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472 پیغام عشق قسمت خانم مریم از اورنج کانتی   

 ۸۸۱ ۀشمار  ۀبرنام

 200۱دیوان شمس، غزل شماره   مولوی،

 بر من  نیمیدلبر س  یده و عشوه ده ا دم

 دم تو چون اجل آمد بر من  ی دمم ب  که

 :شمس موالنا وانیاز د 200۱ ۀ شمار  غزل

 .آگاه از اصل خود   یانسان  ینیبو عاقبت   سببی ب  ی امر زنده شدن به خِرد، برکت، شاد تحقق 

 .و جاودانه شدن  یفضادار تینهای به ب  ل یو امر تبد د یتحولِ د اقِیکامل. امر به ذوق و اشت میو تسل یی به فضاگشا امر

 ی بدون قضاوت و مقاومت با مرکز  یتیو رضا  رشیپذ  .کامل  میتسل  ۀ واسطبه   یبا زندگ   یدر همراه  اقیبه ذوق و اشت  امر

  یی . امر به شناسادهدی م   صیو تشخ  دهیرا د  اری  ۀ کار و عشو   یحضور، ابتدا و انتها  دیکه با د  ی دگ یاز هرگونه همان  ی خال

. امر  نها و عاقبت آاز آن   ی ناش  جانات یو دردها و ه های دگ یهمان دنیو د یی واقع جهالت آن. شناساذهن و عقل محدود و در

 .درد و مرگ  ن یاز ا زیبه پره

 ۱۶22 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کنند نیشیها پحه خود نو  عاقالن

 زنندی آخِر به سر بر م  جاهالن

 2۱۹7 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خواهد، عاقبت دیجاهل د  کانچه

 مَرتبتْ ز اول  نندیب عاقالن



   

  

 

472 پیغام عشق قسمت خانم مریم از اورنج کانتی   

گرفتن و جذب اتفاق    یجد  ی عنیشدن،    دهیکار همان  ی بدون مقاومت و قضاوت خود، ابتدا دیتشنه به ذوق امر، با د  عاقالن

 .همراه خواهد بود  ی مان یکار انسان در ذهن، با مالمت و پش انیپا کهی حالدر کنند؛ی م زیکرده و پره یی شدن را شناسا

 4۶۸ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تمام میتوکل، جز که تسل جز

 غم و راحت همه مکر است و دام  در

است که انسان را از    ی مکر و دام  لحظه نیبد دانستن اتفاق ا  ایگونه قضاوت از جمله خوب دانستن  واقفند که هر  عاقالن

 .کندی و از ذوق امر جدا م لحظه  نیا

 ۱۹77 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 نشان نور توست ینیبعاقبت 

 گورِ توست  قتیحق ، یحال  شهوت

 ۱۹7۸ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 دیبد  یکه صد باز ینیبعاقبت 

 دیشن  یباز ک یآن نَبْوَد که  مثلِ

  ی نیباست. عاقبت   زیبار رفتن با صبر و شکر و پره  ریو ز  های دگیهمان  دنیمقاومت و قضاوت، د  د ید  صیتشخ  ،ینیبعاقبت 

با تعهد و    شتریچه بهر   ییذوق و طلب شناسا  ،ینیبحضور است. عاقبت   دیذهن با د  یو باز  یدگ یهمان  یصدها باز  دنید

 .است  شتریچه بتکرار هر

 ۱۵۶7 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو



   

  

 

472 پیغام عشق قسمت خانم مریم از اورنج کانتی   

 اللّه شدُ به نور نظُر یَکو  خیش

 وز نخست آگاه شد   ت،ینها از

 ۱۵۶۸ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ببست از بهر حق   نیآخُرب چشم

 گشاد اندر سَبَق   نیآخِرب چشم

چشم گشاده و فکر و عمل    ، یزندگ  ۀکننددم زنده  ی عنی  نیآخِرب  دیقضاوت و مقاومت ذهن، د  دید  یعن ی  نیآخُرب  دیبستن د  با

 .کندی را زنده م شتری هرچه ب ییو فضاگشا شتری هرچه ب یی دست گرفته و ذوق امر شناساانسان را به 

