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  با سالم 

 .صبر و شکر ،، ابیاتی در مورد پرهیز، رضا9۲5 ة از برنام

 3013 شمارة  مولوی، دیوان شمس، غزل

 یار در آخر زمان کرد طَرَب سازیی 

 باطنِ او جِدِِّ جِد، ظاهرِ او بازیی

 جملة عشِّاق را یار بدین عِلم کُشت 

 تا نکُند هان و هان، جهلِ تو طنِّازیی

 سازیخواهد طرباست، و خداوند در درون ما می کند، برای انسان تمام شدهشناختی کار می وان ذهنی که در زمان رمن

چون    .ها را در مرکزش نگه دارد و بیفتد به زمان مجازی و تغییرات ذهنش را اندازه بگیردکس نباید همانیدگی هیچ  .کند

که انسان به وحدت    ، شده استفضای گشوده دهد، بازی خداوند ظاهر است، و مهم و جدی  هرچیزی که ذهن نشان می 

  .رسدمجدد با زندگی می 

ات  قذهنیت باشی، و به اتفا گری منذهنی از این طریق کشته است. تو مبادا خریدار عشوه به منعاشقان را نسبت   ،خداوند

 .اتفاق توجه نکنی ة زندگی واکنش نشان دهی و مقاومت کنی و قربانی آن بشوی و به وجود آورند 

 71 شمارة  غزل ، مولوی، دیوان شمس

 اگر نه عشق شمس الدین بدی در روز و شب ما را 

 ها کجا بودی ز دام و از سبب ما را فراغت 
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 71 شمارة  غزل ، مولوی، دیوان شمس

 بت شهوت برآوردی دمار از ما ز تاب خود 

 اگر از تابش عشقش نبودی تاب و تب ما را 

این طرب به خداوند زنده می   ،سازیبا  و لحظه ما  مانند  به شویم  باال می لحظه  باید    .آییمخورشید  این نعمتی است که  و 

سازی که اگر این عشق زنده شدن به خدا نبود، در این صورت ما راحتی و حس امنیت، از دام و سبب   .شکرگزار باشیم

ذهنی که از شیره کشیدن از چیزهای بیرونی زنده است، با تابش مسمومش دَمار از  بنابراین بت من .ذهنی نداشتیممن

 .توانیم از تابش عشق و نور خداوند گرما و روشنایی بگیریمولی با فضاگشایی می .  آوردگار ما می روز

 5۶0مولوی، دیوان شمس، غزل شمارة 

 عاشقِ دلبرِ مرا شرم و حیا چرا بُوَد؟ 

 چونکه جمال این بُوَد، رسمِ وفا چرا بُوَد؟ 

ها رفتار کنیم، تا مورد قبول  کنیم، و باید مطابق با آن ن اعمال می ذهنما  ةوسیل هایی است که ما به شرم و حیا تمام محدودیت

ذهنی نداریم.  که از جنس خداوند بشویم، نیاز به رسم و رسوم منما برای این  .خدا یا مردم قرار بگیریم، و این غلط است

  .احتیاج به طرح و مراسم خاصی نداریم

 ۲۲59 بیت  مولوی، مثنوی، دفتر سوم، 

 ست این خُمارِ غم، دلیلِ آن شده

 ست ات بُدهود، مستیِّ که بِدان مفق 
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خواستیم، گم شده است،  گرفتیم، زندگی می خمار غم به این علت است که از چیزی یا کسی که همانیده بودیم و شراب می 

 .ایمو ما دچار غم شده  از بین رفته است 

 ۴9۶بیت  ،دفتر ششم   مولوی، مثنوی،

 چون نباشد قوِّتی، پرهیز بِهْ

 ان بِجِهْ در فرارِ ال یُطاق آس

بنابراین از همانیده شدن    .چون تاب و توان مرکز جسم را نداریم  .نشودوارد  مرکزمان جسم    در  ما باید مواظب باشیم که 

 .تر بجهیمها آسان و بدون درد بیش باید پرهیز کنیم، و از فراق آن 

   ۶۴9بیت ، مثنوی، دفتر پنجم مولوی،

 اختیار آن را نکو باشد که او

 ود باشد اندر اِتَِّقُوا مالکِ خ 

 ۶50 بیت، مثنوی، دفتر پنجم مولوی،

 چون نباشد حفظ و تقوی، زینهار 

 دور کن آلت، بینداز اختیار

اختیار برای کسی خوب است، که این لحظه مالک و نگهبان خودش باشد و حفظ و تقوا داشته باشد، و بتواند خودش را  

