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1109 پیغام عشق قسمت خانم فریده از هلند  

 !مینترس م،ینیکم بب یل یخ  یچند روز ای یقدرتمان را ساعت  یدگیهمان  کیممکنه که ما به خاطر 

با اون همانرا به چشم  ینک یع  کیموفق شده که    مانیذهن  من اون    دن، یبه د  میشروع کن  یدگیمان بزنه که  خودمان را 

  ی زیحالت نه چ  نیدر ا  میحس و حال را تجربه کن  نی. ممکنه ساعتها امیو خودمان را ناتوان احساس کن  مینیبب  تیوضع

را    یدگ یو فقط همان  مینینتوانم بب  گه یممکنه که من مسبب را د  سته. درمیرا انجام بد  ی و نه عمل  میبگ  یزینه چ  م،یسیبنو

 .دهیکه ذهنم نشان م نمیبب

: دیفرمای اما حضرت موالنا م   ، یبش   لیتوانست به خدا زنده و تبد  ی بشو، تو نخواه  دیناام  گهیبشوم؟ بله، ذهنم م  د یناام  د یبا  ایآ

  ی ذهنکه ما با من  ستیقرار ن ست، ین یدیمنظور ترس و ناام یول  دمیها را بهتون نشان م ی دگیهمان اتیاب نیدرسته که با ا

 .برهی چاقو که دستة خودش را نم  م،یندازیرا ب ی دگیمانخودمان ه

 ۳۲۲۲ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یولوم

 را  شیدستة خو غ،یتراشد ت یک

 را  شی ر نیسپار ا  یبه جرّاح  رو،

بشه، پس   لیتبد  یتا کس  فته، یب یدگیتا اون همان شود،ی بگه بشو و م  دیفکان خداست که باقانون قضا و کن  نیضمن ا در

 .م یو خاموش باش میصبر کن  م،یتالش نکن یبا من ذهن 

 ۲۷۲۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 است  جَذوبِ رحمت ی و خاموش  صبر

 نشان جُستن، نشانِ علّت است  نیو
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 ۳۴۵۶ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یولوم

 را گوش کن، خاموش باش  اَنْصِتُوا

 گوش باش   ،یزبانِ حق نگشت چون 

تا    م،یخودمان بنویس  ی را برا  یکوتاه   ی حت  ی و قانون اساس   میکن  زیپره  ی کم  ست ین یقو  مانیمعنو  یاگر که زور و بازو بعد

 .اد یکه باال ن دیشا  وید

 1۲11 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 زَنَد یی بَهرِ دَفعِ شَرّ را شَرع

 حُجَّت کُند   شةیرا در ش وید

 .کندی محافظت م  یرا قدر مانیاریهش ،یاساس و نوشتن قانون  زیخاطر پره  نیهم به

 ۴9۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 بِه زیپره  ،ینباشد قوّت  چون 

 آسان بِجِه  طاق یُفرارِ ال  در

مهم بود؟ اگر که بهش    نقدریچشمم زد ا  را به  نکش یکه ذهنم ع  ی دگی اون همان  ای  ی مهمان  ن یا  ایآ  کنم،ی خودم سوال م  از

 افتد؟ ی م ی و چه اتفاق   شودی م ی نرسم واقعاً چ

 ۵۳0 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 ییضرورت هم تو  ی  : مُفتگفت

 یمُجرم شَو ،یگر خور ضرورتی ب
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چ  واقعاً ا  ه؟یضرورتش  در  کنه؟ پس  نابود  را  که من  م  نیاونقدر هست  کم  کنمی راه صبر  دلم  که  انشاهلل  اون  تا  به  کم 

نگران   ی ل یما را خ  د یمشکل باشه، و شا تواند ی م  ی لی دفعه خ ک ی ی دگیهمان  ک یاوقات انداختن  ی سرد بشود. گاه  ی دگیهمان

.  رمیآرام جلو مآرام  ز،یبا قانون صبر و پره  بره،ی م   شی ما را پ  شودش«ی مبا طرح »بشو و    یکه زندگ  یی بکنه، اما از اونجا

 .اونقدر بترساند  یدگ یهمان ک یما را از  ایذهن نتواند من را، و  گه یبرسد که د  یاهلل که روزء شاان