 40۳۳ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 لذت امر مرا   دهیبد یا

 سپرده بهر امرم در وفا  جان

 ۱۶2۳ تیدفتر سوم، ب   ،یمثنو یمولو

 نیکار آخِر را بب ی ابتدا ز

 نید  وْمِ یَ مانیتو پش  ینباش  تا

ی از اورنج کانت میاحترام، مر با



 

 

 

472قسمت پیغام عشق   خانم دیبا از کرج  

 نام خدا  به 

  یی تا با فضاگشا  میقرار نده  یذهنیهاباد من   ریو در مس  میموالنا و حافظ شمع حضورمان را روشن کن  اتیبا تکرار اب

 .میرا روشن کن  گریهزاران شمع د میبتوان

 ۱44 ۀ غزل شماریوان شمس، دحافظ،  

 ی ابی  ی گر آگه ت یز نور هدا دال 

 کرد  ی زنان ترک سَر توانشمع خنده  چو 

و فضا را    میبه اتفاق لحظه شو  ی است، اگر راض   ی ناراض   شهیو هم  کند ی ت کار م با دو ابزار مقاومت و قضاو  یذهنمن   عقل 

  برابرِنور شمع در  شود، ی ما بهتر م  ی زندگ  یهات یو وضع  کندی م   تی هدا  ی خرد اله   ی سوما را به   ی زندگ  ی روین  م،یباز کن

 .میبرخوردار شو  یتا از سر و خرد زندگ   میرا بده یذهناست پس سر من  چ یه دینور خورش

 22۳۹ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی که کارَد گردد اَنبارش ته هر

 ی اندر مزرعه باشد بِه  کیل

 2240 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 در انبار ماند و صَرفه کرد وآنکه 

 هاش خَورد و موش و حوادث  اِشپش

انبار مو آن  کندی م  یی جوو صرفه   لهی ح  ایدر بخشش عشق و برکات دن  ی ش یاَندی ابیبا کم  یذهنمن تا مال و    کندی قدر 

را در مرکزش    یدگ یهمان  چیو ه  دیگشای که فضا را م  یثروتش خوراک شپش و موش و حوادث روزگار شود؛ اما انسان 

 .است مهرو بخشش و  یشاد یهاجانش پر از گل  ۀمزرع کندی انبار نم 



 

 

 

472قسمت پیغام عشق   خانم دیبا از کرج  

 ۱7۹۵ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 یادر صَرفه چون افتاده  یاتو مُقامرزاده  گر

 رسوا بوَد خاصه که با خوب خُتَن  یگرصرفه 

 مُقامرزاده= قمارباز

مخصوصاً    ؛یاب یرا ب  ی را بباز تا اصل زندگ  تیهای دگ یقمارباز همان  ک یمثل    ، یاگر تو امتداد خدا هست  د،یفرمای م  موالنا

 ؟ یکُنی م یی جوو صرفه  ی چسب ی م ایدن یزهایشدن با خدا چرا به چ  ی کی یبرا

 2۸ شماره عات یترج  ،یمولو

 خود ببُر  ریحکم مُر، ما را زِ غ کُنی عشق م یا

 ی کِشی م ایبغُر، ما را به در  یغُری م لی س یا

  کم مُر= حکم تلخح

با شربت تلخ    یمشغول باشد، زندگ   شترداشتن،یو حرص ب  یکارو طلب  ت یبه مقاومت و شکا  یذهنچقدر انسان با من هر

  رود ی م  یمقاومت  چیبدون ه  المَنون بیرَ  لیغرّش س  ریشود و در مس  یتا عشق خدا در او متجل   کندی قضا و قدر او را پاک م

 .شود  ییکتای یایدر ی تا راه

 ۱20۵ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ردتیبگ ی موافقت دردِ دل ی نکن گر

 نَفَس  ک ی زیمگر نیخوش است خوش، ه  یهمنفس



 

 

 

472قسمت پیغام عشق   خانم دیبا از کرج  

  یزندگ  انیجر  یسو و موازهم  ییبلکه قدرت است و ما با فضاگشا  ستی ن  یعمل ی ب   لحظهنیو موافقت با اتفاق ا   میتسل

 .کندی ما را از جنس درد م  ی با زندگ  زهیلحظه مقاومت و ست ک ی یحت  میشویم

 ۱۱۹7 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 د؟ یتو مگو همه به جنگند و زِ صلح من چه آ

