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848 پیغام عشق قسمت خانم زهره از تهران   

 و بزرگوار و همراهان گنج حضور.  زیعز یشهباز  یبا سالم خدمت آقا

 ۹۱4شمس موالنا در برنامه  وان یاز د  ۱۳۱۳ غزل

 ۱۳۱۳ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 نفاقی جان و سرِ تو که بگو ب

 تو طاق؟  یی کَرَم و حُسن چرا در

 ۱۳۱۳ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 تو بخشش کُنَد  دِیچو خورش یِرو

 که ندارد فِراق  یوصال  روزِ

 ۱۳۱۳ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 دل ز همه برکَنَم از بهرِ تو 

 تو ببندم نِطاق  یِبهرِ وفا

گُم است  دراز جهان، سر   دش یو د  یاریهش  رییجدا شده، با تغ  ی در روز الست از خدا و زندگ  یاریعنوان هشکه به   ی انسان 

  ی با پرسش   یاریخواستن از اصلِ خود و هش   ی اریست که با  خدا   تیو ابد  تینهای خود منظورش زنده شد به ب   یبا کار رو  ی ول

ب  ن  نفاقِی گو کردنِ بخواستار باز  ی حال  ر د  ی و بخشندگ  ییبایبودنش در ز  همتای از    ت یخود شکا  »قاعده  تیبم یاوست که 

 .کندی زمزمه م رااست ورنه جفا چرا بود؟« 

ندارد.    یی از جانب اوست که جدا  ی کند، روز لقا بخشششود، آفتاب از درون طلوع    ی کیمطلق اگر دل و زبان    یِ ستیدر ن  پس 

 که:  میبندیکمر همت م اری یاز دل کنده و بهرِ وفا ن یآفل دار،ید نیعظمت و ابهت ا ییبایاز ز

 



   

  

 

848 پیغام عشق قسمت خانم زهره از تهران   

 ۱۳۱۳ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 : رو صبر کنییتو مرا گو گر

 طاق یُبماال  فِیتکل باشد 

  ی عشق جهدِ ما را به جهد فرعون   یِدارد، در بستن کمر همت به وفا   ی چون کامالً آگاه  انیبه ما آدمنسبت   ی و زندگ  خدا 

 .کندی شباهت و دعوت به صبر در ذهن م

 84۰ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بود  ق یتوفی چو ب   ،یجهد فرعون 

 بود  قیآن تفت دوخت، ی او م  هرچه

 : شکافتن قیتَفت*

بدون صبر و   رایهمراه باشد. ز طاق«یُ»ال  یبا زی ۀصبر با واژ  نیاست، خصوصاً اگر ا ریناپذتحمل   یذهنصبر کردن در من  اما

که با از دست دادن ثباتِ    میشویم  دهیپُر از درد و بالست، کش  ایو    دهیهمان  یباورها  یکه بو  ییذهن، به هرسو  یخاموش 

 . خنددی و همت ما م یدار یعشق هم به پا  ،یدرون 

 ۳۶8 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 تو را بال داد   یاز هر جهت 

 جَهاتَت ی بازکَشَد به ب  تا

 یکه خمُش کنم نکرد  یگفت

 عشق بر ثباتت  خندد یم
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 ۱۳۱۳ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ب یحب یبُوَد هَجر و فِراق، ا  سخت 

 اعتناق   یِز پ  یفِراق   خاصه

 ۱۳۱۳ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 پدر و مادر عقل است و روح  چون 

 ؟ دوست عاق ی چون شَوَم ا  ،ییدو تو هر

منطبق بود،    یاریبر هش  یاریدَم که هشسخت است چون در روز الست، در آن  یل یخ  یواقع  ارِی  یهم، از تو ا   ییو جدا  یدور

در ما   ییش تویهر دو  ی که پدر و مادر در حکم عقل و روح ماست ولچنانخوشِ تو در من محفوظ مانده است و هم   حهیرا

 .شومی م  یزندگ عاق   ینافرمان  نیکه با ا کنمی توجه نم  فکانپس اگر در ذهن بمانم، با مقاومت به قضا و کن 

 و ما شاگرد.   یانسان درست کن چون تو مهندس  یوجود قتیدر آخر هر گفت کژ و نادرست ما را تو در جدول حق  و

 سپاس و احترام،  با

از تهران  زهره



 

 

 

