۵۳ ۀشمار  مولوی، دیوان شمس، غزل

 عاشقِ زخمست دفِ سخت رو 

 میلِ لبست آن نیِ نالنده را 
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و    عنوانِ امتدادِ خداوند، طلب مانندِ دف سخت رو و مانندِ نی، دائم در حالِ شکایت هستیم، اما بذهنی،  ما با داشتنِ منِ 

 .خریمزندگی را داریم و دردِ هشیارانه را به جان می میلِ زنده شدن به 

 ۲۵۳ ۀشمار  مولوی، دیوان شمس، غزل

 بر رُخِ دف چند طپانچه بزن

 دَم دِه آن نایِ سِگالنده را 

ب باید  بلکهما  ناله و شکایت و ستیزه کنیم،  نباید  و  بزند  را  نیِ ما  دَف و  با    ا فضاگشایی، اجازه دهیم که خداوند  باید 

هویت شدگی که در درونمان داریم و دردِ هشیارانه کشیدن، بگذاریم تا زندگی نیِ درونِ ما را از هر  هم  شناساییِ هر

 .شویمهویت شدگی خالی و تهی کند، تا به خداوند زنده هم

 ۲۵۳ ۀشمار  مولوی، دیوان شمس، غزل

 ور به طمع ناله بر آرد رَباب

 خوش بگشا آن کفِ بخشنده را 

ها هویت شدگی تواند با داشتنِ هم شویم؛ یعنی زندگی نمی ذهنی است، خوب نواخته نمی داشتنِ منِ   با دف و نی که نمادِ   ما

هایِ ذهنی که در درونمان داریم و انداخته شدنِ این  شناساییِ من   در مرکزمان، ما را به خودش زنده کند، اما وقتی با 

شویم که به زندگی تبدیل  شود و متوجه می انباشته می   ی هشیاریِ حضور در ماها توسطِ زندگی، مقدارِ زیادگی همانید

و بخشندگی و کوثر را باز کنیم  نهایت فراوانی بنابراین باید کفِ بی .  نوازدایم و خداوند دارد مثلِ سازِ رباب ما را می شده 

 .تا همه کائنات از این فراوانی که بر اساسِ مرکزِ عدم است، برخوردار شوند
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 ۲۵۳ ۀشمار  مولوی، دیوان شمس، غزل

 تر بماندعیب مکن گر غزل اب

 نیست وفا خاطرِ پرّنده را 

این غزل ناقص است، ایراد نگیر؛ زیرا خاطرِ    کنیذهنی به غزل گوش کردی و فکر می فرماید: اگر با منِ حضرتِ موالنا می 

شدی که این  ، متوجه می کردیرکزِ عدم گوش می زند و اگر تو با مپرّنده؛ یعنی خداوند است که از طریقِ من حرف می 

 .غزل کامل است

 ارادتمندِ شما، فریبا الهی مهر
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  با سالم 

    4۷۲غزل   ۹۱۹برنامه 

 4۷۲ ۀمس، غزل شمارمولوی، دیوان ش

 خواب کاهل و مشغول خواست  کالبدِ ما ز

 آنکه به رقص آورد کاهل ما را کجاست؟ 

امل هشیاری صورت گرفته، هم مشغول و هم  از خواب ماده که به موجب آن تک  ، انسان به صورت تن  :گویدموالنا می 

فرم از  صورت جنس بی ولی در ما هشیاری قرار است، ب ، خواهد حالت خودش را حفظ کندو می  سست و کاهل برخاسته

 .خودش آگاه شود، و منظور آمدن ما به این جهان هم همین وحدت مجدد با خداست

تواند این را در خودش کشف کند، که آن  هاست، ولی می همانیدگی این درسته که انسان در خواب ذهن مشغول  بنابر

و را از خواب هشیاری جسمی به هشیاری حضور تبدیل کند، همان هشیاری، یا  تواند با رقص و پویایی اه می جنسی ک

 .گیردن فضای درون و مرکز عدم صورت می که با گشود خود زندگی است

 4۷۲ ۀمس، غزل شمارمولوی، دیوان ش

 آنکه به رقص آورد پردۀ دل بر درد 

 این همه بویش کند، دیدن او خود جداست 

که باید با عدم کردم    ، که آن آگاه خود زندگی استشودکه در آن هشیاری از خودش آگاه می   انسان موجودی است 

گشایی  به وسیله فضا  ،پس آن نیروی آگاه  .روی ما کار کند  به زندگی اجازه بدهیممان، و با مقاومت و قضاوت صفر  مرکز
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کشد.  ر ما میدرد، و بوی خوش عشق را د ها را میپردۀ همانیدگی .  دنککاهل ما را بیدار کرده و به خودش زنده می این  

 .گیردصورت می دیدن چنین نیرویی به وسیله خود او 

 4۷۲ ۀمس، غزل شمارمولوی، دیوان ش

 چون به من زنده شود این مرده تن 

 جان من باشد که رو آرد به من

 4۷۲ ۀمس، غزل شمارمولوی، دیوان ش

 عشق از ازل   عشق، جنبشجنبش خلقان ز  

 رقص درخت از هواست  فلک،  رقص هوا از 

مانند   ،جنبیمها و دردهای آن می ها و دید همانیدگی ذهنی و خواسته اد منخواب ذهن هستیم، با ب ما انسانها وقتی که در