 تو چراغ خود براَفروز  ،یهزار یینِه   یک ی تو

خودم کار کنم و صبر و شکر    ی رو  دیفقط من با  کنندی م  یورزو حرص  جنگندی که همه م  ییایدن  نیدر ا  دیگوی م  یذهنمن

هزاران شمع    تواند ی شمع روشن م   کیکه    داندیو م  کندی حضور چراغش را روشن م   یاریشه  ی داشته باشم ول  زیو پره

 .را روشن کند گرید

 ۳۵2۸ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دوست  دارِی رَهَش دور است تا د زآن

 آرزوست  ش یسیسَر، رئ  دینجو کو

  ی ذهن جهل من  ۀسلط   ریو ز  مییجوی را نم  یما سر و خرد زندگ   رایز  م؟یشوی و از خدا دور م  میکنی ست را گم مراه در  چرا

 .میکنی را کنترل م  زیچکس و همه همه  ، یسیرئ یو در آرزو دانم ی خودم م مییگویم

 24۶4 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی جامه در آب شستن  ،یجُستن ات یح آب

 یدَر دتیتا بگشا ، یدر دل نشستن بر



 

 

 

472قسمت پیغام عشق   خانم دیبا از کرج  

  م یی را در آن بشو  های دگ یهمان  ۀ تن ما عبور کند تا ما جام  ی لحظه از جو  نیکه ا  میهست  ی زندگ  ات یدنبال آب حما به   ۀهم

  مان یو خرد و قدرت را به رو  یآرامش و شاد  یو از کَرَمش، درها  ندیدل پاک ما را بب  ی تا زندگ  مینیو بر درگاه خدا بش

 .دیبگشا

 ۱72۹ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست یجهان خواب است، اندر ظَنّ، مَا نیا

 ست یباک ن  ،یرود در خواب دست گر

فضا را    د یبا  م؛یستیذهن با  یهادر توّهمات و گمان   دیمثل خواب شبانه است، موقّت است، ما نبا  جهان نیما در ا  ی زندگ

از خواب    که  یتا روز  دیایرا کنار بزند و نور عدم به مرکزمان ب  یدگیهمان  یهافَکانش پرده با کُن  ی تا دست زندگ  میباز کن

 .میرا ترک کن ایدن ی ترس چیبدون ه  م،یزیخی م جهان بر

 2۱۵2 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 عرش  یو گوش و هوش و گوهرها  چشم

 تو زِ فرش؟   یدیچه خر ، یکرد خرج

ما کو؟    یشنوما کو؟ گوش سکوت   نیبچشم عدم  میمهمان است، از خودمان بپرس  اینود سال در فرش دن  تینها  انسان، 

قانون جبران را    ایآ  م؟یچگونه خرج کرد  دیرا که خدا به ما بخش  یزندگ   کرانیب  یهااَلَست کو؟ نعمت   یاریشعهد ما با ه

سپاسگزار  ا یآ  م؟ یکرد  تیرعا بخشندگ   ی با  جنس    ی و  ش  ای  و   میشد  ی زندگ از  شد  طان یبا  ست  میهمدست  به   زه یو 

  م؟یبرخاست

 4۹۹ شماره  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 بِاللّه  ی بنده را کَف  یبس بُد



 

 

 

472قسمت پیغام عشق   خانم دیبا از کرج  

 ست ین ت یدانش و کفا نیا  کَشیل

دانش    ن یا  م،یبندی و فضا را م  میترسی م  ی ذهنمن   یاست، اما با عقل جزو  ی ما کاف   ی خداوند برا  م،یکنی فضا را باز م  ی وقت

از خرد و    فضا  ن یگسترده تا ما در ا  یرا به ما داده است و بساط  یی انبساط و فضاگشا  ییکه حکم حق توانا  میرا ندار

جز درد و خشم    یمقاومت و انقباض و فضابند  ۀ جینت  را یز  مییو سخن بگو  م یمند شوبهره   یو قدرت اله   ت یو امن  ی شاد

 .ستین زهیو جنگ و ست

 2۶70 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ساطحق گسترد بهر ما بِ   حکم

 اِنبساط   قیاز طر دییبگو که

 .یگرام ارانیگنج حضور و هم ۀاز برنام ی سپاس و قدردان با

از کرج  باید



 

