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 نام خدا ه ب

 .و همه دوستان یشهباز  یو با سالم خدمت جناب موالنا، آقا

و انبساط و    دنیخدمت و مدارا و عشق ورز  ریو فرار کردن از ز  حت ی بلدم، کنترل، نص  دانم،ی از قضاوت، م  ی شخص   تجربه 

 : رشیپذ

.  کنمی م   یی را شناسا  ی ذهنعقل و دستورات من   کنم،ی م   یی را شناسا  امده یکه به آنها چسب  ییو باورها  ی دگ یروز دارم همان  هر

بعض  ا  یالبته  ا  نیاز  از  بعد  را  م  نکهیدستورات  ر  کنمیاشتباه  دچار  مب یو  مثال  کنمی م  ییشناسا  شمیالمنون  از    ی کی. 

 .من و بابام بود  نیبه رابطه ب مربوط که برام افتاد،  ی اتفاقات  نیتردردناک 

خودش باشه و کاراش رو انجام بده،    یپا یبابا رو  نکهیو حدس و گمان، و به بهانه ا دانمی من با پندار کمال و م  یذهنمن

  ییکارها  کروزهی کنه و خالصه ازش توقع داشتم که    ی ورزش کنه و خودش رانندگ   دیکردم، که با  تح یو نص  یاو را حبر و سن 

در عشق    ی و از سرِ خودش باز کردن و ناتوان  ی راحت  ی من، برا  یذهنپانزده ساله کنار گذاشته انجام بده. من   ک یکه نزد

 .او را انجام ندهد یتا کارها  گفت،ی را م  نهایا دن،یورز

و من او را قضاوت کردم که:    ر،یرا بگ  امهی هستم و خودت برو انجمن و برام نسخه تغذ  ضیجمعه او گفت که: من مر  روز

پا    یِتا خودت رو  یکن   یرانندگ   دیبا او حرف زدم که: با  ی راه باز هم کل  ی. تویایخودت ب  دیو با  ی باش  ضیمر  کنمی باور نم 

 . آوردمو به او فشار   ؛یباش 

شد و با   دیبود که متوجه شدم شل شد و زبانش سف  ستادهیپا ا  یرو  ی او کم  ه، یاز ورود به انجمن و گرفتن دستور تغذ  بعد

: بابا بابا! و همان لحظه که فکر کردم سکته  کردمی نخوره و صداش م  نیافتاد، و من او را گرفتم که با سر زم ره یچشمان خ

سال او را بابا    ستی که ب ی ظاهر شد. پدر میجلو  میهاحت یو نص  دانمی انم ظاهر شد، م چشم یکه کردم جلو ی کرده، قضاوت

که   یاالقلم بود، لحظه   بود، لحظه جف   یخودم از خودم و از زندگ یِشرمندگ ۀ : بابا بابا! لحظزدمی صدا نکرده بودم را صدا م 
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مدارا کنم   دیچه به ظاهر بد چه خوب با  یآدمکه متوجه شدم فقط و فقط با هر    یابدانم، لحظه   دیو نبا  دانم ی نم  یچیه  دمید

 .! رو گوش ندمیکنی : کمک نکن وگرنه ضرر مدیگوی که م  یذهنو از خدمت کردن به او نترسم و حرف من 

کار    نیمن ا  رایز   وضوح گفت شرمنده. او شرمنده شده بود،   ی آرام با کم  یل یخورد و خ  ی او تکان  رایبه من داد، ز  یفرصت  خدا

آمد و آب    رونیبار زبانش ب  نیبه او آب دادم و دوباره او رفت، و ا  ی و کم   ی صندل  ی. من او را بردم رورا با او کرده بودم 

ب  از عذرخواه  شآمد و دستان   رونیب  اریاختی دهنش  از جبران و  ناتوان  آنجا فهم  ی افتاد. و من ناتوان  که    دم یبودم، من 

  حت یو نص  یمدارا و عشق دادن شروع به حبر و سن  یجا. قضاوت و مقاومت من را وادار کرد به کشاندی م  قضاوت تا کجا ما را