848قسمت پیغام عشق   خانم زهرا از نوشهر  

 ۶4۹ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آن را نکو باشد که او اریاخت

 خود باشد اندر اِتََّقُوا  مالکِ

 ۶۵۰ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نهار یز  ،ینباشد حفظ و تقو چون 

 اریاخت ندازیکن آلت، ب دور

 م؟یخود هست اریمالک اخت یک ما

مالک    یدار  یعن ی  لحظه  نیبه ا  یگردی مقاومت و برم  یعنیکار    نیکه ا   افتدی م  ادتیو    یزنیحرف م  یدر ذهنت دار  یوقت

 . یشوی خودت م اریاخت

 اد،یکه آن به مرکزت ب ی ترسی که ضرورت ندارد و م  افتدی م ادتیتوجهت را بدزدد و تو   خواهدی م دیجد زیچ کی  یوقت

 . یشوی خودت م  اریمالک اخت یدار یعنی

  ی زندگ   یکه تو حق ندار  افتدی م   ادت یو    یبرنج   ی خواهی م   ایو    یشو ی م   نیخشمگ  ی دار  یحرف کس   ایاز رفتار    ی وقت

ا گوشه    کیشود و در    یبه درد  لیغذا تبد  نیو ا  یخشم و رنجش غذا بده   نیو به ا  ینکن  یلحظه را زندگ   ن یزنده 

 . یشوی خودت م اریمالک اخت یدار  یعنی ، یاشتباه نشو  نیکه مرتکب ا یشود و مواظب خودت هست   رهیمرکزت ذخ

  ادت ی  کهو یو    یبندی فضا را م   ی دار  ات شدهی از آن خبر، طبقِ عادتِ شرط   ی ناش   جانیو از شدت ه  ی شنوی م  ی خبر  ی وقت

 . یشوی خودت م اریمالک اخت یدار لحظه نیا  یعنی یکنی که »اِتَّقُوا« و فضا را باز م  افتد یم

 کندیکار م  تی دارد رو  یو متوجه شو  یبدان   کهنیجان را تکرار کن چون بدون ا  یموالنا  اتیاب  ترش ی شکر کن و ب پس

 « .اثر دارد، اثر دارد»خانم مرجان:   قولبه  و



 

 

 

848قسمت پیغام عشق   خانم زهرا از نوشهر  

 ذهن پردرد است. یذهن خطر ناک است. خطر دارد، خطر دارد. فضا ی فضا پس 

 .می خودمان باش اریتا مالک اخت میماندن تالش کن منیا   یو برا  دارد، درد دارد  درد

و    ینیاالسباب را ببگشتن، مسبب   یذهن  یهاغم بغل کردن و دنبال سبب   یزانو  یجابه   ،یرا از دست داد  یزیعز  یوقت

 دفتر سوم:  یی طال ت یمتولد شد فوراً آن سه ب یزیعز  یوقت  ایو   ییبگو  ن«یو »ال اُحِبُ االفِل ی بزن ر«ینعره »الض

 ۳۶۹۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 در جهان  ی شاد گرد  یهرچه از و

 آن زمان  شیندیفراقِ او ب از

 . یبخوان را

و از تعدادِ    ی لحظه با شکر و رضا و صبر فضا را باز کن  ن یاتفاق ا  برابرِدر  ی توان ی و م   ی هست  ی ات راض لحظه   نیاز ا  ی وقت

  یکردی ها استفاده ممثل ربات از آن   ی و در مواجهه با هر مشکل  یکه قبالً آموخت   شدهی و شرط   یدیحل تقلراه   ی محدود

  افت یچالش را از خرد کل در  نیحل اتا راه  یمانی و منتظر م  یکرد  ارکی بفعالت را    یذهنو من  یکنی استفاده نم   گرید

 .یاخودت شده  اریمالک اخت لحظه   نیدر ا  یعنی ،یکن

  ی عن یخودت،    ی بردن به ارزش واقع  ی پ  یعن یتوکل،    یعن یوفا،    یعنیاحترام به خالقت،    یعنیبله به الست،    یعنی  نیا

که عاشقانه و دلسوزانه در    ی زانیعز  یبزرگوار و تمام  یشهباز  یآقا  شائبهی ب  یهاو زحمت   یبه زندگ نسبت   یقدرشناس 