 

 

472قسمت پیغام عشق   آقا فرهاد از بهبهان  

 و دوستان و همراهان گنج حضور   زیعز یشهباز یبا سالم و درود خدمت آقا 

 هستم از بهبهان  فرهاد

 .گذارمی خدمت شما و دوستان به اشتراک م  حات،یرا همراه با توض  اتیو غزل  یاز مثنو ی اتیاب

 ۹4۶ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ست؟ ی ساِلحِ تو چ  نیکردم از خار کا سؤال 

 داد که گُلزار، صد عَدو دارد   جواب

 74۸ ۀبرنام

ا  دینیبب م  هانیموالنا چندجور  ما  به  بفهم  دیگوی را  ما  س   م؛یکه  خار  اؤاز  که  کردم  گرفت   نیال  که دست  که    ی اسلحه 

 ست؟ ی چ ی مردم، برا یبه دست و پا یفرو برو ی خواهیم

که به حضور زنده شده   ی کسکه هر دهدی نشان م  ن یبه حضور ما داشته باشد، ا  ینظر بَد ند،ی گُل ما را بچ ی کس هر گفت

ا   خواهندی م  گرید  یهااست، آدم   لحظه  نیاست، در حضور است، در ا . شما هم  رونیبکشند ب  یدارشهیر  نیاو را از 

شما و    یهالیشما، همسر شما، دوستان شما، فام  فرزندگرچه که ممکن است    د،یهست  تانیاریهش  تیفیمسئول حفظ ک

ها هستند هنوز از انسان   ی لیکنند. خ  جادیشما دردسر ا   یبرا  خواهندی ارند و م بزرگ د  یذهنهمکاران شما در اداره، من

 .گردندی اند، دنبال بهانه مطور کامل از ذهن جدا نشده ه ب

چرا    کند؟ی کار را م  نیچرا همکار من در اداره ا  کند؟ی کار را م   نیکالس من اچرا هم  کند؟ی کار را م   ن یمن ا  یاتاق هم   چرا

کار را   نیا  شی سال پ  یچرا پدر و مادرمان س  کند،ی چرا اوضاع مرا درک نم فهمد؟ ی را نم  زیفالن چ دانمی من، نم  سیرئ

 هستند؟  یطورن ین هم چرا اکردند با من؟ و اآل



 

 

 

472قسمت پیغام عشق   آقا فرهاد از بهبهان  

  یمسئول نگهدار  ی ول  اورند یب  رون یکه شما را از حال ب  دهندی دست شما مبه   تانیهای است که دوروبَر  ییهابهانه   هانیا

هست؟    یدر شما باشد، به عهده ک  یثبات  ک یشما از جنس حضور باشد،    یاریکه هش  یاری هش  تیفیک  نیحال، ا  نیا

 .چالش است  کیهم  ن یشما است. ا  ۀعهد کنند؟ نه! به ی شما رفتار نم ل یهست که مطابق م یتمام آن کسان  ۀ عهدبه 

 تانیبازوها  دیخواهی باشگاه م  دیروی . شما مماندی باشگاه م   یهادمبل  نیمثل ا  طان یو عوامل ش  طانی که ش  دیکن  توجه

  قدر نیدمبل ا  نیکه چرا ا  د ییگوی م  چیشود؛ ه  ی قو  تانیتا بازو  دیکنی ها ورزش مبا آن   دیداری بشود، دمبل را بر م  ی قو

  رون یشده بی شده و شرط   تیهوذهن هم  ن یشما را از ا  کهن یا  یبرا   ی گزند   جه، یکه! درنت  دییگوی است؟ نه! نم  نیسنگ

 .دهدی بکشد، به شما دمبل م

  آورد، ی م  شیما پ   یکه برا  ییهات یکه، وضع  ییزهایچ  یبگذارد ول  خواهد ی دشمن ما هست، نم   طان یاست که ش  درست

درست مثل آن دمبل؛ چه بسا آن    د، یشوی م   یقو  د،ییآی م اش بَرشما چالش را از عهده  ی چالش است؛ وقت  ک یواقع  در

  ی . شماشودیشما م  یداریب  شود،ی رفتن هوش شما م  اال سبب ب  د،یدر اطراف شما اگر شما چالش را قبول کن  هات یوضع