که اگر تنها در    ی پا باشه، در صورت   ی بودن و کمک کردن انجام دادم، که او رو  ی کار را با توهم معنو  نیو کنترل کنم. و ا

چون    شد،یتر ماوضاع تنگ  ی لی نخورد، خ  نیتا سرش زم  رمیو من نبودم که پسِ سرِ او را بگ  شدیم  طورن یبود و ا  ابانیخ

من دنبال زنده کردن جسم او بودم در    دم،یورزی و عشق م  کردمی بود مدارا م  ی من او را وادار کرده بودم. حال آنکه کاف 

 ییهااز علت   یکی که،    دمیدر همان شب فهم  ق،یحقت   یرا در او زنده کنم. بعد از کم  یاریهش  توانستمی که با عشق م   یصورت

است. بله من او را شرمنده کرده بودم و به    د یشد  یِ حس شرمندگ  رسدی به مغزش نم  ژنیو اکس  شود ی م   نطوریا  ی که کس 

 .از قاتل ندارد ی کممن  یِذهنمن  یعنی  نیاو فشار آورده بودم، و ا

  ابان یکه پشت سرم در خ یبابا هم مامان هم برادر هم همکار هم کس ی فرصت داده تا هم برا یخدا رو شکر که زندگ   حال

را    ابان یبوق زدن و فحش خوردن در خ  یو حت   دانم ی نم   ی چیمدارا داشته باشم و او را قضاوت نکنم. من ه  زندی بوق م

را    ی و اوضاع و احوال کس   یکس   ریمس  و  یو زندگ   ی کس  چیتوانم هی من نم   نکهیهم قضا است هم ا  رایز  کنم،ی قضاوت نم 

 یهاحرف   غیو تبل  یو سخنران   حتینص  یجا. به ابانیدر خ  بهیغر  کیچه    کنم،ی م  ی بدانم و قضاوت کنم، چه بابا که با او زندگ

داشته و با شکر و    رشیکه با تمام قوا پذ  ه یکاف  گران،یبه د  یارزشی و حس ب   گرانیبزرگان بدون عمل و شرمنده کردنِ د

شدن   نیدارد از قر یذهناگر او من  ینترسم، حت   گرانیقدم بردارم و از کمک کردن به د یقلب  تیصبر و مدارا توأم با رضا
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باشم که مرکز را نبندم و منقبض نشوم و قضاوت و مقاومت نکنم و    ار یشدن با او، هش  نیترس از قر  یبا او نترسم، بجا

 .را با تمام قوا فراموش کنم گرانید  ن داد رییکنترل نکنم و تغ

  یزیهر چ  ایکرد، حرص زد، ولع داشت و    بتیقضاوت کرد، غ  یاگر کس  یعنینشدن    نیقر  ی ول  م،ی شو  نیقر  دیکه نبا  درسته

به مرکز عدم و    م، یبه درون خود بر  شیبه حرفها  میتوجه کن  ایو    میبحث کن   ایو    میکه او را شرمنده کن  نیبدون ا  گر،ید

 .میو خود را تماشاکن میبگذار د را با تمام قوا به سمت خو ن یو دورب میمنبسط بر

آشنا   امی ذهنمن را با من ابانیکه در خانه و کوچه و خ ی و همه دوستان و همه کسان یشهباز یخداوند، جناب موالنا، آقا  از

  ی ریمس  چیجز ادامه دادن با بزرگان ندارم، ه  ی راه   چ یه  من  .منونم کنم، م  یی شناسا  هات یتا هر جنبه او را در موقع  کنند،یم

 .بروم   توانمی و بلدم نم دانمی م یِباور پرست و مدع  یِذهنرا با عقل من 

   ۱۰۶8 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و صبر  شُکری ب  ی مانْد از کاهل  هرکه

 جبر  یِپا  ردیداند که گ  نیهم او

 ۱۰۶9 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جبر آورْد، خود رنجور کرد کههر

 در گور کرد   اش،یهمان رنجور تا

 3787 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بُردبار ارِیکه  ینیبی نم  تو

 گردد چو مار؟  ،یبا او ضِد شُد  چونکه
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 55۰ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کند ی م  رون یز زنده مرده ب چون 