 190۶ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 اَندرونه راست کرد   مانیسل پس 

 بر آن شهوت که بودش، کرد سرد   دل

 190۷ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 از آن تاجش همآن دَم راست شد   بعد

 شد  خواستی تاج را م آنچنانکه 

 :در آخر  و

 ۲1۵ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 ریآن گفت حق خود را بص  یپ  از

 ریهر دَم نذ اتی وَ دِیبُوَد د که

 ۲1۶ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 ع یآن گفت حق، خود را سم  یِپ  از

 عیلب ز گفتارِ شَن یببند تا
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 ۲1۷ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 میآن گفت حق، خود را عل  یِپ  از

 می تو ز ب  یفساد ی شیندین تا

گوش نکن چرا که    ی نگاه کن. با گوش من ذهن  ست ی لحظه که زندگ  ن یا  د ینگاه نکن، با د  تیمن ذهن  دیبا د  نکهیا  خالصه

  ی فکر و عمل نکن که باعث خرابکار   تیمن ذهن  دیبا د  کند،ی جادوت م  کند،ی سحرت م   یگوش کن  ت یمن ذهن  ی به حرفها

 .شود یم

از هلند  دهیسپاس فر با
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 « دستت را باز کن»

 .از اعماق وجودم  ستی حرف نیا  یدان ی پروردگارا عاشقانه دوستت دارم، م

 .که عاشق پدر و مادرش است یدارم به سانِ کودک  دوستت

 .استیبه در دن یکه تشنة رس یروان   ی دارم همانند جو دوستت

 .معشوق را خواهان است دار یکه د یدارم همانند عاشق  دوستت

 .دوستت دارم  عاشقانه

به    ییگوی من. با من سخن م  تیّتمام  ینهان، ا   یبایز  یا  ییتو  آورم،ی که قلم را به گردش در م   ستمیمن ن  نیا  آگاهم

از زم  یریگی هزاران شکل، هر روز دستم را م به تو داده   یهر روز قول   نمیبی . میکنی بلند م  نیو  بار  که  ام را هزاران 

لحظات  کنم،ی م  تیشکا  شوم،ی م  نیخشمگ  ترسم،ی م  رنجم،ی م   شکنم،یم م   ی .... هرچند  خودم  به  توبه    میآی بعد  و 

  ی اتفاق هم ) هرچه که باشد( از عهد خود تخط   ک ی  ی برا  گر یام توبه نصوح باشد و دتوبه   خواهمی م   قتاًیاما حق  کنم،یم

 .نکنم

  یلحظات   یبرا  یو حت   گذاشتی در حالم نم   یریتاث  ی لحن کالم فالن  اینظر را ندارم، آگاهم که اگر بود حرف    دید  هنوز

 .کردی درونم را مکدّر نم 

مشاهده    ی. دست تو را در هر شخص و اتفاقمیو از تو مدد جو  نمیکن تا هر لحظه با تو باشم، تو را بب  میَاری  پروردگارا 

.  میو خشم نما  یو نخ نما و پر از درد و نگران   دهیافکار پوس  نیاز همة ا  یها را کنار بگذارم و درونم را خال کنم، ترس 

هد  به من اصابت نخوا  رهایت  ار، ینه من، من اگر در همان لحظه آگاه باشم و هوش  ی دهی کارها را تو انجام م  ن یآگاهم همة ا

 .شد  یخودت سپرم خواه رایکرد ز
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شو، لذت   داری ب  ی تو گفت  ی. سحرگاه است و اکثر شهر در خواب، ول شومی و مست تو م   میبوی لحظه را م  نیا نینازن  یا

. ناز کردنت را  یجار  یِبرگه و عشق باز  یرو  تیبایز  یصدا  دنیلحظه، لحظة بودنِ با تو، شن  نیدر ا  ستیاکرانه یب

  ، ییگوی ! راست م ستی که طلب معشوق نکند که عاشق ن  ی عاشق  یاز آنِ توست و به دستِ تو، ول   زیدوست دارم. همه چ

  دوارم یکه نه، ام دوارمیام  دانم،ی ام؟! نم به مشت گرفته  یزیام، چدستانم را گشوده ارا،یبا تمام وجودم خواهانت هستم 