فضا رو شما    نی تا ا  میمجهز بش  ی و به خرد زندگ  میفضا رو باز کن  د یما با  ی عنی  دیخوری و دردمند به درد خدا نم   فیضع

شماست، دوست شماست. شما صبر    ری مد  نیدمبل هم  د، یخواهی دمبل م   ه یباز کردن فضا شما    ی. براشهی نم   دیباز نکن

خدا از اون آگاهه و    دیهست  یتیدر هر وضع  دیمطمئن باش شما هرجا هست  د؛یکنی م  نیتمر  ییفضاگشا  د،یکنیم  نیتمر

 .گذاشته ارتونیدمبل مناسب رو در اخت

 ۱۶۱غزل شماره  ات،یغزلدیوان    حافظ،

 دل  ی بود از طَعن حسود ا دینبا غمناک

 باشد   نیتو در ا  ریخ ی نیکه چو واب دیشا

  طَعن: طعنه 
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لحظه دور کنند غمناک نباش؛    شما را از این  خواهند ی و م   کنندیم  جاد یاطراف خودتان که دائماً درد ا  یذهن  یهامن   از

ها نگاه کن و  به آن  ی زندگ  دیتر کند پس از ددر آن است تا شما را آگاه   یریشما و خ یست برای صالح زندگ   ن یا  دیشا

 .در آن است یریبدان حتماً خ

 ۱7 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 افزون کند ی که سرکه، سرکِگ چون 

 بود  ی شِکر را واجب افزون  پس 

 میکن  ییفضاگشا  میتوانی تا م  دیپس ما با  شوندیما م  یذهنو باعث واکنش من   کنندی م  جادیدائماً درد ا  یذهنیهامن  اگر

 .میها را در آغوش آرامش خودمان قرار دهآن   زهیبا عدم واکنش و ست  یعنی  م؛یها شکر را اضافه کنآن   ی مقابل سرکِگو در

 ۹4 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 توست  ی هر عدو دارو قتیدرحق

 توست یو نافع و دلجو ایمیک

 ۹۵ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 در خاَل  یزیازو اندر گر که

 از لطف خدا یی جو  اِستعانت

 ۹۶ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اند دوستانت دشمن قت یحق در

 ز حضرت دور و مشغولت کنند که
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 نافِع: سودمند بودن 

 اِستعانت: کمک خواستن 

دشمن ما باشند    قتیحقممکن است در   میخواهی م  تیها حس آرامش و امنو از آن   میکنیهنمان فکر مکه با ذ  یزیهرچ

  یبرا چرا؟   ماندی م  ایمیمانند ک  نیماست ا  یدارو  ن یا  قت یدرحق  : دیگوی م  موالنا   .لحظه و خدا دور کنند  و ما را از این 

  ی در فضا  ییکتای  یدر فضا  میزیگری چالش م   نیباشد، از ا  یبد  تیما باشند وضع   انیعدو ممکن است اطراف  نیا  کهنیا

 .میطلبی شده و از لطف خدا کمک مگشوده

 «دوستانت دشمنند  قتیحقدر«

 هان یتو هستند ا  یمنشاء فکرها  ای  زدیخی مصورت فکر در سرت برو در مرکز توست و به  یشد  دهیهمان  یزیچبا هر  یعنی

و   میکنفضا باز    اُفتد ی م  رون یدر ب  ایدر ذهن    لحظه   ن یکه ا  ی مقابل اتفاق و در  م یناظر و حاضر باش  دیدشمن تو هستند. با

 .ماست یدارو نیا  میبدان

 22۹ شماره  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 داد خدا مَر مرا، تو را سِرکا شراب

 قسمت است چه جنگست مَر مرا و تو را  چو 

 ۵۵0 ۀبرنام

 رکه سِرکا: س

بودن و عدم مقاومت و قضاوت    م یتسل  نیشراب هم  ن یو ا  نوشاندی ها مانسان   ۀبه هم  لحظه   نی در ا  ی شراب زندگ   خداوند 

را با    هااله یپ  نیو ا  میکنی اوقات فراموش م   ی اما ما گاه  ست؛ ی آن آرامش درون  ۀجیست که نتلحظه   نیمقابل اتفاق ادر