 تندی م ی مرگ یزنده سو نفس 

 3۶8 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 تو را بال داد   یهر جهت  از

 جهاتت ی بازکشد به ب  تا

 ۴۴۶7 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شد قالووزِ بهشت  یمراد ی ب

 خوش سرشت   یالْجَن ۀ شنو ا  حُف تِ

 ۱258 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 همچون شَبَت  ه،یقضا پوشد س گر

 عاقبت رد یقضا دستت بگ هم

 ۱259 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 قضا صد بار، قصد جان کند گر

 قضا جانت دهد، درمان کند هم
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 ۱2۶۰ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 قضا صد بار اگر راهت زند نیا

 فراز چرخ، خرگاهت زند  بر

 ۱2۶۱ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ترساندت ی که م  نیکرم دان ا از

 بنشاندت   یمنیبه مُلک ا تا

 ۶37 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 بگنجد  زیبَحر، همه چ نیبَحر در نیدر

 د یمدران بانیگر د،یمترس د،یمترس

 2۶7۰ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 حق گُسترد بهرِ ما بِساط  حکمِ

 اِنبساط   قِیاز طر دییبگو که

 257۰ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و شتاب  لیتَعج ست طان یش مَکرِ

 ست صبر و احْتِسابرحمان  لطفِ 

 .سپاس از همه  با

تهران   ،یعل 
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 .ن ینازن یشهباز ی و آقا ی کائنات عالم هست  ی با درود و سپاس بر تمام

 :ی در مورد پندار کمال و کمال طلب  یانتخاب ات یهمراه با اب 253گنج حضور و غزل  92۰برنامه 

: من کجا و زنده شدن به خدا  مییگوی.که هموار ممیشوی ما در مورد پندار کمال داشتن هم دچار پندار کمال م   ی حت  که

 !کجا؟

را    یها و علل مختلف اسباب  ، یخاص   گاهیبه جا  دنیو امرار معاش و رس  شرفت یپ  ی برا  رونیاست که در جهان ب  درست 

آن هم دل پر نور و بِر ما، که سالهاست منتظرش    ،خواهد ی م   زیچ  کی شدن، خداوند فقط    لیدر راه تبد  یول   کرد،  یط   دیبا

  ی خال   ی و کدورت و دل   نه یاز هر ک  ی خال   ی و دل  ی دگیاز هر همان ی خال ی . دلمان برساند   یاصل   گاهیکه ما را به جا  ،باشد یم

. ردیگی زدن صورت م   همچشم به    ک یدر    یقانون قضا و قدر و کن و فکان اله   با که    ، یو فلسفه باف  یی از هر انتقام جو

دچار پندار کمال شده و    یذهنمن   یهایساز و در افسانه   میادهیخود به درازا کش  مارگونه یما کار کوته را در ذهن ب  ی ول

 .دست آوردهرا به  یذهنمن  یماریدل عاشق خود را ناپاک ساخته و ب

 32۱۴ تی ، بدفتر اول  ،ی مثنو ،ی مولو

 بتّر ز پندار کمال  ی علت

 ذو دالل ی اندر جان تو ا  ستین
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 خنده   :موضوع

      به نام خداوند عشق      

 253 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 آن خنده را؟  یچند نهان دار     

 فرخنده را  ۀ مَهِ تابند آن

 تو صد شاه را   یِبنده کند رو     

 تو بنده را  ۀ کند خند شاه

  ا یخود که همان ماه تابان است به دن  ی ذات اله  نیحق مسلم ما بوده است و ما با ا  یو شادمان   دنیآغاز خلقت خند  از

.  ردیگی اتفاق لحظه صورت م  رش یکه با قانون قضا و قدر و کن و فکان و پذ  ،ست یی همان فضاگشا  دنیو خند  میاآمده

  ی در برابر تمام   میتوانی . و م میسازیو عشق را پراکنده م  یشاد  میوو مبارک قدم، که هر جا بر  باشدی که جاودانه م