آزاد ساخته    ده،یبخش  ییو ننگ رها  گاریب  نیو من را از ا  یهمه را برداشته باش   روارایّشب هنگام که خواب بودم تو ع

هم تا االن محبت    دیاز وجودم پاک شود، شا  های تو کجا! انشاهلل همه آلودگ   ی جهان کجا و بنده بودن برا ی. بردگ یباش 

 .دانمی نم  ،یاآلوده را مطهّر ساخته  نینموده ا

کن در همة مظاهر عشق تو و حضور تو را با تمام    میَاریباشد را بردار و    د یام، هرآنچه نبادارم، دستانم را گشوده   دوستت

پر رنگ شده.    نهایفعالً ا  ایباشد    یماد  شتریب  دیشا  کند،ی ها نگرانم ماز دست دادن  یبعض  ایوجود لمس کنم. آگاهم گو 

تا حضور    ری. دستم را بگابمی  ییرها  هالهی عق  ن یکن از ا  میَاریبزنم،   ادیبلندتر فر  و را رساتر    ری کن نعرة الض  میَاری  ایخدا

 .زدیفرو ر یتو تمام ارکان وجودم را بلرزاند و هرچه ناخالص 

 .باستیز  ستیباز  زیهمه چ نکهی! ای ستین  یقدرها مخف آن ارای

کنم.    اده یکاغذ پ  ی رو  توانم ی هم نم   اهیخط س  ک ی  ی تا آگاه باشم اگر تو نخواه  یکنی سکوت م  ، ییهنرمند فقط تو  خلّاق 

آزاد شده باشم تا بندة تو باشم و   های دگی از همان یاهلل به درجه ءشاو من بندة تو. ان   ییاز آنِ توست، مالک تو زیهمه چ

 .تو یتحت لِوا

 فراوان ی را باز کن، آغوشم گشوده است و مست دستت 

 شو، در من ساکن بمان یرا باز کن، در من جار دستت 

 .با من  یانگشتان در هم کالف شدة دستان خودت است، باق   یباز کن دیکه با  ییرا باز کن، عقده  دستت 



 

 

 

1109قسمت پیغام عشق   خانم مریم از تهران  

اصل    نیجودت همراه و همگام با همعمل را ساده بدان، آنقدر همة امور را ساده بدان تا تمام و  نیرا باز کن و ا  دستت

 .و بندها دیساده رها کن، ساده باش، رها از ق  ر،یشود. ساده بگ

آگاه باش که   ی ناظر  ست،یات نبر عهده   ی ادیو موجودات را نظاره گر باش. کار ز  ایدر اش یو عشق جار ابیرا در سحر

. ساده کمک  خنددی . ساده مبخشدی . ساده مکندی . ساده رها مگذردی و م   ندیبی ساده دارد، ساده م  ی نگاه  زیبه همه چ

  یری. اگر ساده بگیخواهی که خود م   شودی آنگونه م  زیباشد همه چ  ادت ی.  رودی . ساده راه مزند ی . ساده لبخند مکندیم

ساده  .  یکنیم  افتیهمانگونه در  ،یو عشق بوَرز  یسخت. ساده دوست داشته باش   ، یریسخت بگ  رود،ی م  ش ی ساده پ

 .کرد ی خواه  افتیدر دردسر ی ساده و ب  ،یببخش 

  ست، یداریوقت ب  د،یآی دهل عشق م   یرها شو. صدا   زهایچ  ی . نگاه کن و از باقستیو همه جا جار  زیدر همه چ  عشقم 

هر آنچه در    رای در خواب نمان ز  ،یانجام ده   دیکه با  ست یادیز  یکارها  رایشو ز  دار ی. بزیو شعف انگ  میعظ  ی باش   داریب

  ی الب ی که هم اکنون همچون س  ی و برکت  ریرا باز کن و خ  تانت شو، دس  داری. بستیپوچ ن  یالیجز خ   یاخواب انجام داده 

 .باش رایدر حرکت است را با آغوش باز و با لبخند پذ  میعظ

رنگ و بو و مزه،    ی ب ل،یشکل و شما یتعصب، ب  ی. همانند آب، روان، ساده و ب ابیبمان و من را در  یلحظه جار نیا  در