   لحظه،   ن یقائم به ذات خود در ا  یاریسوار بر هش  یاریهش  «،یَّو مرض  یَّ »راض  یعنی  کنند،ی خدمت م   یمعنو  ریمس  نیا

 .میتسل  یعنیعدم در مرکزت،  د یطلوع خورش یعنی

عشق و احترام، زهرا از نوشهر  با



 

 

 

848قسمت پیغام عشق   آقا اشکان از مازندران  

 ز یو دوستان عز یشهباز  یبا سالم خدمت آقا

 کند« ی رزرو م یذهن»من

  ی ذهنسو من ب از آنبمانم، خُ یتا متعهد به مرکزِ عدم باق  کنمی را م امی که ناظر بر خودم هستم و تمام سع ی موقع  من

 شدم.   یزیمتوجه چ، افتاد ی اتفاق راً یاما اخ، مکنی ها را »ال« مآن  یی و من با حزم و شناسا کندی را م شیهاحمله 

که    ی کرده بودم درحد  زیکه بارها و بارها از آن پره  ییهای دگیاز همان یک ی  دمیحواسم جمع بود، د یل یخ کهنیبا ا  راً یاخ

و حالتِ    میایدوباره در من فعال شد و من تا به خودم ب  دفعهک ینداشت،    یاارانه یدردِ هش  میکردن از آن برا   زیپره  گرید

 افتاده بود؟  ی. واقعاً چه اتفاق دیچندروز طول کش یساعت و گاه ند و چ نیکنم چند دا یسکون را در خودم پ

  دم یرس  جهینت  نیکاش کردم و به اکَندو  یقبل و بعدِ آن اتفاق را نوشتم و کلَّ   قاًیکاغذ دق  ینشستم و تأمل کردم و رو  من

 .کندی رزرو م یذهنکه من

رزرو کردن    نی. امیکنی و رزرو م   میدهی ما به حرفش گوش م  ی عنی،  دهدی کار را انجام م  نیما ا   قِیدرواقع از طر  ی عنی 

 کنم.  دایپ  شی بود که توانستم برا یاواژه  نیترک ینزد

را    اشنهیو هز  میکنی را رزرو م  ی هرجا و مکان و زمانِ خاص  ای  ی هتل   ، یرستوران   ک یجهان    نیطور که در اهمان  قاً یدق

  ک یما    قِیخود از طر  ۀ جهت باال آمدن و اِشغال کردنِ مرکزمان و ارضا شدنِ خواست  زیما ن  یِ ذهنمن  م،یکنی پرداخت م 

 .کندی را رزرو م  یمکان و زمان 

مرکزِ ما را اِشغال کند.    میدهی مرکزِ ماست. چون اجازه م. مکانش هم  کندی را رزرو م   یالحظه   هی  ندهیدر آ  ی از لحاظِ زمان 

 .می ریگی م  لیرا تحو نیخدماتِ زهرآگ  نیو ا میکنی ماست که پرداخت م ی هم عشق و خرد و شاد اشنهیهز

.  یچیکه ه  میجهان بر   نیو از ا  میبمان  یجهان باق   نیناآگاه در ا  میخواه ی و م   میستی خودمان ن  ی کالً اهل کار کردن رو  اگر

 افسارِ ما در دستش است.  ماًئدا  یذهنب من خُ
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پا شکسته  واگر دست   ی. حتمیکنیخودمان کار م  یرو  میو دار  میبست  یاست که واقعاً عهد  ی ط یشرا یموضوع برا  نیا 

پا شکسته  و و دست  میکه در ابتدا لغزش داشته باش  ستی عیحال متعهد بودن به مرکزِ عدم مهم است و طبهرباشد. به 

 . میبرو  شیپ

تقال    ماًئدا  یذهنب من. خُخوردی به درِ بسته م   شهیهم  یذهنو من   می که ناظر  ستی موقع   یبرا  ترش ی موضوع ب  نیا  پس 

  تِ ی کردم، قابل  یی که من در حالِ حاضر در درونِ خودم شناسا  یزیکند و آن چ   دا یبه مرکزِ ما پ  یاروزنه   ، یتا راه  کندیم

 . ستیذهنرزرو کردنِ من 

 چگونه است؟ یذهنرزرو کردنِ من  کِ یو تکن وه یش  حال

خوب و آرام و امن    زیچ. همهمیتا ازش مراقبت کن  میکنی تالش م   م یدار  یاآلن مرکزمان عدم است و حساب   میکن  فرض