پس اگر این لحظه فضا را باز کنم،    .اش را یک چیزی در بیرون ببلعد، یا از بیرون به مرکزش بیایددارد، و نگذارد توجه   نگه 

   .توانم قدرت اختیار داشته باشمو با خرد زندگی عمل کنم، پس می 
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ها نم، تا آن خوااندازم و ابیات جناب موالنا را می صورت اختیارم را دور می اینها را ندارم ضعیف و سست هستم، در اگر این 

ها ذهنی حرص همانیدگی تواند خودش را حفظ کند. ولی منشده می چون فضای گشوده .تعیین کنند  را  الگوی رفتاری من

 .بنابراین حفظ ندارد  ،ها را داردو جذب شدن و زندگی خواستن از آن 

 319۶، بیت تر پنجممولوی، مثنوی، دف

 و سَنی   تا کنی مر غیر را حَبْر

 کنیخویش را بدخُو و خالی می 

ها را تغییر دهم، و تمرکزم روی دیگران باشد، آخر سَر خودم را خالی  من اگر بخواهم دیگران را نصیحت کنم، و بخواهم آن 

 .کندکه اگر روی خودم کار کنم، و خودم را تغییر دهم، دنیای اطرافم تغییر می درحالی  .کنمو بد خو می 

 151، بیت دفتر دوم  ،مولوی، مثنوی

 او   ستخود را رها کرده   ةمرد

 بیگانه را جوید رَفو  ةمرد

ذهنی دیگران را رفو کنم. بنابراین روی خودم تمرکز کرده، متعهدانه  من  ة کنم، بروم مردذهنی خودم را رها نمی من  ة من مرد

 .خودم را زنده کنم  ةکنم، و بهتر است مردکار می

 ۴79بیت   ،دفتر دوم  ،مثنوی ،مولوی

 گریدیده آ، بر دیگران، نوحه 

 گِریمدِّتی بنشین و، بر خود می 
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به حال    .هایت را ببینبعد از این بنشین روی خودت تمرکز کن، عیب   .تا به حال برای دیگران گریه کردی  ،ای چشم من

 .خودت را درست کن . خودت گریه کن، آه بکش و نصیحت کن

 17۲3 ةمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ت هزار ابر عنایت بر آسمان رضا س

 ت بارم رَ از آن ابر بر سَ ،اگر ببارم

ذهنی را تحریک نکنیم، و بگذاریم زندگی  دیو من .اگر اتفاق این لحظه شوخی است، پس ما باید در اطرافش فضا باز کنیم

ما باید در این لحظه   .تواندسمان رضا می فقط از آ ابر کَرَمَش برای ما عنایت کند، و اگر خداوند بخواهد برای ما کمک کند،

 .راضی باشیم

 30 73، بیت مولوی، مثنوی، دفتر سوم

 قفلِ زَفتَست و، گشاینده خدا 

 دست در تسلیم زن واندر رضا

یم و  لحظه با تسلبهبنابراین باید لحظه   .تواند این قفل را باز کندفقط خدا می  .ذهنی بسیار پیچیده و بزرگ استقفل من 

 .کندتر می ها قفل را سخت مرکز عدم، راضی و شکرگزار باشم. چون ناله و شکایت بر وضعیت 

 107 و 10۶ بیت ،مولوی، مثنوی، دفتر چهارم

 تانی رضا دِه ای عَیارور نمی 

 اختیارگر خدا رنجت دهد بی 
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 107 و 10۶ بیت ،مولوی، مثنوی، دفتر چهارم

 که بالیِ دوست تطهیرِ شماست 

 علمِ او باالیِ تدبیرِ شماست

م در  درد هشیاراناگر  و  کنیم  کار  باید روی خودمان  بکشیم  ة رکزمان یک همانیدگی دیدیم،  را  نتوانستیم درد    .آن  اگر  و 

کننده شده، و رضا دادن به بالی او پاک که این فضای گشوده برای این .صورت باید رضا بدهیم هشیارانه را بکشیم، در این

 .ذهنی استشده باالتر از تدبیر منگشوده باید این را بدانیم که علم او، فضای  حتماً .است