و اوست    یتو خودِ او هست  رایبرو و بدان خداوند هر لحظه با توست ز  شی ساده به پ  ر،یرا آسان بگ  زیسادة ساده. همه چ

. دوستت  یادهیچش  ی را اندک  اش ی نیریام. همانطور که ششه داشته ی. دوستت دارم همانطور که همندیآفری که دارد م

 .و عاشقانه نگاهت کنمی م  شتی. هر آن ستایورزی که به خود عشق م ییتو  نیدارم چون هستم و ا

از تهران  میمر خانم
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 به نام خدا 

 «ست؟ یچ  یدرمان من ذهن»

 ۳1۵ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یولوم

 هوش را به  هانیاَحْوَل ا یدار ا گوش 

 بِکَش از راهِ گوش  دهید  یِدارو

  ن یگوش کن و نوش جان و روانت کن، ا  د،یآی م  ییکه از فضاگشا  یموالنا را با خرد  یآموزه ها  ن،یوبد   ی من ذهن  یا

 .توست ین یغلط ب  یدارو

 1۲10 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یولوم

 گردن است  یْ عال  وار،ید نیکه ا تا

 سر فرود آوردن است   نیا مانعِ

 .دیآی دوا نم م،یکن ی گردن کش مانیهاتیو با من میرا خم نکن  یتا سر من ذهن  م،یرا خراب نکن هایدگیهمان وارید تا

 ۳1۶۳شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یولوم

 ؟ یزخم  نیچن  یاخرقه   جهت

 یدرد سر ز دستار نیچن نیا

ما را به دردسر عقل    م یرا بپوشان  مانیاریزخم هوش   ی تا رو  میرا به هم وصل کن  ها یدگیهمان  ةخرق  نکه یها و ابه جهت   رفتن

 .کندی دچار م   یو دستار من ذهن
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 1۲1۵ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یولوم

 شیپ  امِیّخُنُک آن را که او ا یا

 ش یدارد، گُزارد وامِ خو مُغْتَنَم

بهشت داده است    یرا که خدا آن را به بها  یبداند و هر چه زودتر وام من ذهن  متیکه وقت را غن  یبه سعادت کس   خوش

 .ازدبپرد

 ۲٨ترجیع شمارة  عات،یدیوان شمس، ترج   ،یولوم

 خود بِبُر  رِیحُکمِ مُر، ما را ز غ کُنی عشق م یا

 ی کشی م ایبغُرّ، ما را به در  یغُرّی م لی س یا

را خم    ی ماست تا سر من ذهن  یهاتیمن  یبرا  ی تلخ  یمُر، حکم تلخ است. حکم مُر فرمان عشق خداست و دارو  حکم

 .تا ما را به خدا زنده کنند ندیشوی ما را م  یهایدگیو همان ندیآی م لی مثل سِ های تلخ  نیا م،یکن

 ۲۴9۷ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یولوم

 تو همچون شتربان، تو شتر عقلِ 

 هر طرف در حکمِ مُرّ کشانَد یم

ر  ی زندگ اتفاقات   بیبا حوادث  و  م   یالمنون  نشان  تلخ  را  آن  را  یهمچون شتربان   دهدی که ذهن  اصلمان    یبه سو  ما 

 .کشدیم
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 1۴۴۳ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 صحرا مار و کژدم پُر شود  جمله 

 جاهل، شاهِ حُکم مُر شود   چونکه

 .زندی م ش یمثل مار و عقرب ما را ن هایدگیو همان میبندی شاه شود و حکم دهد ما فضا را م ی عقل من ذهن اگر

 ۳۲۵0 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یولوم

 توست  ی امّا چو از هست  ش، ین زخمِ

 باشد، نگردد درد سُست   یقو غم

پس    نم،یمن چنان و چن  مییگویو م  میسازی م   یهست  یخودمان است چون با من ذهن  یدگیهمان  شیما از ن  یزخمها  پس

 .شودی م تریما قو یدردها

 1۶19 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یولوم

 شایَما اهللفْعَلُ یَاست و،  حاکم

 دوا  زدیدَرد انگ  نِیز ع او

 .میابیدوا را ب ی و با استفاده از خرد اله  میتا ما فضا باز کن ندیآی دردها م  شود،ی حاکم است و هر چه بخواهد همان م خدا 