 . میکنی م یی. فضاگشامیکنی و »ال« م میکن ی م  ییها را شناساو ما آن  کندی ما م ۀ را حوال شیهای دگیهمان یذهناست. من 

باز منم   فضا خُ شودی نم  ا.  در  ادامه ده  طورنیاگر هم   طیشرا  نیب  تمام است.    یذهنکارِ من  م،یمقتدرانه و متعهدانه 

به بن  یذهنمن م   یکار  یذهن. حال من خوردی بست مدر هرلحظه  استراتژ  نیا  کندی که  تکن  یاست که  حمله و    کِیو 

 . کندی را عوض م  شیبفر

 :دیگوی ما م  یِزدیا یاریبه هش میکنی م زیرا پره اش ی دگیکه ما همان ی موقع  طیشرا  نیا در

  ال، یخی ن را ب . اآل الشیخی ب   ست؟یچ  یدگیکن. اصالً همان  زیکن. باز هم و باز هم پره  زیرا پره  ی دگ یهمان  نیقبول. ا  قبول،

 کن.  ییرا ادامه بده. من را »ال« کن. »اِتَّقوا« رو اعمال کن. فضاگشا زیپره نیاصالً. هم  الیخی حاال بعداً. ب

  رفته یکه شکست را پذ  یزیچ  ک یو از موضعِ    ردیگی زد به ظاهر دارد طرفِ خداوند را م  یذهنکه من  ی حرف  زمیعز  دوستانِ

 نیا  نیب  یزیاما چ   ،زندی نم   یدرست است. حرف بد  شیها. اما سرتاسر اِشکال است. واقعاً حرفشودی م   انیدارد ب

 قسمتش: »حاال بعداً« نیکننده کرده. آن هم او گمراه  ی را هم سمَّ  ه یبق انوریها وجود دارد کهنه مانند سحرف
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بوده است.    نی ها هملغزشِ من بوده است. سال   ۀنقط  نیهمان رزرو کردن است. ا  نیا  قاًیدق  همان رزرو کردن است،  نیا

 بوده است.  هانیتراز مهم ی کیاگر تنها عامل نبوده 

  یی را از مرکزم شناسا  ی ذهنمن  ۀ بندیحرفِ خطرناک و فر  ن یا  کهنیا  شاکرم از  داً یمن شد  یول   اد یب  ب یعج  ی اندک  دیشا

 بابت.  نیا  هم خوشحال هستم از یل یکردم و خ

جداگانه باهاش   یِدگ یهمان  ک ی  دِیو به د اورمیعمل ب  به   زیو پره یی»حاال بعداً« هم شناسا  نیاز هم  دیکه با  دانم ی م  حاال 

 رفتار کنم 

 رزرو کردن  یعنی ؟ یچ   یعنیبعداً«  »حاال 

در   ی عنی. دیآی دور را رزرو کرده و صددرصد م   ای ک ینزد ۀ ندیدر آ یا لحظه  ک یاما  دیآی واقعاً آن لحظه نم  ی ذهنمن  یعنی

هم    اشنهیهز  م،یاوردیبه عمل ن  زیو پره  ییو ما چون از آن شناسا  کندی و مرکز ما را اشغال م   دیآی م  ندهیدر آ  یزمان  کی

ا  اشنهیهز  م؛یکنی پرداخت م ا  ت اس  نیهم  و خرد در    یو آرامش و عشق و شاد  میخود کار کرد   ی که رو  همهن یکه 

 . میکنی م  یدگیهمان نیا  مِیاز آن را تقد ی گشته، بخش یدرونمان جار

واقع    د یشود. باشد که مف  ان یتر بدهم تا شفاف   ح یخودم توض  یِ شخص  اتِ یاست در قالبِ چند مثالِ کوتاه از تجرب  بهتر

 شود. 