 یِ دارشه یو ر  ق ی. و با درک عممیو برقص  میکن  ییهستند فضاگشا  ی زندگ  یهافرم   یو مشکالت که باز  یها و گرفتارچالش 

بزرگ هستند در برابر    یذهنیهامن   یشاهان که دارا  نیکه بزرگتر  کندی م   دا یماه درونمان پ  ی گسترده چنان درخشش 

  ق یکه از طر  باشد ی م  یاآن به اندازه   یشوند. و اثرگذار   میکنند و تسل  یبنده نواز  توانند ی ما م  یتابان و فضاگشا  یرو

  ی و خندان بودن خود را از رو  ی و شاداب   ییبایگل سرخ هم ز  ی که حت  یی و تا جا  شود، ی هم موثر واقع م  نیارتعاش قر

 .دینما افتیدر تواند ی تابان ما م ماه 

و    میرسالت خود را فراموش کرده ا  هایورزنه یها و کو دردها و رنجش   ی در پ   ی پ  یهایسازما متاسفانه با افسانه   ی ول

بخواهد    یاحساس گناه کرده و احساس غم و اندوه، که مبادا اتفاق بد و ناگوار  میو اگر بخند  دن،یخجالت زده از خند

 .ردیصورت بگ
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اله  ی انرژ  یهاو بسته  میماست، که روزن درون را بسته ا  یبایما به خاطر درون ناز  دنینخند   م یتوانی را نم   ی و خرد 

گونه مجالس    نیرفته و شرکت کردن در ا  یادارو عز  ی اهیس  یبر اساس قانون جذب همواره به سو  و  .میینما  افتیدر

  دن یاز پوش  نی همچن  و  .میینمای م  اهیداده، که درون خود را س  ت یاولو  ی کوبیو رقص و پا  یرا بر خود نسبت به مراسم شاد

  که  ،میکشانی م   دکیرا به    های میگذشتگان و قد  یو الگوها و باورها  میسازی شاد و روشن خود را محروم م  یهالباس 

 .ی و هم شاد باش  یاست که هم روشن بپوش  راد یاز ما گذشته و ا ی سن و سال

  پندارند؟ ی سبک م   ی ما را شخص  ا یکه مردم به ما چه خواهند گفت؟! آ  م،یترس و واهمه دار  گرانید  یهااز قضاوت کردن   و

که در هر خانه و خانواده و جامعه وجود دارد چگونه    هایهمه گرفتار  نیا توجه به اندارد! و ب  ی غم و اندوه  گونهچ یکه ه

   د؟شاد باشد و بخند  تواند یم

  ۱۰هنگام فوت پدر بزرگوارم که حدوداً   د،یآی م   ادم یرا به اشتراک بگذارم: درست    ی تجربه ا  نهیزم  ن یاگر بخواهم در ا

 ی هاو آراسته با سر و صورت اصالح شده و با صفا، همراه با لباس   زی تم  نمیو نازن  زیپنج برادر عز  ،اند رفته   ایاز دن  ش ی سال پ

 .از قضاوت کردن مردم نداشتند   یاترس و واهمه  چگونهیو ختم آن بزرگوار حضور داشته و ه  یروشن در مراسم خاکسپار 

ما    تواندی و خنده است؛ که م یخود، باعث شادمان   ت یآن به اصل خدا  دن یو جدا شدن روح و رس یکه مرگ جسمان   چرا

که دچار اخم    میروی و غم و اندوه فرو م   یاوقات، آنقدر در افسردگ   شتریها بما انسان  یول،  را به اصلمان واصل گرداند 

غم بغل    یاوقات، زانو  شتریب  نیهمچن  و  میسازی م  غیرو بودن را درو خنده   ی، که از صورت ماه تابان خود بشّاش ابرو شده 

دل  میریگیم نم   یبرا  یل یو  پ  میشوی م  یالمثل و مصداق همان ضرب  م،یابیی غم خوردن خود  امت    امبریکه  و غم  شده 

 .خورد یم

آن خال    م یتوانی . و چون نم خبر و غافل   ی و از درون خود ب گران،یدانسته و در فکر نجات د  گرانید  ی خود را ناج  یگاه   و