 1۶۷شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یولوم

 ات؟ یآبِ ح یا   یچه حواله کن  بشیطب  به

 همانجا که رسد درد، همانجاست دوا  از



 

 

 

1109قسمت پیغام عشق   خانم دیبا از کرج  

عالم در    بیطب  زد،یو دَم او به چهار بُعد ما بر  اتیتا آب ح  میفضا را باز کن  م،ینگرد  ست،ین  رونیما در ب  یدردها  بِیطب

 .آوردی درد، دوا م نیع

 9۴ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 توست  یهر عدو دارو قت یحق در

 توست یِو نافع و دِلجُو ایمیک

زنده شدن به    یو دارو  میتا ما در مقابل آن فضا باز کن  استیمیک  ندیبی دشمن و مانع م  یکه من ذهن  یزیچ  قتیحق  در

 .میابیرا ب ی زندگ

 10۵ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 ده اریو مالشِ بس  زیو ت تلخ 

 و بافَرِه فیشود پاک و لط تا

 .میریرا بگ  یزدیو پاک شود و فرّ ا  فیاست تا روح ما لط  یمن ذهن  یدوا ی ول زستیتلخ و ت   ارانهیهوش یدردها

 10٨ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 شود  نیریباَل ش ند،یصفا ب چون 

 شود   نیبشود دارو، چو صحّت  خوش

که چشم    ستیداروئ   نیا  شود،یم  نیریما ش  یو دردها  مینیبی گشوده شده را م  یفضا  یصفا  م،یلحظه صبر کن  کی  اگر

 .دیگشای عدم ما را م
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 ۲۲9 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 اندده یاز درد زآن نال عاشقان 

 اند ده یمال گهینظر ناجا که

  م،ینظر کرد  هایدگ یهمان  دانمِی و م   یبه جبر من ذهن  میبه مرکز عدم نظر کن  نکهیا  یبه جا  یول  م،ی همه عاشقان خدا هست  ما

 .مینالی م  یخاطر از درد آوارگ   نیبه هم

 ۷1شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یولوم

 حق که هست از مهر جان او  یایمیک نیا یزه

 ذوق و راحت شد همه رنج و تعب ما را   نیع که

  ی را به طال  ها یدگیو رنج و درد همان  میفضا باز کن  میشرح داده است تا بتوان  ما را  ة نیحق که درون س  یایمیبه ک  نیآفر

 .میکن ل یتبد یذوق و راحت 

 ۳۲۲۵ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یولوم

 ریتو، پ شِ ینهد مَرْهَم بر آن ر ور

 ر یزمان ساکن شود درد و نَف آن

 ۳۲۲۷ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یولوم

 شیرپشتْ  یز مَرْهَم سر مَکَش ا نیه

 ش یآن ز پرتو دان، مَدان از اصلِ خو و
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اکنون که با خرد موالنا،    میرا تلف کرد  مانیزندگ  هایدگیو زخم همان  شیو با ر  میدار  یکه من ذهن  میدانستی نم  تاکنون

  مییو نگو  میرا از پرتو و نور بزرگان بدان   نیا  شود، ی و اگر حالمان بهتر م   میباشد که از مرهم رو برنگردان  م،یافتیمرهم را  

 .میکن تیخودم کردم و حتماً قانون جبران را رعا

 ۳۵۲0 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 داروَت درمان کنم ی ب میَکاف

 کنم دان یرا و چاه را م گور

ذهن و چاه    کیتا از گور تار  میمقاومت نکن  ستیکاف  م،یو منقبض نشو  میفضا باز کن  ست ی کاف  ست،ی ما کاف   ی برا  خدا 

 .مییایب رونیب هایدگیهمان

 ۶٨۴ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یولوم

 دی مج زدانِیکه  غمبریپ  گفت

 دیهر درد درمان آفر یِپ  از

 ۶٨۵ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یولوم

 رنگ و بو  ینیز آن درمان نب کیل

 او فرمانِی ب  ش یدردِ خو بهر

 ۶٨۶ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یولوم

 جو در المکانچاره  ی را ا چشم

 جان  یِ بِنه چون چشمِ کُشته سو نیه



 

 

 

1109قسمت پیغام عشق   خانم دیبا از کرج  

را در عدم جستجو    مانیو چاره دردها  میاعتماد کن  یو به درمان زندگ   میبه فرمان خدا فضا باز کن  دیگفت: ما با  غمبریپ