  ی دگ یرا با آن همان  یذهنو همان حرف من   دهمی م   ح یرا توض  یذهنرزرو کردنِ من  نیا  م،یهای دگی در مورد چهار تا همان  ب خُ

 .دهمی م  قیتطب

 کشاند:  راههی تعهد، به ب  ی من را بعد از مدت قیطر نیاز هم  یذهنبودند و هستند که من  ییهایدگیهمان هان یا 
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 : دیو تول نش یکردن در هنگام خلق و آفر فرار

م نم خلَّاق نم  میکنی م  یی فضاگشا  ی وقت به خودش  توانم ی حالتِ ترس و )من نم  شه یمن هم  یِذهناما من،  میشوی تر   )

اثرِ    کی  دِیاز خلق کردن و تول  ماًئکه اجازه ندهد مرکزم عدم باشد و خلق کند. دا  خواهدی م   یقیبه طر  ماًئ. داردیگیم

  توانم«ها ی ترس و »من نم   نیاز ا  شهیدر چالش هستم و هم  ی دگیهمان  نیبا ا  شه یمن هم  نی. بنابراکندی خردمندانه فرار م 

 : دیگوی م یذهنمن  شود ی م ف یضع یدگیهمان  نیهم که ا ی . وقتآورمیبه عمل م زیو پره یی شناسا

  ست؟ یچ  یدگیکن. اصالً همان  زیکن. باز هم و باز هم پره  زیفرار را پره  یِدگیهمان  نی. انیافریقبول. خلق کن. ب  قبول،

را ادامه بده. من را »ال« کن. »اِتَّقوا« را اعمال کن.    زیپره  نیاصالً. هم  الیخی حاال بعداً. ب   ال،یخی ن را ب اآل.  الشیخی ب

 کن. خلق کن.  یی فضاگشا

 .نمیافریب کهنیتا ا  کردمی فرار م ترش یدو هفته، ب ی کی: بعد از جهینت

 : یبعد  یدگیهمان

 یرضروریو غ  هودهیب یهاکردن  دیخر

.  خرمی م   یبخوانم، ول   ستی که قرار ن  دانم ی را م  یکتاب  ه ی. مثالً  کنمی م   دیخر  هوده یهست. ب  میهای دگیاز همان  ی کیهم    نیا

مشتم.    یکردم. قشنگ آوردم تو  یی رو شناسا  نیب من ا. خُخرمی م  ی استفاده کنم ول   ست یقرار ن  دانم ی را م  یاله یوس

 رنگ شده. کم  یدگی همان نیا گه ی. دییفضاگشا  و  ارانهیو درد هش زیو پره  یی پشت سرم هم شناسا

 :گهی م  یذهنمن سپس 

  ی دگ یکن. اصالً همان زیکن. باز هم و باز هم پره زیرا پره دیخر  یِدگ یهمان نینخر. ا  یچ ینکن. اصالً ه دیقبول. خر قبول، 

را ادامه بده. من را »ال« کن. »اِتَّقوا« را اعمال   زیپره  نیاصالً. هم الیخی حاال بعداً. ب  ال،یخی ن را ب. اآلالشیخی . بستیچ

 بمان.   یکن. متعهد باق  ییکن. فضاگشا
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 .دهمی انجام م  هودهیب دی که دارم دوباره خر نمیبی مدت، م  ک ی: بعد از جهینت

 : یبعد  ییدگسراغ همان   میبر میبزن  بخُ

 اخبار و رسانه:  یریگیپ

  رِ یگیپ  داً یبه آن ندارم. من شد  یان حس و عالقه بنده است. که خدا را شکر اآل  یِاصل   یهای دگ یاز همان  ی کیهم    نیا

 آمد ی و قدرت در من باال م  ی پرستحس وطن   کی. مثالً نوشتندی م ران یا خِ یموردِ تارکه در ییها اخبار بودم. مخصوصاً آن 

 دا جهت فکر و عمل. مرکزِ عدم و اجازه دادن به خ یعن ی یپرست چون وطن،  که البته بادامِ پوک بود

اش را  وسوسه   یِاستراتژ  یذهنمن  کهنی موت بود تا ا  به  رنگ کرده بودم و روکم  ی را حساب  یدگ یهمان  نیمن ا  خالصه

 عوض کرد و گفت: 

کن. اصالً اخبار    زیکن. باز هم و باز هم پره  زیرا پره  ی دگیهمان  نینکن. ا  یریگیها رو پ. رسانه نیقبول. اخبار نب  قبول،

رو ادامه بده. من را »ال« کن. »اِتَّقوا« را اعمال    زیپره  نیاصالً. هم  الیخی حاال بعداً. ب   ال،یخی ن را ب. اآلالشیخی ب   ست؟ یچ