    ۶00 بیت،  مولوی، مثنوی، دفتر دوم

 صبر از ایمان بیابد سرکُلَه 

 حَیْثَ الصَبْرَ فاَل ایمانَ لَه 

 ۶01 بیت،  مولوی، مثنوی، دفتر دوم

 گفت پیغمبر: خداش ایمان نداد 

 هر که را صبری نباشد در نهاد

   حدیث

 « مَن ال صَبْرَ لَهُ ایمانَ لَهُ»

 « .هر که را صبر نباشد، وی را ایمان نیست»
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هرکسی که صبر نداشته باشد، ایمان    .دهد ایمان استگیرد، و آن چیزی که حس ارزش به صبر می صبر از ایمان تاج می 

 .و پیغمبر فرموده: هرکسی صبر نداشته باشد، خداوند به او ایمان نداده است هم ندارد 

   31۴5 بیت  ،مولوی، مثنوی، دفتر دوم

 صبر کردن، جانِ تسبیحاتِ توست 

 کن، کآنست تسبیحِ دُرُست صبر 

 31۴۶ بیت  ،مولوی، مثنوی، دفتر دوم

 هیچ تسبیحی ندارد آن دَرَج

 صبر کن، اَلْصَِّبْرُ مِفتاحُ الْفَرَج

باید با پذیرش، و بدون مقاومت، فضا    افتد،قضا می   ة وسیلصبر یعنی اتفاقی که به   .جان و مرکز عبادات تو است  ،صبر کردن

هیچ    .تواند به ما کمک کند، و این صبر استشده می خدا در فضای گشوده   کنیم و به اتفاق این لحظه بله بگوییم.را باز  

 . کلید آزادی و رستگاری است  ،صبر . عبادتی مقام و ارزش صبر را ندارد. بنابراین صبر کن

 1۸5۲ بیت،  مولوی، مثنوی، دفتر سوم

 ست گفت لقمان: صبر هم نیکو دمی 

 ست که پناه و دافعِ هرجا غَمی 
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 1۸53 بیت،  مولوی، مثنوی، دفتر سوم

 قرین کرد ای فالن  صبر را با حق 

 آخِرِ وَالْعَصْر را آگَه بخوان 

 1۸5۴ بیت،  مولوی، مثنوی، دفتر سوم

 حق آفرید ،صد هزاران کیمیا

 آدم ندید ،کیمیایی همچو صبر

وند  گوید: خداو جناب موالنا می. هاستغم  ةکنند لقمان گفت: صبر یک قرین خوبی است، که این هم پناه هست و هم دفع 

خداوند کیمیاهای   .است و تو آخر والعصر را که در مورد صبر است، آگاهانه بخواندر قرآن صبر را با خودش قرین کرده 

ها مثل صبر نیستند، و ارزش و  کدام از این کنند، ولی هیچ گذارند، و تبدیل می ها روی انسان اثر می زیادی آفریده، که این 

  زیر نفوذ کن   ،همراه با صبر و شکر و با حضور ناظر  ،ا فضاگشایی، و کشیدن درد هشیارانهیعنی باید ب  .مقام صبر را ندارند

 .فکان قرار بگیریم، تا ما را تبدیل کند

   1۲7۶ بیت  ،دفتر دوم  ،مثنوی ،مولوی

 یوسف حُسنیِّ و، این عالَم چو چاه 

 وین رَسَن صبرست بر امر اله 
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 1۲77 بیت  ،دفتر دوم  ،مثنوی ،مولوی

 یوسفا، آمد رَسَن، در زَن دو دَست 

 ست از رَسَن غافل مشو، بیگه شده 

 1۲7۸ بیت  ،دفتر دوم  ،مثنوی ،مولوی

 کین رَسَن آویختندله، حمد لِ 

 فضل و رحمت را بهم آمیختند

ها ما در چاه این همانیدگی   ة ما یوسف زیبا هستیم و این عالم مانند چاه است و هم  ةهم  .یوسف زیبا نماد خداوند است

گوید: ای انسان، طناب  موالنا از زبان زندگی می  .ا و کن فکانولی باید با تسلیم و فضاگشایی صبر کنیم بر امر قض .هستیم

 .شدت باز کن و با دو دست طناب را بگیراین لحظه فضا را به  . است  بر چاه آویزان شده 

خداوند   . درونت و صبر در این لحظه غافل مشو، که رسیدن به مقصود اصلی در تو دیر شده است  ة از این فضای گشوده شد