 .رسدی نم ا و شراب به م میشکنی و قضاوت م زهیمقاومت و ست
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درد    یعن یقسمتت سرکه    ی خواهی و با تو که م  نوشمی و من م  دهدی خدا به من شراب م  لحظه   نیدر ا  دیگوی م  موالنا

 .میرا نوش جان کن یشراب زندگ   اله،یپاله یمانند موالنا پ میکاش ما هم بتوان یا  .ندارم  یباشد جنگ 

  ی اتفاقات برا  اُفتندی بدبخت کردن ما نم   ایخوشبخت کردن    یکه اتفاقات برا  گمی رو م  یدی و کل  یی در آخر نکته طَال  و

 .اُفتندی کردن ما از خواب ذهن م داریب

فرهاد از بهبهان 
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 سالم دوستان 

ما از خواب ذهن    ی داریب  ی باز شد که اتفاقات برا  میبرا شترینکته ب نیشدم. ا یجسم   یماری ب  ک یاست که دچار   یمدت

  کردم ی کنم که فکر م  یی را در خودم شناسا  ییهای شدگتیهوخدا توانستم هم  یاریمدت به    ن یچراکه در ا  اُفتند؛ یم

 .بود   مایدوستان معنو ۀکنندداریب یهاام یگنج حضور و پ رینظی ب  ۀمدت برنام نی مونسم در ا تنها .اُفتادند

  توانم ی دوباره نم  کردمی شده بودم و فکر م   یدیهستم چون دچار ترس شد  تیهومن با جسمم هم   که،ن یاول ا  ییشناسا

کننده را کمک   ات یاب  ن یو مرتب ا  کردمی مقاومت و قضاوت م   داد، ی م  ی مرا باز  م ایذهندست آورم؛ من را به   م ای سالمت

 .خواندمیم

 ۱۶۱۹ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 شایَاللّه ما  فْعَلُیَاست و،  حاکم

 دوا  زدیدَرد اَنگ  نیز ع او

با جسمم و ترسم را    یشدگ تیهواو خواسته که هم کند؛ی خداوند حاکم است و هرچه بخواهد م :گفتمی م  مایذهنمن  به

 .خواهد داد  زیآن درد را ن  یموقع دوااتفاق نشانم دهد و خود او به   نیبا ا

 ۳0۱۳ شماره  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 یی ساز در آخر زمان کرد طرب اری

 ییباز  باطن او جد جد ظاهر او 

اتفاق    نیاست؛ پس چرا من ا  ی قضا است و فقط زنده شدن به خدا و مرکز عدم جد  یباز  هانیا  ۀ هم  کهنیا  گرید  ۀ نکت  و

بود    م یبرا  یسارا خانم، تلنگر  ۀو آموزند   بایز  اریبس  ام یپ  .نمیبی م  مای ذهنمن   نکیگرفتم؟ جواب دادم چون با ع  یرا جد

 .ممنونم شان یاز ا
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 ۹۱۸ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 قضا اَنداخت ما را در عذاب گر

 رود آن خو و طبع مُستَطاب یک

شکرگُزار باشم چون به خو و طَبع    دیمن را دوباره نشانم بدهد، با  یهای شدگتیهوهم  یماریب  نیقضا خواسته با ا  اگر

  نم یرا بب  مایذهنمن   زیصبر و شکر و پره  با حضور ناظر و  دینگران باشم بلکه با  دیپس نبا  رسد؛ی نم   ی بیمن که آس  یی خدا

 .و «ال« کنم

کند. از    یدرک کرده و همدرد شتریهستم و از او توقع داشتم مرا ب تیهومن هنوز با همسرم هم  کهنیا گرید  یی شناسا

 .ندازدیَکرده و مرا به دام ب  یسازمسئله   خواهدی م   مایذهنرا متوجه شدم که من   ن یا  ی در مدت کوتاه  ی شدم ول   ده یاو رنج

اتفاق را    نیا  یها ام یکنم و پ  ییو فقط صبر کرده و فضاگشا  میایب  رونیدام ب  نیتالش کردم از ا  اتیاب  نیخواندن ا  با

 .رمیبگ

 ۳۶44 تیدفتر پنجم، ب  ،یومثن ،یمولو

 جوان  یتن ا  نیمهمانخانه ا هست

 دوان د ینو آ ف یضَ یصباح هر

 ۳۶4۵ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ماند اندر گردنم  نیمگو ک نیه