و غصه    یخودمان را سرگرم کرده، و غم و ناراحت  میخواهی مختلف م  نیبه عناو  میگشوده شده را درک کن  یو آن فضا

 .اشند داشته ب  یاریکمک و    یاز ما تقاضا  گران ید  ی که حت  نیبدون ا  ،میدهی مراه خود قرار    ۀ شی را پ  گران ید  یخوردن برا
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زمان    نیزمانِ حال، که قدرتمند تر  یو تمرکز را رو  میرا کنار بگذار  ی حواش   نیمسائل و ا  نیخبر، که اگر ا  ی و ب   میغافل  و

کام و    های دگیو از همان  میرا لحظه به لحظه انجام، و درد طلب داشته باش  هایی شناسا  ۀو هم  م،یموجود است قرار بده

خودمان، که همان باز شدن روزن   تیخدائ لِیاص یهادن یو خند سببی ب  یشاد  یمشتاقانه به سو ،م یخواهن ی خوشبخت

  شکافد ی برتر، آسمانِ درونمان را م  یرویو ن  یو شکر و صبر، خود زندگ   زی. و همراه با پرهمیشو ی م  ت یدرون است، هدا

 .شود ی ما م یشوای پ ی و خود زندگ می و شادان میرقصی و م میخندی م یزیو مانند کودکان آزاد و رها از هر گونه دستاو

 253 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 بسته بدان است در آسمان     

 را  ندهیتا بکشد چون تو گشا

 :دهم  هیرا به خودم هد دنیسبب و خند  یب  یکه، شاد رمیگی م جه ینت پس 

 .نداشته باشم   یترس و واهم  گرانیشاد و روشن و از قضاوت کردن د یهارنگ  دن یهم با پوش آن

که    یو اتفاقات   ماتینامال  یتا در برابر تمام  که  :دهم  هیرا به خودم هد  دنیو خند  سببی ب  یکه، شاد  رمیگی م   جهینت  پس 

 .مراد سازد بخندم یکه مرا ب  آوردی وجود م به   میبرا ی زندگ

. که اراده او در  مینما  افتیشدن نعماتش در  ریو سراز  یی فضاگشا  قیپروردگار را از طر  لیاص  دنیخند  خواهمی که م چرا

  ت یت و هداالهام گردد و قدر میتا راه حل مسائل برا زد،یفکر و عملم بر یشود و عقل و خرد او بر تمام  یجار امی زندگ

  .م ینما افت یاو را در

 : دهم  هیرا به خودم هد دنیسبب و خند  یب  یکه، شاد رمیگی م جه یپس نت

در درونم    ی و خوشحال  ی شاد  یهابلند بخندم، تا هورمون  یو با صدا  رم یآن را نگ  یجلو  رد،یام بگکه خنده   ی آن هم زمان  

 .ترشح گردد 
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 : دهم  هیرا به خودم هد دنیسبب و خند  یب  یکه شاد رمیگی م جه یپس نت

من اجازه    نوازند،ی خانواده ساز خود را م  ی از اعضا  کی وجود دارد، و هر    یی کمبودها  امی که اگر در زندگ  ی هم زمان  آن

  ز ی موزون سازد، که تا بتوانم در برابر همه چ  شیهامرا با آهنگ   ی و نِ  بزند   ارانه یهوش  یدهم که خداوند دفِ مرا با دردها

 .لحظه، برقصم تفاقا رشِ یو همه کس، با پذ

 253 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 بر رخِ دف چند طپانچه بزن      

 سگالنده را   یده آن نا دم

را    یزدیخوب و خوشِ دَم زنده کننده ا  یهای: بوندیفرمای که م  دهمی به سخنان حضرت رسول اکرم گوش فرا م   پس 

ساز،    ی خال  های دگ یشنو خود را از همانعدم بشنو و درون سکوت   یاری با گوش هوش  ند،یآی م   شیاز پ  شیب  امیا  نیکه در ا

خوش و معطر عشق و    یهابو   نیاز ا  یقضاوت نداشته باش، که تا بتوان   ودرونت گسترده شود. و مقاومت    ی تا فضا