 .خواهد تو را باال بکشدرا به هم آمیخته، و طنابش را آویزان کرده و می فضل و دانشش 

 ۲۸۸0 بیت  ، مولوی، مثنوی، دفتر سوم

 چون رهیدی، شُکرِ آن باشد که هیچ 

 سویِ آن دانه نداری پیچ پیچ

این است که    شکرش،  همانیدگی که در مرکز هشیاری جسمی ماست  ةاگر با فضاگشایی یک لحظه رها شدیم از این دان

 .یعنی باید پرهیز کنیم، و خودمان را نگه داریم .دیگر دورش پیچ پیچ نکنیم
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   ۲357 بیت دفتر پنجم،  مولوی، مثنوی، 

 شکر گویم دوست را در خیر و شر 

 زآنکه هست اندر قضا از بَد بَتَر

 ۲35۸ بیت دفتر پنجم،  مولوی، مثنوی، 

 اوست، کفر آمد گِله  چونکه قسِّام 

 الصِِّلَه صبر باید، صبر مِفْتاحُ 

 ۲359 بیت دفتر پنجم،  مولوی، مثنوی، 

 غیر حق جمله عدواند، اوست دوست 

 کی نکوست؟  کْوَت با عدو از دوست شَ

که اگر به حرفش  برای این   .دهد، باید شکر کنیم و به حرفش گوش ندهیمهر وضعیتی را که ذهن خوب یا بد نشان می 

این لحظه که حالت فعلی  .شویم، و در قضا از بد بدتر هم وجود داردگوش دهیم، دچار قضا می  اتفاق    را   ماست  اگر ما 

 .ام، اگر مقاومت کنیم، از این بدتر هم وجود داردنپذیریم، و بگوییم این بدترین حالت است که من افتاده

چیز  تو گله و شکایت نکن که آن کفر است، و هیچ  .کننده است، تقسیم کندپس تو فضا را باز کن، بگذار خداوند که تقسیم 

چون صبر کلید پاداش و رستگاری    .بنابراین باید صبر کنیم  .اندازدا به عقب نمی ها ما رناله و شکایت از وضعیت   ة به انداز

دهد دشمن ماست و دوست ما نیست،  است، و ذهن ما نشان می   شده دانیم، غیر خداوند که فضای گشوده است، و این را می 

 .خداوند شکایت کنیم  ،مان از دوستماننبا دشم  و ما نباید
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 ۲1 شمارة  غزل، دیوان شمس، مولوی

 یا صبر یا شُکرِ نِعَم  این دو ره آمد در رَوِش، 

 بی شمعِ رویِ تو نَتان دیدن مرین دو راه را 

یکی صبر است، یکی هم شکر. یا باید صبر کنیم، یا شکر. بدون فضاگشایی و    .روش کار خداوند یا جهان دو راه است

توانیم صبر و شکر را  ، می مانبنابراین با فضاگشایی و عدم کردن مرکز  .توانیم این دو راه را ببینیمتابیدن نور زندگی نمی 

 .شناسد، و از نور زندگی محروم استذهنی شکر و صبر را نمی من .با نور خداوند ببینیم

   ۲۸95 بیت  ، مولوی، مثنوی، دفتر سوم

 شکرِ نعمت، خوشتر از نعمت بُوَد 

 باره کی سوی نعمت رود؟ شُکرْ 

 ۲۸9۶ بیت  ، مولوی، مثنوی، دفتر سوم

 شُکرْ، جانِ نعمت و، نعمت چو پوست 

 و را تا کویِ دوست زآنکه شُکر آرَد ت

چون نعمت چیزی    بنابراین شکر بهتر از خود نعمت است.  .ایمکه شکر کردن را یاد گرفتهکنیم، به خاطر اینما شکر می 

رباره شویم، و شکرباره کسی است  گوید باید شکاما موالنا می .  در مرکز ما قرار دارد  هویت هستیم، و که ما با آن هم   است 

  .کند که از جنس خدا شدهشکر می  ماًئ که از جنس خدا شده و دا



   

  

 

953 پیغام عشق قسمت ل یاردب از  ه یرقخانم   

نهایت و ابدیت او زنده شویم و از دردها  توانیم از جنس خدا شده و به بی کنیم، که میذهنی شکر می عنوان من ن به ما اآل