 کن.   دمکن. مرکز رو ع ییکن. فضاگشا

.  دنیرفتم سراغ اخبار د ی واشک ی د،یآی م هم به حرکت در م یمال مِی نس ک یکه با  ی کوتاه مثلِ  پَرِ کاه ی : بعد از مدت جهینت

 .ندیبی انگار که مثالً خدا من را نم 

 : یبعد  یدگیهمان

 تمسخر و کوچک کردنشان  یِ با چاشن گران یکردنِ د مالمت

  ییو راهنما  دیپرس ی م  ی از من سؤال   آمدی م   ی کیاآلن هم حواسم باشد. مثالً    نیهم  د یاست که واقعاً با  گرید  ی کیهم    نیا

. کردمی نم   یی من با زبانِ خوش راهنما  ،یگریهر حالت و احتمال د  اینبود    ا یمقصر بود    ای  دانست ی نم  ایحاال    خواست، یم

 : شدندی شروع م  یجورنیا میهاجمله 
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 که... رسدی مگر عقلت نم  آخه

 ... یدار  ینییپا IQ چقدر

 ... یآورد ر یتو منو گ 

 ... یآورد  ریخودت را گ  تو

 ... یبفهم  ی خواهیم  یآخر ک   گریبس کن د بابا

 عقل باشه... کم تواندی آدم چقدر م ک ی آخر

. طعنه  زدمیم  عیتَشن  ماًئدا هیزشت. به بق  یهاحرف  نی. خالصه که از اکنمی نم   یبددهان   گریمن را ببخش. د   ایخدا یوا

 .کردمی و مسخره م  زدمیم

را    بخُ و گنج حضور، ادب  به لطفِ موالنا  از فضا  ادیمن  ادب هم  ردیآی شده مگشوده   یگرفتم.  ادبِ  از آنِ    دارشه ی. 

 خداست. 

 : گفتی م یذهنمن  ی رنگ شده بود. سپس بعد از مدتکم ی دگیهمان ن یا خالصه

کن.   زیکن. باز هم و باز هم پره  زیمالمت و طعنه را پره  یِدگیهمان  نیشود. ا  زیپره  دینزن. واقعاً با  عیقبول. تَشن  قبول،

را ادامه بده. منو »ال«    زیپره  نیاصالً. هم  الیخی حاال بعداً. ب   ال،یخی ن را ب . اآلالشیخی چه؟ ب   ی عنیاصالً مسخره کردن  

 کن. خلق کن.   یی اگشاکن. »اِتَّقوا« را اعمال کن. فض

 .زدمی م عیتشن زین کانمیبه نزد  یکه حت دمیدی دو هفته م ی کی: بعد از جهینت

 دوستان؟  دیدید

 . شودی م یی و باعث کارافزا بافد ی شود وگرنه خودش را م  یی شناسا دیبا   اتشیتمامِ جزئ یذهنمن
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 ۱8۲۲ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خراش ی و م   تراشی ه، مر نیاندر

 فارغ مباش  ی مِ آخِر، دَمد تا

تا    میبرو  شی پ  یذهنمن   ۀذر  نیتری جزئ  یذرَّه و حت  نیتا آخر  ییو فضاگشا  زیو پره  ییکه در راه شناسا  دیگوی م  موالنا

 کارِ ماست.  نیترمهم نی و خداوند در ما فکر و عمل بکنه و ا میتماماً عدم شو

 ۱۳۰۶ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ق گفت ح  تَیْاِذْ رَمَ تَیْرَمَ ما

 بر کارها دارد سَبَق   قح کارِ

 ۱۷ یۀ، آ(8) اَنفال ۀ سورقرآن کریم، 

 ی ...« رَمَ  اللََّهَ کِنََّوَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلَ»... 