 .و برخوردار  ی مند شوبه نحو احسنت بهره ی زندگ

   ۱95۱ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 حق  یِهاکه نَفحَت  غمبریگفت پ     

 سَبَق  آردی م  امیّا نیاندر

 ۱952 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اوقات را  نی ا دیگوش و هُش دار     

 نَفحات را  نیچن  نیا دییربا در

 .کندی کوچکِ منِ زهرا را هم اداره م  یِ شخص  یِکائنات سرگرم کار است، زندگ  یمنتهای که خرد ب ی : وقت انیو در پا 
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 3۰87 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ست یزِ غم مُرده که دست از نان تُه یا      

 ست؟ ی ترس چ نیا  م،یچون غَفورست و رح

 .د یو سالم بمان  یانرژ پر

 .ممنون، خدانگهدار شما  یل یخ 

 .از زاهدان  ، یزهرا سالمت 
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 نام خدا به 

 من  یِحضور بر زندگ برنامه گنج  رات یثآموضوع: ت

 :سوم قسمت 

نم   یادیز  شرفتیموارد پ  یل یکه در خ  گفتم اما اصالً فکرش را  خود،    یکه بعد سه سال کار کردن رو  کردمی داشتم، 

  ی ل یخ  دینکنم و تالش را با نانیبه خودم اطم ادیافتاد، که بهم فهماند ز می. دو اتفاق پشت سر هم برافتمیب  ریگ طورنیا

 .کنم ترش یب

  میبرو  میخواهی و راه تصادف کردن، م رفتن مسافرت ت  ییروروبه   هیآمد بهم گفت که: همسا  مانیروز قبل همسا  چند

بعد همسرم اومد خونه بهم گفت: خونه    م،یوبرگشت  می. باهاشون رفتم، ما رفتامیگفتم: بله م  ؟یایتو هم م  ادتشان،یع

گفتم: آره، خدا رحم کرده به زن وبچه    زی خنده تمسخرآم  کی  باباشه! منم    فتادهیبراشون ن  یچرا شلوغه؟ اتفاق   هیهمسا

  ی بزن  هاشوننی که به ماش نیاز ا هاهیتو کوچه همه همسا یایم نی هر وقت با ماش ، یستیبلد ن یاش، آخه بگو تو رانندگ 

 .اش نه یتو جاده؟ پسرش پاش شکسته، زنش هم قفسه س ی و رفت ی ات رو برداشتچرا زن و بچه  ترسن، یم

. بعد چند لحظه  کنمی م  یکه دارم براشون دلسوز  کردمی بود، فکر م   ی خالت کردن برام عادنوع حرف زدن و د   ن یا  اول 

بار اشتباهم   ریز  خواست ی نم   زد،ی داشت گولم م  میذهنبه خودم اومدم، متوجه شدم که کارم اشتباه بود، اما باز هم من

که کامالً کارم اشتباه بوده. هم قضاوت    رفتمیمقاومت کنم و پذ  وانستمنت  گریاما د  کردم،ی م  هیخودم توج  یبرم، همش برا

  یچند روز  دم،یاز خودم خجالت کش  یل ینکردم. خ  ت یو هم سرزنش و هم اَنصِتوا را رعا  بت،یکردم، هم تمسخر، هم غ

انسان    یراطور صحبت کردم؟! کالً فراموش کردم که قضا و قدر را خداوند ب  نیشدم که چرا من ا  شان یآشفته و پر

 .کند دارش یو از خواب ذهن ب  ردیرا نشانه بگ شیهای دگیتا همان آوردی م  شیپ

ندارد من    یضرورت  چیکه ه  دمیکردم و فهم  ییکه ناظر ذهنم بودم و کار اشتباهم را شناسا  کنم ی هم خدارو شکر م  باز

 . بکنم، خدا دلسوز بندگانش است وکارش را خوب بلد است   جای ب  یوزمردم دلس  یبرا
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   53۰ تی، بدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی مولو