و تنها شکر،    .نعمت است و نعمت مانند پوست است  ة کنند  وجود آورنده و تماشاشکر جان نعمت، و به   .رهایی پیدا کنیم

هایش را  شدگی هویتخواهد هم هرکسی که می  .آوردمی   شکر، شکر است که ما را تا کوی دوست، خداوند که اصل ماست 

 .اش صبر و شکر استرها کند، چاره

 ۲1۴۲، دیوان شمس، غزل شمارة مولوی

 دِه وصلم از او گفت که من مژدهصبر همی 

 ز او گفت که من صاحب انبارم اشُکر همی 

گوید، من انبار فراوانی، خرد و کوثر خداوند را در اختیار تو  دهم. شکر می گوید، من مژدة وصل خداوند را به تو می صبر می 

 .گذارممی

       گنج حضور ة  با سپاس فراوان از برنام

 رقیه اردبیل 
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 ، یو دوستان گرام  نینازن یشهباز  یبا عرض سالم و ارادت خدمت آقا

 .مطرح کنم خواهمی دارم که م یا تجربه   بت،یبا غ رابطه  در

در    اریبودم. بس  دهیرنجحساس کرده بود و از او    کانمیاز نزد  یک یمرا نسبت به    اش یسازو مسئله   یذهنمن   ش یپ  یچند

روز نتوانستم و    کی  کهن ی. تا امیایب  رونیتوانسته بودم موفق ب  یقرار گرفته بودم، ول   یو قضاوت و  بتیمعرض خطر غ

باالخره خودم    ی عبارتبه صحبت کردم و    شان یبه ابود، من هم در حد چند جمله راجع   شانی که صحبت از ا  یدر جمع 

ناراحت    ی لی حالم بد شده بود. خ  کردم،یخودم احساس م  ی را رو  ینیو سنگ  ی شدت بار منفکردم. بعد از آن به  ی خالرو

  ی کتاب مثنو  دم، یگرفته بود. به خانه که رسمالمت خودم، تمام وجودم را  و    ی مان یام. ندامت و پشکرده   بتیبودم که غ

  ی باز بود، )داستان تف انداختن دشمن رو  ن،یکرده بود  ریتفس  91۶که همان روز شما در برنامة    یداستان  نیآخر  یرو

 .ییدر فضاگشا  یسع  (. شروع به خواندم کردم و یحضرت عل 

 37۸7 تی دفتر اوِّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زنمی حق م یِ از پ غی: من تگفت

 حقم، نه مأمورِ تنم   ةبند

  اتی جسم   یهشیارو مأمور    ی ! بندة حق نبودینزد  ریحق شمش  یتو در پ   ؟یزد  ریشمش  یز یچ  چه   یبر تو! در پ   یوا

 .یبود

 37۸۸ تی دفتر اوِّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هوا  رِیش  ستمیحقِّم، ن رِیش

 من، باشد گُوا  نِیمن، بر د فِعلِ 
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  خواست ی که در آن لحظه م  یبود  اتی ذهنمن   یهوا  ریکه شکار شد. ش  یشده بود  ل یتبد  یو به روباه  یحق نبود  ریش

 .بود یی و کارافزا ی را کوچک، و عملت گواه بر فضابند ی گریخود را بزرگ کند و د

 37۸9 تی دفتر اوِّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 در حِراب تُمیْاِذْ رَمَ تَیْرَمَ ما

 و آن زننده آفتاب  غم،یچو ت من

انصتوا را پرتاب  سکوت و    ریمرکز عدمت ت  ی و اجازه نداد  ی بود  ارتیع  تمام   ی ذهنخودت با من   بت،یغ  ة در لحظ  ریت  ةزنند

 .کند

 3790 تی دفتر اوِّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خود را من، زِ رَه برداشتم  رختِ

 حق را، من عدم انگاشتم رِیغ

 .راه داده بودم و عدم رو فراموش کرده بودم به مرکزم حق رو   ری! غءیشده بود، نه ال ش   ءیسراسر ش  رختم

 3791 تی دفتر اوِّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آفتاب م یکدخدا ام،یاه یسا

 او را حجاب ستمیمن، ن حاجبم

 .مرکز عدمم یشده بود بر رو یاهیسا  من، حجاب و  یذهنمن
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 3793 تی دفتر اوِّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مرا  غِینپوشد گوهرِ ت خون 