 که هم اکنون باز پرد در عدم

 ۳۶4۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو
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 وش ب یاز جهان غ  دیآ هرچه

 است او را دار خَوش  ف یدلت ض در

 20 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 خار پشت هر بال خود را مزن تو هم هال  بر

 ورد خوان جاءَ القضا ضاق الفَضا   نیو نیساکن نش

 ۳7۸7 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ان یاو مُسَبِّب را ع ندیب  آنکه

 جهان؟ یهانهد دل بر سبب  یک

داشته،    یادهی خودم چه فا  یکار کردن رو :گفتمی نونم چون من هم ممم شان یبه من کمک کرد از ا  ی لی خ لدا ی خانم  امیپ

 !دارم  ی شدگت یهومن که هنوز ترس، توقع و رنجش و هم

 ۱۱۹7 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 د یمگو همه بجنگند و ز صلح من چه آ تو

 تو چراغ خود بر افروز  ،یهزار یانه   یک ی تو

 .کنم شتریدست برندارم و طلبم را ب یی گشاو فضا  میچراغ حضور خودم را روشن نگه داشته و از تسل دیبا من

 ۹۱۶ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تراز توکل خوب  یکسب ستین

 ترخود محبوب میاز تسل  ستیچ
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 4۶۸ تی اول، بدفتر   ،یمثنو ،یمولو

 تمام میتوکل جز که تسل جز

 غم و راحت، همه مکر است و دام  در

 ۱7۳۵ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 طلب افزون شود  نیکن تا ا جهد

 شود  رون یچاه تن ب نیتا دلت ز

خانم و سارا خانم به من کمک کردند که بتوانم    سایخانم، پر  بایو فر  ایو آقا پو  مایمخصوصاً آقا ن  ز،یدوستان عز  یهاامیپ

 .در من شد  ییسبب صبر و فضاگشا  نیرا با تمرکز تکرار کنم و ا اتیاب نم؛یکرده و ذهنم را بب یی شناسا

را به من    یجان و دوستان معنو  یو موالنا  نینازن  یشهباز  یبرنامه و آقا  نیبا ا  ییآشنا  اقتیبزرگ را شاکرم که ل   یخدا

 .ها هستمآن ۀبوس همدست عطا کرد، 

احترام، زهرا از مشهد  با
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 با سالم 

 .دیکن زیاِتَّقوا: پره

 گریکه د  مینیبی م   شود،ی عدم در مرکز ما جمع م  ی کم  یدرد آگاهانه وقت   دنیخود و کش  یکار رو  یاز مدت بعد   یعنی  زیپره

مرا    ایب  دیاالن حاضر باشد و بگو  نیهم  یدگ یاگر آن همان  یندارد؛ حت   زهایشدن و لذت گرفتن از چ  دهیبه همان  لیدل ما م

 یزیچ  های دگیهمان   ن یکه ا  میادست آورده ه ب  یآگاه   ی نوع  ییگو  م؛یروی او نم   یسوکه به   دید  میدر مرکزت بگذار، خواه

تا آتش آن هم، فروکش    میکم کن  م یتوانی ها را مخواستن   نیبا صبر، ا  ما  .خواهمی ها را نم ندارند که به من بدهند، پس آن 

در    یعنی  زینشدن است. پره  دیمداومت و نااُم  ن،یمستلزم تکرار، تمر  زیپره  .خودش را نشان دهد  زیپره  یکند و فضا

  ا ی   میرا در مرکزمان بگذار  ی ذهنکه من  میدار اریاخت لحظه   ن ی. ما در امیمرکزمان را جسم نکن م،یلحظه مواظب باش  نیا

 .یو خَدَم و حَشَم او را در مرکزت نگذار  یذهنب باش که منمواظ یعنی زیخدا را. پره

 ۳70۶تا  ۳704 ابیاتدفتر اول،   ،یمثنو ،یمولو

 ی بر آتش  ی نهی م زمیکه ه تا

 ی کَش زمیآتش از ه رد یبم یک

 نار، مُرد  ،یریبازگ زمیکه ه چون 

 نار بُرد   یآب، سو ، یتقو زانکه 

 خوب؟  ی رو یگردد ز تقو هیس  یک

 القُلوب  ینهد گلگونه از تقوَ کو

 ۳2 یۀ، آ(22حج ) ۀ سور م،یقرآن کر

 « .القلوب یشعائرَ اللّه فاِنَّها من تَقوَ عظّم یُمن  و«
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 «.ردیگی قلب سرچشمه م ی کار از تقو نیهرکه محترم داند شعائر خدا را بدان که ا و«