 ییضرورت هم تو  ی : مفتگفت

 یمجرم شو ،ی گر خور ضرورتی ب

 53۱ تی، بدفتر ششم  ،ی مثنو ،ی مولو

 به  زیضرورت هست، هم پره  ور

 ضمان آن بده یبار ،یخور ور

 ۱۴۰7 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 رَفو  نی کمتر خور مکن چند دانه 

 تَسرُفُوا بخوان ال  ی کُلُوا خواند چون 

  ی رفت احوال پرس  ادش ی  ی ذوق زده شده بود که حت  قدرنیزنگ خورد، برداشتم، دوستم بود، ا  لم یبودم، موبا  نشسته 

که    ی کسان  دمیر شن خبر خوب بهت بدم؟ منم گفتم: خوب بگو، گفت: از اخبا  ک یسکوت بهم گفت:   هیبکنه، بعد چند ثان

طور    نیقدر هم مهم نبود که اون ا  نیخبر ا  نیتعجب کردم که ا  یل ی. من خشنی پنجاه سال سن دارن بازنشست م 

ا  کیبراش ذوق کرده.   ا  یانسان معنو   کیمن    نکهی لحظه به دلم اومد که مثل  نبود. چند    قدرن یشدم که  برام مهم 

کردم، من    یدوستم بررس   ی زندگ   طیخودم را با شرا  ی زندگ   طیگذشت، نشستم خوب بهش فکر کردم، شرا  یالحظه 

رو برام پرداخت    مهیحق ب  رفتیهمسرم م  شدی نداشتم، هر وقت که وقتش م   یمشکل   چیه  مه یپرداخت حق ب  یبرا

 کاری ها بوقت   ی ل یاما دوستم همسرش خ  گذشت؛ ی نداشتم چون اموراتم م   یاعجله   چیهم ه  یباز نشستگ   یو برا  کردیم

  ن یهم شیذوق زدگ ل یدل ت،داش  اجیاحت  یهم به پول بازنشستگ  یل یسخت بود و خ ی لی براش خ مهیبود و پرداخت حق ب

 .بود که برام مهم نبود ازینشدم فقط به خاطر عدم ن یبود، پس متوجه شدم که من معنو
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   2۴75 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یکنی تو گنجش توهّم م  آنچه 

 یکنی توهّم، گنج را گم م زآن

 2۴7۶ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ها ی و را عمارت دان تو وهم چون 

 هاینَبوَد دَر عِمارَت جا گنج

   2۶7 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یآن باشد که ظنّ بد بر حزم

 یاز بد بَر  یو شو یّزیگر تا

   2۶8 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست آن رسول سوء الظّن گفته  حزم

 فضول   ی ا دان ی قدم را دام م هر

   2۶9 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 صحرا هست هموار و فراخ  یرو

 کم ران اوستاخ  ست، ی قدم دام هر

 :دیوتمج ف یمورد تعر در
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که چقدر خوشم اومده ازم    کنمی اما در دلم احساس م  اد،یبه ظاهر خوشم نم  کنه،ی م   فیازم تعر  ی کس   یمواقع وقت   ی لیخ

 . شه ی صبر کنم، چون به زور نم   دیاما انگار با ندازم،یرا ب  یدگیهمان نیا کنمی تالش م  یل یکردن. خ فیتعر

   233۰ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 تو را دشنام دِه  دیکه بِستا هر

 به مفلس وام دِه  هیو سرما  سود

 233۱ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 خوف باش   یبگذار و جا یمنیا

 از ناموس و رسوا باش و فاش  بگذر

 2332 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 را  شی عقل دوراَند  آزمودم

 را  شیسازم خو  وانه ید ن یاز ا  بعد

 ی ستان یس میرق

 و خو  د یبرتر ز هر تمج  یآدم

 تو را دشنام گو   دیکه بستا هر

 دشنام من است   نیستودن ع چون 

 شرابم حق شدن جام من است  من
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 ی ستان یس میرق

 ست یشرمندگ  یتو دلمرده شد گر

 ستیزندگ گاهیحق جا محضر

 را صرف حضورش کن بشر  عمر

 خر  یکه عمر پادشه در پا ی ن

. آمال و  یبه جز خود خدا نداشته باش  یاآرزو و خواسته چیو ه یشو مرادی به خدا ب   دنیرس  یبرا   دیام که باگرفته   ادی  و