 مرا؟  غِیبَرَد م ی از جا کِ  باد

ببرد و به فضاتوانسته بود، من را که در آن لحظه کاه شده   باد از جا  بود    ی ذهن منتقل کند. ذهن  ی بودم،  که توانسته 

 .مرا سراسر قضاوت کند مرکز عدم مرا بِدرِّد و  حانه یوق

 379۴ تی دفتر اوِّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 صبر و داد  نیَم، کوهم ز حِلم و  کَهْ

 تُندباد؟   دیدر رُبا  یک را  کوه

کرده    ی کوه عدمم را متالش  ی استوار  من،  ةبست  ی صبرم را از دست داده بودم و فضا  آن لحظه کاه شده بودم، حلم و   در

 .بود

 3795 تی دفتر اوِّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 است  ی رَوَد از جا خَس یاز باد کهآن

 است   یبادِ ناموافق، خود بس   زآنکه

  یهاتبدیل کند و باد ناموافقِ من   ی لحظه توانسته بود مرا به خس  کی  در  ذهنیمن  هایم،تالش   ةشده بودم و با هم  یخس 

 .کند مرادی اطراف، توانسته بود مرا ب  یذهن
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 379۶ تی ب دفتر اوِّل،   ،یمثنو ،یمولو

 خشم و بادِ شهوت، بادِ آز  بادِ

 او را که نبود اهلِ نماز  بُرد

را برده بود  حضورم    ام،یذهنبزرگ کردن من   نشان دادن خودم و   ی خشم من نسبت به اون شخص و باد شهوتم برا  باد 

 .دار کرده بودو مرکز عدمم خدشه   یو وصال من را با خدا و زندگ

بر دلم نشست؛    تیعناو   دیز اما  یابارقه   کهنی. تا اخواندمی و حزن از شکستن تعهدم م   ییرا با فضاگشا  ات یاب  ن یا  تمام

با خ  یهست   یهمانتو   ایآ بدون ذره   الیکه  و  د  یناراحت   یا راحت  م   گرانیمدام  و    یکردی م  بتیو غ  یکردی را قضاوت 

 …! و حاال شد؟ی وارد نم بر تو   یاخدشه 

و    نیرا غمگتوانسته است تو    ،یکردی مدام قضاوتش م  ن یاز ا  شی که تا پ  یکوچک از شخص   ی بتیبر تو که با غ  نیآفر

انجام داده و در عین    بتیبر مرکزم نشست و حالتی دوگانه داشتم، هنوز متٔاثر از غ  یالحظه خنده  نیکند! در ا  مانیپش

 :. حاال حالم تغییر کردبتمیغ ی برا ی همه ناراحت نیحال خوشحال از ا

 3797 تی دفتر اوِّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اوست   ادِیمن، بُن یِِّو هست کوهم

 اوست  شوم چون کاه، بادم بادِ  ور

باد   او   شدمی بود؛ اگر کاه هم م   من، تنها و تنها او  ی شده بودم و هست  ی پاسخ به الست، کوهبا تالش خود و تعهد و   من

 .صرصرم بود
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 379۸ تی دفتر اوِّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 من لِ یبه بادِ او نجنبد م جز

 من لِیجز عشقِ اَحَد سَرْخَ   ستین

با    ام،ی ذهنمن  خواستمی نم   گر یبجنبم. فقط عشق او سرلشگر من شده بود و د  جز با باد او   خواستم ی پس نم  نیا  از

 .من باشد روده ین سرلشگر و  گرانیو قضاوت د  بتیشهوت، غ

 3799 تی دفتر اوِّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بر شاهان، شَه و ما را غالم   خشم،

 لِگام رِیام زرا هم بسته  خشم

 .هم تحت امر من و مرکز عدمم باشد گران یخشمم از د  خواستمی م گرید

 3۸00 تی دفتر اوِّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست حِلْمم، گردنِ خشمم زده غِیت

 ست حق، بر من چو رحمت آمده   خشمِ

دانستم خشم حق با  گردن خشمم را بزند و می   گران،یو عدم واکنش من به د  یی صبر و فضاگشا  ریشمش  خواستمیم

 .است نادم کرده  نیچننیشده و مرا ا  ریبر من سراز  یکن فکانش مانند رحمت یروین

 3۸01 تی دفتر اوِّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نورم، گر چه سقفم شد خراب  غرقِ