گیرد، ان صورت می طر  تحوالتی در آسمخا و منبع باد فلک آسمان است، که ب  رقصیدن شاخه درخت که از باد بیرون است 

ا با زندگی  آید، و مگشایی درست از درون ما می م با فضا از مرکز عد  عشق، اما جنبش دیگری است، که از  ،  آیدو باد می 

 .شویمیکی می 

 4۷۲ ۀمس، غزل شمارمولوی، دیوان ش

 دل چو شد از عشق گرم، رفت ز دل ترس و شرم 

 عشق یکی اژدهاست  آتشین، شد نفسش 
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  .شویمشود، که ما در اطراف اتفاق این لحظه فضا باز کرده و با زندگی یکی می عشق گرم می   وقتی از  ،ما  مرکز  ،دل ما

چون خاصیت زندگی و    ،دانیمارزش نمی لیاقت و کوچک و بی ترسیم. خودمان را بی تغییرات آفلین نمی دیگر از موقع  آن

طوری که با هر بار  ب   ، ه خدا زنده شدن استردن و ب شاد زندگی ک  .گی داشتن استلیاقت داشتن و شایست  ،مرکز عدم

ها شود، و همانیدگی و حلق عشق مانند اژدها باز می   دهد، به ما شناسایی می کز عدم باز شده نفس آتشین مر  ،گشاییفضا 

 .کشدبلعد، و به کام خودش می را می 

 ۶۲۳، بیت  دفتر ششم   ،ویمثن ،مولوی

 غرق عشق  ، بنگر این کشتی خلقان

 اژدهایی گشت گویی حلق عشق 

 4۷۲ ۀمس، غزل شمارمولوی، دیوان ش

 دوش اگر دُرد ریخت   قدح،ساقی جان در 

 دُردی ساقِّی ما جمله صفا در صفاست 

  است، علتش ساقی جان خداوند است. اگر دیشب وقتی از خواب ماده بیدار شدیم، در قدح ما شراب ناخالص ریخته  

 ، دهیمزنیم و واکنش نشان می ذهنی حرف می سب من حرو ما ب مان قاطی شدههایبا همانیدگی که هشیاری ما  این است 

گشایی در  توانیم با فضاگوید، ما می اما موالنای عزیز می  .دهیمکنیم، و دردهایمان را به دیگران می ناله و شکایت می 

 .ندیمویخالص بپ بدون خوب و بد کردن، به صفای نابی و هشیاری ، اطراف اتفاق این لحظه

 

 



 

 

 

884قسمت پیغام عشق  انم رقیه از اردبیل خ   

 4۷۲ ۀمس، غزل شمارمولوی، دیوان ش

 ست حالل و حرام نی  بادۀ عشق ای غالم

 راست ه نوبت کبنگر  جام، پر کن و پیش آر 

گیری، آن را به ذهن نبر و حالل و حرام نکن.  شراب نابی و صفا را می   ، ای انسان وقتی از فضای گشوده شده این لحظه 

ت را  مور و جابیا   بادۀ عشق  ، مردکند. پس تو ای جوانانسانهای طالب عشق  را زنده می   این باده  .این بادۀ عشق است

گیرد، ولی اگر کسی نوبتش نیست، تو  اگر کسی نوبتش باشد، می   .پر کن. ارتعاش عشق کن، و عشق را پخش کن

 .اصرار نکن

 4۷۲ ۀمس، غزل شمارمولوی، دیوان ش

 ای دل پاک تمام، بر تو هزاران سالم

 خوبی تو راست جملة خوبان غالم، جملة  

به دل انسانهایسالم ما  به منظور اصلی زندگی زنده  در    ست، که هیچ همانیدگی های پاک و کامل  مرکزشان نیست، و 

به ما هم قدرت فضاگشایی    ،خداوندا  .که همه خوبیها از توستبرای این  هستند،همه خوبان بنده تو    ،خداوندا  .اندشده 

 .یمیوندمان بپخرد و عشق تو را بیان کنیم، و به اصلمان را پاک کنیم، دل  ،ه وسیلة آن فضای باز شدهبده، تا بتوانیم ب 

 4۷۲ ۀمس، غزل شمارمولوی، دیوان ش

 سجده کنم پیش یار، گوید: دل هوش دار 

 هاستدادن جان در سجود، جان همه سجده 
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گوید، آگاه باش که  که می   ،دهمو به پیغام دلم گوش می   کنم،کنم، فضای درونم را باز میدر پیش تو سجده می   ، خداوندا

جوهر   سجده  من  سجده،جان  کردن  همانیدگی   ذهنکوچک  شناسایی  می تس   .ستهاو  تو  قضای  هر    شوم لیم  با  و 

کنم، و به کمک زندگی آن را  خرد فضای گشوده شده می حتما یک شناسایی از منیت خودم به وسیله    ، گشایی عمیقفضا 

 .اندازممی

 ، با سپاس فراوان از برنامه گنج حضور

 رقیه اردبیل 
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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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