 .شودی انسان به خدا م دنیمانع رس یویدن یآرزوها

   ۴۴۶۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ش یخو یهای مرادی از ب عاشقان 

 شیخو  یخبر گشتند از موال  با

 ۴۴۶7 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شد قالووزِ بهشت یمرادی ب

 سرشت خوش   یالجن ه شنو ا  حُف تِ

از خدا طلب    دیراه با  نیو در ا  داکردیدست پ یو معنو  یهدف ماد  چیبه ه توانی رنج وتالش نم   ام که بدون گرفته   ادی  و

 .کرد یاریکمک و 
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 2387 ت یدفتر پنجم،  ب ،ی مثنو ،ی مولو

 ست یدر گشادن راه ن  نیا کلیدی ب

 ستی نان سُن تِ اهلل ن طلب ی ب

   979 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تو هر دو دست  ماًیطلب زن دا در

 رهبر است  کویطلب در راه، ن که

 98۰ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ادبی و لوک و خفته شکل و ب  لنگ

 طلب ی و او را م ژیغی او م ی سو

 3۱73 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 بر زفَن  یلحظه نخورد ی کی چون 

 رَبُّ المِنَن طلبی فَن گو، م ترکِ

دستِ    صفتطانی و ش  بیو فر  ایپر از ر  یهاپر از درد و آدم   یِذهنمن  یهابا آدم   دیگرفتم که نبا  ادیدر مورد دوست،    اما

 .کندی م  تیها هم سراانسان  ه یآنها به بق یداد، چون ارتعاش منف  یدوست

 3۱۶ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هست  یروآدم  س یابل ی بس  چون 

 داد دست  دینشا ی به هر دست پس 
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 5۰خمسه، مخزن االسرار، بخش  ، ینظام

 یمجو ی از دشمن معن  یدوست

 یمجو  ی از دم افع  ات یح آب

 ۱235 تی،دفتر پنجم، ب ی،مثنو یمولو

 رو ز کوثر سرخ یدیکه را د هر

 خو   ریخوست با او گمحمد  او

 ۱237 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ز کوثر خشک لب  یدیکه را د هر

 همچون مرگ و تب  داری م  دشمنش

 ۱238 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تو است و مام تو  ی چه بابا گر

 آشامِ تو هست خون  قتیحق کو

   2۶3۴ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ذاتِ پاکِ اهلل الص مَد   حقِ

 بد  ارِیمار بد از  بُوَد به که
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   2۶35 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 م یستاند از سل  ی بَد جان مارِ

 مینارِ مق  یبد آرد سو اری

 2۶3۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 او  یقول و گفت و گو ی ب  نیقر از

 او  ی بدزدد دل نهان از خو خو 

گشت    ها،الیو سر   هالم یف  یتماشا  ،یضرور  ریغ  یهای آفل مثل مهمان   یزهایوقت و عمر خود را با چ  دیگرفتم که نبا  ادی  و

 .میغلط و آفل هدر ده یپرداختن به باورها  ایدر کوچه و بازار و  یضرور ر یو گذارِ غ

 28۱۱ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نیباز جان در مَرجِ د ر یصف شد

 ن یال اُحِبُّ االفِل یهانعره

 ۴2۶ تی اول، ب دفتر  ،یمثنو ،یمولو

 لیدل نیا  یمرو ب  یواد نیاندر

 لیگو چون خل  نیاُحِبُّ االفل ال 

 ۱۴29 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کامل بُوَد  ی دم کم، دم  کی آنک 

 آفل بُوَد  ل،یمعبودِ خل ستین
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 ۱۴3۰ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نیآفل باشد و گه آن و ا  وانک

 نی دلبر، ال اُحِبُّ االفل  ستین

 ۱۴3۱ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خوش و گه ناخوشست  ی او گاه آنکِ 

 دَم آتشست   کی آب و  ی زمان کی

 تشکر  با

 از سنندج   جهیخد
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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 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  

+1 818 970 3345 

@parvizshahbazishira

min  

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Shahbazi@rapidtest.com 