 گشتم، گر چه هستم بو تراب روضه
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به سرشت    یگاه  کهن یغرق نور شده و با ا  او   ت یجذبه و عنا  ة ل یوسبه   ی خراب شده بود ول   یقیدقا   یمرکز عدمم برا  سقف 

 .گشوده  ییشده بودم، با فضا ی باغ  گشتم،ی خود برم  یو جسم   یخاک

 3۸0۲ تی دفتر اوِّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 در آمد در میان غیرِ خدا  چون 

 را، اندر میان کردن سزا غیت

  خرد ی ب   یذهناعمال من   یسزا  کنم و  رونیاو را ب رحمیی شد، با ب   دا یدر مرکزم هو ییخدا  ریپس اگر غ   نیاز ا  دیبا  پس 

 .را بدهم ح یو وق

 3۸03 تی دفتر اوِّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نامِ من دیاَحَبَِّ لـِلَِّه، آ تا

 کامِ من د یکه ابغض لـِلَِّه، آ تا

 .خدا دشمن خواهم بود  یاشت و براخدا دوست خواهم د  یصورت است که برا ن یدر ا و

 3۸05 تی دفتر اوِّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 من لِلَّه، عطا لِلِّه و بس  بُخلِ 

 ام، نِیَم من آنِ کس لل  جمله 

را   نهیکاعم از قضاوت، خشم، رنجش و   ی اگانه یب  چ یه  ورود  ةخواهد بود و اجاز   ی خدا و زندگ  یچهار بعدم برا  یجملگ 

 .نخواهم داد
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اند و اجازه  کرده  ش یناظر بر اعمال خو  گونه نیجان سپاسگزارم که مرا ا  یو موالنا  یشهباز  یاز جناب آقا  ت یدر نها  و

 .امخود قرار داده   یشوایرا پ ی زندگ  دیو خورش دهندی را نم یذهنمن  دنینفس کش

 شما  ارادتمند 

از کرج  مانا
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 ذهنی گداصفتی، یک ویژگی بارز در من 

بنابراین دستش    . خواهدچیز قانع نیست و بیشتر و بیشتر می وقت به هیچ گدایی کردن دارد، چون هیچ   ةذهنی روحیمن

یید گرفتن، پول، شهرت و آوازه، مرد یا زنِ أکند تا از آن همانیدگی بیشتر به او بدهند. گدای توجه، ترا جلو همه دراز می 

  ..... های ذهنی دیگر ویید و توجه جامعه بودن، گدای محبت گرفتن از منأوردِ ت م

کند، شود نمی چه به او عطا می ذهنیِ گداصفت هیچ تالشی برای جبران آن مقابل قانون جبران است. من   ة گدایی نقط

اند،  اند، حقش را خورده ن به او ظلم کرده دیگرا   و   کند حق دارد! چون دنیافقط دستِ بگیر دارد! بده، بده، بده! چون فکر می 

خوبی نداشته، جامعه درکش نکرده، خودش استعداد و توانایی خاصی    ةدنیا آمده و بزرگ شده، خانواد ه  در شرایط ناجور ب

  ، کند و برای همینذهنش است محدود و محبوس می   ة خودش را در جبری که زایید  ،ع و اقسام مختلفاندارد و به انو 

 !ماندیشه گدا می گدا هم

آید  آورَد به نظرش شیرین و جذاب می دست می ه خواهد. چون مفت بشود، از هرچه، بیشترش را می ذهنی سیر نمی من

می  بنابراین  جلوو  کردن دستش  دراز  با  باشد.  داشته  بیشتر  جلوآدم   ی خواهد  کردن  و سر خم  و شرایط   ،هاآن   ی ها 

چون ارزش و اعتبار خود را در داشتن هرچه بیشتر اقالم بیرونی مثل آبرو و    ،خواهد این منِ پوشالی را بزرگ کندمی

 .داندو توجه دیگران و .... می  تأیید خوب،   ةحیثیت بدلی، شهرت و آواز 

چون هزار دلیل دارد که کارش درست    ،دهدکار است و به خودش هم حق می همیشه از زمین و زمان طلب   ،بنابراین

 .است

 .کسدهد؟ هیچ ترین چیزها را می گدا بهترین و عالی کسی به اما چه 
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وقت  بیند، چشمش هیچ هایش را نمی مقابل شکر و سپاسگزاری راستین است، چون شخص گدا، داشته   ةگدایی نقط 