 «...  بلکه خدا پرتاب کرد  ،یتو پرتاب نکرد  ،یپرتاب کرد ریکه ت ی و هنگام... »

ما فکر و عمل کند و مرکزمان   قِ یاز طر  ی عنیپرتاب کند،    ریما ت  قِیخداوند از طر  م یاجازه بده  کهن یو ا  یی فضاگشا  پس 

. ردیگی م   یشیپ  م،یکن  میتوانی که تصورش را م   یگریکارِ د  کار است و از هر  نیترمهم  م،یاو قرار ده  ارِیرا کامالً در اخت

  ی اندک   یحت،  میکن  ییرا شناسا  یذهنکه تمامِ ابعادِ من  میدار  زایمنظور ن  نیا  یراو ب  اوَّل  تِیاولو  ،است  تیدر اولو  شهیهم

و حداقل مقدارش    نیتربا کم   ی حت  یذهن. منبافدی م   رکانهیدوباره خودش را ز  ی ذهنچون من،  مینگذار  ی را باق   یذهناز من 

و    میخود را از اوصافِ خود پاک کن  املطورِ کو به   گردد  یی. پس چه خوب است که کامالً شناساکندی هم به ما رحم نم

 . مینیهست، بب قاً یطور که دقذاتِ پاکِ صافِ خودمان را همان
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 د یباش  شاد

از مازندران  اشکان 
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 کنندگان محترم قانون جبران.  ت یو رعا زیعز یشهباز  یاحترام و با سپاس فراوان از آقا میبا درود و تقد

 جداست«   یذهناز سرنوشت من  یاریهش »سرنوشت 

 ۵4۹ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کشد  یم  رون یز مرده زنده ب چون 

 که مُرده گشت، او دارد رَشَد  هر

 ۵۵۰ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کند  یم  رون یز زنده مرده ب چون 

 تند  ی م ی مرگ یِزنده سو نفسِ 

 ۵۵۱ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 الصَّمد  یِّالْحَ شو تا مُخرِجُ  مرده

 آورد رونیمرده ب نیز ییزنده

از خودش که    خواهدی است که خدا م  ن یو آن ا  م یشو  یمهم  اریما متوجه موضوع بس   خواهدی فوق موالنا م   ات یدر اب 

 بکشد.   رون یوجود آمده است بمرده به  یزهایرا که براساس چ یذهنلحظه است من  نی در ا یزنده و جار ی زندگ

 رد؟ یکار حتماً صورت بگ نیا  خواهدی خدا م  چرا

اگر    نیبرود. بنابر ا ن یاز ب ی کالً پس از چند سال اول عمر هرکس  دی است و با  ینابود تیدرنها ی ذهنسرنوشت من   چون 

است    دهیکش  یاریکه خداوند در خلقت ما به منظور تکامل هش  یتمام زحمات  مینکن  یکار مهم همکار  نیما با خدا در ا

 خواهد ماند.  جهینتی ب
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از آن به سالمت گذر کند. حال اگر ما    دیبا  یاریاست که هش  یمنزلگاه   کی   ایدن  نیا  مییبهتر است بگو  ای  ی ذهن  من

  ات یما ح  یخدا برا  کهی نخواهد بود. در صورت   ی جز نابود  یزیسرنوشت ما هم چ م،یهمراه شو  یذهنمن   نیبا ا  میبخواه

 را در نظر گرفته است. یابد

 شده است.  انیب کَنْدی را م شیکه پرها ی داستان طاووس  انیفوق در جر  اتیاب

 :کندی به ما کمک م  های دگیبرد که در راه شناخت همان  یپ   یف یبه نکات ظر  توانی داستان م   نیتعمق در ا با

فرد است  بهارزشمند و منحصر  اریجنس هم بس  نیو ا  میهاست که از جنس خداوند هستاز ما انسان   کینماد هر    طاووس

  هوده یبها را بگران  ۀیسرما  نیا لیدل نیبه هم م،یدانی قدر و ارزش آن را نم  یدگیهمان یهانک یما با نگاه از پشت ع ی ول

 : میکنی تلف م

 ۵۳۷ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی پَرِّ سَن   نی: طاوسا، چنگفت

 ؟ یکنی چون برم  خی از ب غیدری ب

 ۵4۱ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 است؟  یباکی و چه ب  یچه ناشُکر نیا

 است؟   یکه نقَّاشش ک ی دانی نم  تو

 یهاب یو در غفلت، آس  دانستمی عنوان امتداد خدا نمها واقعاً قدر خودم را به آموزه   نیبا ا  ییخودم تا قبل از آشنا  من

 به خودم وارد کردم.  یادیز یو روح   یجسم 
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 میهادر مراقبت از دندان   ی انگاربه سهل   توانم ی است م  یریگکه قابل مشاهده و اندازه  ی مثال در جنبه جسم  عنوان به 

  یبرا  یادیز  اریبس  نهیآنها بردم که هز  ی به ارزش واقع   یپ   یاشاره کنم که موجب از دست رفتن چند تا از آنها شد و وقت 