 .رسدی به او م  یی دم و خرد خدا  نیکند، ا زیکند، پره شه یپ  یمرکزش را عدم کند، تقو ی هرکس یعنی

 ۱02 یۀ، آ(۳، سوره آل عمران )میقرآن کر

«  ؛یمگر در حالت مسلمان  دیریاوست و هرگز نم  یپروا  ۀ ستیکه شا  دی! از خدا چنان پروا کندیاآورده  مانیکه ا  ی کسان  یا«

 ] در حالت عدم یعنی[

 .در مرکزتان باشد   دیکه خدا با دیتأمل کن یعن ی ستین  دنیترس یمعنبه  دیکن پروا 

م  یاریشه  ی عنیدل،    زیپره ما سخت شده است؟ جواب    یکردن برا  زیشدن ندارد پس چرا پره  دهیبه همان  لیاصالً 

. کندی م   جیما را گ  های دگ یو درد از دست دادن همان  میرو تحمل درد آگاهانه ندا  میما ترس از دست دادن دار  کهنیا

 .باشدی است، نم   یما کاف یخدا برا کهن یو توکل و ا میجز تسل یزیکار چراه

 ۹۱۶ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تراز توکل خوب  یکسب ستین

 ترخود محبوب میاز تسل  ستیچ

 ۳۵۱7 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ر یبدهم تو را من جمله خ م،یکاف

 ریغ  یاری ۀواسط ی ب  سبب،ی ب

که مرا    ستین  یقدر قون یا  یذهنمن  یروین  لحظه  نیدر ا  یعنیکرد؛    نیرا تمر  زیپره  شودی حول و ال قوه اال باهلل« م«ال   با

که مرا    یاگشوده  ی خداست، همان فضا  یرویسوق دهد؛ بلکه قدرت از آن ن  یدگ یهمان  کیسمت  به   ی رانشهوت   یبرا

 .یدگیهمان یسو از رفتن به  کندیمنع م
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 ۱۳۹۹ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 صیمرد حر  ی اندازه خور ا  لقمه

 صیچه باشد لقمه حلوا و خَب  گر

 حلوا   ی: نوع صیخَب

  تیبا حرص، نها  ،یدگیهمان  کیاز    میکه بخواه  میکن  زیو پره  میدار  ه، نگه انداز  زهایبا چ  یدگیمهم است که در همان  نیا

  ن یریش  اریما بس  ی برا  ی دگیهمان  نیاگر ا  ی حت  م؛یکن  یران دستور داد شهوت   یذهنگونه من و هر  میاستفاده و لذت را ببر

 .بخش باشد و لذت 

 ۱407 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 رفو  نی کمتر خور مکن چند دانه 

 بخوان ال تُسْرِفوا  ی کُلُوا خواند چون 

ها از نعمت   یعنیاز قرآن اَمر «کُلُوا«    یها لذت طلب کن وقتکن و کمتر از آن   زیپره  ،ینشو و اگر شد  دهیها همانزیچ  با

را از دست    یزیو پروا را هم بخوان. چ  زیو پره یدگینکردن در همان  یادرویز  یعنیامر «ال تُسرفوا«    یرا خواند  دیبخور

کننده دهنده و متعادلص یباز شده و مرکز عدم ترازوست که عامل تشخ  آسمان  .نکن  ن،یگزیآن را جا  عیسر  یدهیم

ما در    گذاردی است که نم   زیحضور، عامل تعادل، موازنه و پره  نیا   ت، ینهااست. در  های دگیما در استفاده از همان   یبرا

 .مین اِسراف کنشد دهیهمان

 احترام و تشکر  با

نیمیس
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  همراهان عزیز گنج حضور، لطفا برای ارسال پیغام

طریق ایمیل به  توانید پیغام خود را ازشود 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 

@parvizshahbazishiramin 
 

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Shahbazi@rapidtest.com 