از لطف و رحمت زندگی به او    ،چیز در نظرش کم است. متوجه نیست هرآنچه تاکنون داشتهشود و همیشه همهسیر نمی 

 .ماندبه همین دلیل از لطف و رحمت و عنایت زندگی دور می   ست و دقیقاًا داده شده

   ۸3 بیت، مثنوی، دفتر اول، ویمول

 باز عیسی چون شفاعت کرد حق 

 خوان فرستاد و غنیمت بر طَبَق 

 ۸۴ بیت، مثنوی، دفتر اول، ویمول

 باز گستاخان، ادب بگذاشتند

 برداشتند هاچون گدایان زَلِّه 

 ۸5 بیت، مثنوی، دفتر اول، ویمول

 البه کرده عیسی ایشان را که این 

 دائم است و کم نگردد از زمین 

 ۸۶ بیت، مثنوی، دفتر اول، ویمول

 آوریکردن و حرص  بدگمانی

 کفر باشد پیش خوانِ مهتری

 



 

 

 

953قسمت پیغام عشق   خانم مریم از تهران  

 ۸7 بیت، مثنوی، دفتر اول، ویمول

 ز آز  نادیده  زان گدارویانِ

 آن در رحمت بر ایشان شد فراز 

فعل گدایی زشت است. دست دراز کردن پیش خلق همیشه رفتاری ناپسند بوده، حاال چه بخواهد گدایی پول باشد یا  

و توجه گرفتن داشته باشد و بعد از آن احساس رضایت و    تأییده. هر نوع رفتار و عملی که درونش حس  و توج  تأیید

 .و توجه از طرف شخص ارزشمندی مثل آقای شهبازی  تأییدست، حتی مراه بیاورد گدایی ه لذتی گذرا را به 

جای خدا و  خلق خدا به  .ظه برایت مهم شدهیعنی دید و نظر دیگری به جز خدا و زندگی در این لح  ،گرفتن تأییدانتظار 

اند و تو منتظر اظهار نظر خوب و تقدیر و تشکر از طرف این بزرگوار هستی که همیشه همه را تحسین  در مرکز نشسته 

 .ها آگاه شودنمایند تا چراغ درون همه روشن، چشمانشان باز و دل نموده و کمک می 

تله  در  که  باشد  حواسمان  خیلی  باید  منپس  نیفتیمذهنی ِ های  بودنِ    ،مان  و  حضور  به  شدن  زنده  راه  در  حتی  که 

  کند که اصالً قدر پنهان کار می های گوناگون پهن کرده و آن نهایت و ابدیت زندگی هم برای ما دام لحظه در بی به لحظه 

 .شویممتوجهش نمی 

 ۴05۸ م، بیت، مثنوی، دفتر سوِّویلمو

 دیو از نفوس   نامِ پنهان گشتنِ

 وس شد خُنُ  ،واندر آن سوراخ رفتن
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 1713 شمارة  ، دیوان شمس، غزلویمول

 راهی پر از بالست، ولی عشق پیشواست 

 تعلیممان دهد که در او بر چه سان رویم

دانی، چون هنوز  ست، چون خودت را در این لحظه الیق و ارزشمند نمی احساس کسر و کمبود درونی   ة گدایی کردن نشان

کنی تا خأل آن چیز پر شود! در صورتی که تو در این لحظه کامل و  بنابراین گدایی می  .کنی چیزی کم استمی احساس 

 .بی عیب و نقص هستی و به هیچ چیز بیرونیی نیاز نداری

کنیم،  تا ببینیم کجاها داریم گدایی می   ،بهتر است هر لحظه نورافکن با باالترین حد قدرت روی خودمان روشن باشد 

 :ها را شناسایی کرده، رها کنیم و یادمان باشدآن

 ۶90 م، بیت، مثنوی، دفتر دوِّلویمو

 ست ا چون نیستی   ،حق نعِصُ کارگاهِ

 ست اقیمتی  کارگه بی  رونِ پس بُ

 ۲0۴۴مولوی، مثنوی، دفتر سوِّم، بیت 

  فرْگَشِ  لطانِ تا چه خواهد کرد سُ 

            

 در پناه حق 

 ان مریم از تهر



 

 

 

953قسمت پیغام عشق   

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  شود 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 