 را پر کنند.  ی اصل یهادندان  یجا  توانندی وجود باز هم نم نیدرمان و کاشت دندان پرداخت نمودم که با ا

ام  کلَّ برده   یاریعنوان امتداد هشخودم به   ی به ارزش واقع  یپ   یبُعد ماست تا حدود  نیتری هم که اصل   ی جنبه معنو  در

 ..  شودیم میها ی دگ یانداختن همه همان ی عنیجانبه و کار همه  ی مانع از قدرشناس امی ذهنمن ی و استغنا  یهنوز کاهل  ی ول

 ۵4۲ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ؟ یکنی م یو ناز  یدان  یهم ای

 ؟یکنی م  یقَلعِ طِراز  قاصداً

 ۵44 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 از شِکَر  دیکردن خوشتر آ ناز

 که دارد صد خطر  ش،یکم خا ک،یل

 است  نت«ی »کندن نقش و نگار و ز یطِراز« در لغت به معن  »قلعِ

  باشدی به چهار بُعد ما م   ی رسانب یو آس  ی دائماً مشغول خرابکار  میرا اگر به حالِ خودش وابگذار   یذهنطرف، من   ک ی  از

 . داندی ما را نم یو درواقع قدر گوهرِ وجود 

  تیو رهبان  ینینشاحتمال دارد که به گوشه   میریرا بگ  شیهایخرابکار  یجلو  یذهنمن  دِ یبا د  م یاگر بخواه  گر،یطرف د  از

  د یبا  ی کلبه   ن یدردسر است، بنابرا  هیو هنر من است که ما  هاییبایز  نیوانمود کند که اصالً هم  گونهنیو ا  اورد یب  یرو

 محروم کنم. نهایخودم را از ا
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  ه یسرما  نیچن  نیا  یذهنمن   دیبا د  دیو نبا  میهست  همتای و ب  رینظی بس ب  یی خدا  یاریعنوان هشما به   ر،یز  ات یطبق اب  ی ول

 .میرا تلف کن یباارزش 

 ۵۵۳ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 رفو  ردیمَکن آن پَر که نپْذ بَر

 رُوخوبْ   یمخراش از عزا ا ،یرو

 ۵۵4 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 که چون شمسِ ضُحاست  ییچنان رُو آن

 خطاست   دن یچنان رُخ را خراش آن

و    میشو  تیهوبا آنها هم  دینبا  یاکتساب   یها هنرها و مهارت   ا یو    یخداداد   یهایی بایداشتن همه ز  رغمی ما عل   نیبنابرا

خود    ی و از آنها در جهت تکامل معنو  میدل از آنها بکَن  دیبا  ریز  اتیبلکه طبق اب  م،یبخواه  یو زندگ   تیَّاز آنها حس هو

 .میبهره ببر

شدن پر و بال    یکه موجب قو استیدن ی هاو جاذبه  هاییبایکه صبر کردن بر کشش و وسوسه ز کندی م دیتأک نیچنهم

 نداشت:   ییمعنا ز،یصبر و پره گر ینبود د هانیو کشش ا لیچراکه اگر م  شود،ی ما م یمعنو

 ۵۷4 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مکَن پَر را و دل برکَن از او  بر

 جِهاد، آمد عدو   نیشرطِ ا زانکه 

 



 

 

 

848قسمت پیغام عشق   آقا علی از دانمارک  

 ۵۷۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تو   لِ ینبْود چون نباشد م صبر،

 تو؟  لِ یْچون نبْود، چه حاجت خَ  خصم

 ۵۷۷ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 رَهبان مشو  ،یَّمکُن خود را خَص  نیه

 عفَّت هست شهوت را گرو   زآنکه

 ۵8۲ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کُلُوا از بهرِ دامِ شهوت است  پس 

 از آن ال تُسرِفوا آن عفَّت است   بعد

 ۵84 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 رنجِ صبر نبْود مر تو را  چونکه

 جزا دینبْود، پس فرو نا شرط

 ۵8۵ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آن شرط و شادا آن جزا حَبَّذا

 دلنوازِ جانْفزا  یِ جزا آن

 تشکر  با

از دانمارک   یعل 



 

 

 

848قسمت پیغام عشق   

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 ازطریقِاستثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می شود استفاده نمایید. در موارد 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 