 .میاکه انگار مرده   م یباش م یو چنان تسل میکن

 ۲911 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یولوم

 نیقیمد اصلِ دوا آ اِحْتِما،

 ن یکن قوة جان را بب اِحْتِما

  ی در ذات ماست، ما در اصل معشوق و زنده شدن به زندگ  زیاست، پره  زیکه پره  دهدی در آخر موالنا اصل دوا را به ما م  و

به ذهن    میپس هر لحظه گوشمان به فرمان خدا باشد و مراقب باش  م،یشو  دهیهمان  یزیبا چ  میخواهی و نم  میخواهی را م

 .مینرو

 ۲۴۶0 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 تو  دار یو ب ی مراقب باش گر

 هر دَم پاسخِ کردار تو  ینیب

       ی گرام اران یسپاس از برنامة انسان ساز گنج حضور و  با

از کرج  باید
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 با سالم و درود فراوان 

 « گرید یقَدَم از نگاه نینکو نهادنِ اوّل»

  ی عنی  م،یشدن با خدا را انتخاب کن  یکیدرون،    یکه با باز کردنِ فضا  میقدرت اراده و انتخاب را دار  نیلحظه ا  نیدر ا  ما

به   یعنیانتخاب دوم،   نکهیا ایفَکانش ما را به خود زنده کند و در ما حرف بزند، ْ و با کُن دیایکه ب میخداوند را انتخاب کن

 .میبشو  یذهن یهاشدن  نییو دچار باال پا میبگرد  یدنبال خوشبخت ریصاوو در ت میرجوع کن مانیذهنمن

 .دهندی خود را نشان م  ماًید، بلکه داانپنهان نکرده   ییدو انتخابِ ما خود را در جا نیا می نیبی م م،یخوب نگاه کن اگر

 .امتحانِ اوست یذهنالبته خب فقط خداوند وجود دارد و من -

 .طالب هستند ماًیدا

.  میرا به او بفروش  یذهنو من   میاو را در مرکزش قرار ده  خواهد ی ماست و م   ی هر لحظه طالب ماست، مشتر  خداوند 

 .م یخون هستجنس و هم چون هم  م،یتمامش را بفروش

و ضررش را    م، یاسال به او توجّه کرده   ان یهمانطور که سال  میبه او توجّه کن  خواهد ی م  زند،ی هم دَم از طلب م   یذهنمن

 .میادهیهم د

 :دهندی صورت به ما نشان م  نیلحظه را به ا نیانتخاب ما در ا ن یموالنا ا حال

 1۴۶1 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 ست ی کیکو سود دارد، خود   یمشتر

 ست ی و شک  بیرا در او رَ شانی ا کیل

.  میو به خدا اعتماد ندار  میشک هست  یدر فضا  یذهنما سود دارد که خداوند است. اما ما در من   یبرا  یمشتر  کی  فقط

 .مینیتا عدم را بب میفضا را باز کن دیبا
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 1۴۶۲ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 شُکوه  ی ب  ی مشتر یِ هوا از

 گروه نیرا باد دادند ا یمشتر

با اعتبار که خداوند    یِو مشتر  میاست را خورد  یاعتباری ب  یِمشتر  کیکه    یذهنمن  یهاییطُمْطُراق و خودنما  بیفر  ما

 .مینیبی است در مرکز ما پنهان شده و آن را نم 

 1۴۶۳ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 یاشْتَرماست اَهللُ  ی مُشتر

 برتر آ نیه یغمِ هر مُشتر از

 1۴۶۴ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 تو است  انِیجُو که جُو ییمشتر

 تو است   انِیآغاز و پا عالِمِ

 1۴۶۵ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 را تو به دست  یمَکَش هر مشتر نیه

 با دو معشوقه بَد است  یبازعشق 

طالب    دیبرود. با  میبگذار  م، یرها بش  یذهنبه نام من   یاعتباری ب   یِاز غم مشتر   د یما خداوند است و ما با  ی اصل   یمشتر

 یرو  های دگیما خداوند است، همان   یو معشوقه   یکه تنها مشتر  می را بدان  نیچون اوّل و آخرِ ما اوست. و ا  میخداوند باش

 .پوشانندی خدا را م 
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 1۴۶۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 گر خَرَد  هیسود و ما  یاب ین زو

 عقل و خِرَد   متیخود ق  نبْودش

 1۴۶۷ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 نعل   مین یِاو را خود بها  ستین

 و لعل؟   اقوتی یبَرو عرضه کن  تو

 1۴۶٨ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 کورت کرد و محرومت کند حرص،

 مَرْجُومت کند شی همچون خو و،ید

 یذهنمن  م،یکنی م  یگذارهیسرما  یذهنرا در من  یاریو تماماً ضرر است. ما که هش  رسدی به ما نم  یسود  چیه  ی ذهنمن  از

وقت  است، آن   ارزش ی ب  یذهنمن  نیا  اری. و بس دهدی . فقط درد و بال م دهدی نم   لیبه ما تحو  یاریدر خورِ هش  ی سود  چیه

و    میما کور بش  شودی باعث م  نیا  میکنی م  میماست را به او تقد  یاریهش  ونماد حضور    نجایگرانبها که در ا  اقوتِ یما  

 .تن هستند کی هر دو  طان ی. چون نفْس و شمیرانده بش طانی و مانند ش میحرص بورز

 1۴۷0 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 افتندیرا صابران در یمُشتر

 نشتافتند   یهر مشتر یِسو چون 
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 1۴۷1 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 یرُو زآن مشتر  دیگردان  آنکه

 یو اقبال و بقا شد زو بَر بخت 

م  ،یذهنمن   ی عنی  شکوه ی ب   ِ یاز مشتر  زیصبر و پره  با باش  طیشرا  نیا  میتوانی است که  که فقط خداوند    میرا داشته 

هر که صبر نکرد و    ی تا مرکز ما پاک شود. ول  می کنیصبر م  کنند،ی ما باشد همانطور که بزرگان صبر کردند و م   یمشتر

 .دهدی را از دست م  تیّو ابد تینهایب ، یگ جاودان ، یبختک یخودش خواند، ن یِرا مشتر یذهنمن

  م یکار تالش کن  نیو در ا  میرا به او بفروش  و مخلّفاتش یذهنو من میخود را خدا بدان  ی که مشتر  ندیفرمای موالنا م   پس 

 .می بشو ی اقبال و باقتا خداوند در ما فکر و عمل کند و خوش  م،یو صبر داشته باش

 ممنونم از شما  ی لیخ

از مازندران  اشکان 
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 سالم 

 ۴۲99 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یولوم

 ارجمند  ی کن ا شی تو کارِ خو نیه

 کَنَندیخود برم  شِی ر شانیکا زود،

  ی با عجله برا  میهکه بخوا   ست ین  ی وقت را تلف نکن و منظور از وقت زمان روانشناخت  گر ید  ی عنیکلمه زود    ت یب  نیا  در

 .میخود کار کن یزود رو ندهیدر آ  یحضور توهم ک یبدست آوردن 

  ن یا  شهیلحظه ) هم  نیرا که در ا  میاری خودم و هوش  ی را بگذارم رو  امی تمام تمرکزم را ، تمام وقت و انرژ  ی عنی  زود

  ام ی در کار معنو  ی بدهم حت  میذهنخودم خرج کنم که اگر آن را به دست من   یو امانت خداست برا  ه یلحظه است( هد

 .کندی م یی کار افزا میهم برا

  ی شانه خال   اتیتکرار اب  ریاز ز  اما   کردمی و مرور م   نوشتمی نکات را م  کردم،ی تجربه خودم است که برنامه را گوش م   نیا

 ی ریگجه یبا عقل ناقصم نت  ی عنیندارم،    ات یبه تکرار اب  ازیپس ن  کنمی من که خوب کار م  گفتمی و با خودم م   کردمیم

 .کنم کارشیاز کار ب دیکه با  ی همان عقل  کردمیم

 یهاله یو ح  یاز زرنگ  نکه یا ی بگنجانم و برا  میرا در برنامة روزانة کار معنو اتیهر چه زودتر تکرار اب ی عنیواژه زود  پس 

 .خودم در امان باشم آن را در اول جدول کارم قرار دهم

از تهران  نیمیبا تشکر س
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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  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 
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