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864 پیغام عشق قسمت مهر  ی اله بایفرخانم    

 به نام خدا 

 ی سالم دوستان گنج حضور  ،یشهباز ی سالم آقا

 ۹۱4از برنامه   ۱۳۱۳غزلِ   خالصهِ

 ۱۳۱۳ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 نفاقی و سر تو که بگو ب جان

 تو طاق؟  یی کَرَم و حُسن چرا در

به    دنیچسب  لِیرا نداشتم، اما االن به دل  یذهنمنِ   ییِبودم و نفاق و دورو  یک یمن با تو    یعن یابتدا مرکزِ من عدم بود؛    ا،یخدا

و پُر از درد    کنمی م   شیتو را ستا  ام و فقط با زبانم شده است و تو را فراموش کرده  کیجهان، درونم تار نیآفلِ ا  یِزهایچ

 .ستم و نفاق دارم ه

 .یرینظی و ب  همتای تو ب  ا،یخدا اما

 .ییتو بخشنده و فضاگشا ،ا یخدا

نفاق را از درونِ من    نیخودت، ا  تِیبا عنا یتوان ی ام. تو فقط م خسته شده   یذهنمنِ   ییِ نفاق و دورو  نیاز ا گریمن د  ا،یخدا

 .ی پاک کن

 ۱۳۱۳ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 تو بخشش کند  دِیچو خورش یِرو

 که ندارد فِراق  یوصال  روزِ
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حضور، از درونم طلوع    یِاریهش  دِیخورش  نصورت،یپاک شود، در ا  یدگیفضا را باز کنم و درونم از هر درد و همان  یوقت  ا،یخدا

  ن ی از ب  یکه آفل است روز  یزیفقط هر چ  رایندارد؛ ز  یی موقع فِراق و جدا  چ یوصال ه  نیو ا  شومی م   یکیو من با تو    کندیم

 .رود یم

 ۱۳۱۳ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ز همه بر کَنَم از بهرِ تو  دل

 تو ببندم نِطاق  یِوفا بهرِ

 .زنده شدن به تو  یِفقط برا  کنم،ی پاک م   یدگی درونم را از هر همان  ا،یخدا

 .شدن به تو  زنده یِ فقط برا کَنَم،ی دل م دم،یکه به آن چسب یزیاز هر چ  ا،یخدا

وضع  گرید  ا،یخدا نم   یرون یب  یِهات یبه  م  کنمی توجه  همّت  کمرِ  باشم؛    بندمی و  وفادار  تو  به  لحظه،    ی عنیکه  به  لحظه 

 .که فقط به تو زنده شوم  کنمی م یی فضاگشا

 ۱۳۱۳ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 : رو صبر کُنییتو مرا گو گر

 طاقیُبما ال  فِیتکل باشد 

  گر یرا من د  فهیو وظ  فیتکل  نیادامه بده، ا  یذهنمنِ   یِصبر کن و به کاهل  یذهن: که برو و با منِ ییاگر تو به من بگو  ا،یخدا

 .است  یذهنصبرِ منِ نیا  رایانجام دهم؛ ز توانمی نم

  ، ییام با شناساگرفته  ادیحضرتِ موالنا،    یِها موزه االن با توجه به آ  بندم،ی و فضا را م   کنمی عمل م  یذهناگر با منِ   ا،یخدا

 .ی دردها آزاد کن نیبا دَمِ زنده کنندهِ خودت، من را از ا  ،یزندگ  ی بکشم، تا تو ا  ارانهیصبر کنم و دردِ هش
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 ۱۳۱۳ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ب یحب یبُوَد هَجر و فِراق، ا  سخت 

 اِعتناق   یِز پ  یفِراق   خاصه

که من با حضرتِ موالنا آشنا شدم، متوجه    یاز زمان   ا،یخدا  را یسخت است؛ ز  ی لی از تو خ  یهجر و فِراق و دور  ن یا  ا،یخدا

 .بمانم و صبر کنم  یذهنسخت است که در منِ  یل یمن خ  یِاست و االن برا  ییام که تنها راهِ زنده شدن به تو، فضاگشاشده 

 ۱۳۱۳ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 پدر و مادر عقل است و روح  چون 

 دوست عاق؟  ی شَوَم ا چون   ،ییدو تو هر

 .ی وانیروحِ ح یعنی  عقلِ کل و مادر ی عنی پدر

فکر و    یذهناگر با منِ  رایز  کنم؛ی عمل نم  د،ی گوی من م  یوان یروحِ ح  یعنیکه مادرِ من؛    ییزهایاساسِ چ  بر   گریمن د  ا،یخدا

من فقط فضا را باز    ن، یبنابرا  .شود ی م   ی و زندگ  لحظه   نیدور شدن و قطع شدنِ من از ا  ی عنیعمل کنم، باعثِ عاق شدن؛  

 .شوم ی م  یک یعقلِ کل   یعن یاست که با پدر؛   ییفقط با فضاگشا رایز کنم؛یم

 ۱۳۱۳ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 کنند یچو در مهرِ تو آه روم

 رَسَد جانبِ شام و عِراق دود 

آه  ، یانسانِ عاشق  ،ییکتای  یِفضا  ی عنیروم؛  اگر در    ا،یخدا تو  و فضاگشا  کی  ی عنیبکِشَد؛    ی در عشقِ  در    یی دعا  بکُنَد، 

  یِ صورتِ شادبه  کُنَد،ی م  یی که دَم به دَم فضاگشا  ی ارتعاشِ انسانِ عاشق یعن ی  رسد؛ی ها مآثارش به دور دست  نصورت،یا

 .شودی م ی جار زیچدر همه کس و همه    ل،یو عشقِ اص  سببی ب
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 ۱۳۱۳ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 عشّاقِ تو   نهِیتُتُقِ س در

 ساق   میرُخان، قند لبان، س ماه

عشق    سبب،ی ب  یِشاد   ر،یبرکت، خ  ، یسخن  نیریش  ،یخِرَدورز  یعنیعملِ خوب؛    ،یعاشقان به زندگ   نهِیدر پردهِ س  ا،یخدا

 .کندی م تی به همهِ کائنات سرا ، یاله

 ۱۳۱۳ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 کُنان در خُضَرِ لطفِ تو  رقص

 کُنان ساغرِ صدق و وِفاق  نوش

و فضاگشا    میاند و فقط تسلو ال کرده   ییآفل را شناسا  یِزهایچ  نکهیعاشقان و زنده شدگان به تو، به خاطرِ ا  نیا  ا،یخدا

 .رقصندی م ییکتایو در چمنزارِ   جوشدی م ی و واقع   لیو عشقِ اص سبب ی ب یِاند، از درونشان شاد بوده 

 ۱۳۱۳ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 به الغ انیزنان جمله و گو دست 

 و طاق   نیو طُرُنب نیو طُرُنب  طاق

 .و فرم   ییکتایرفت و آمد کردن در جهانِ  ی عنی و طرم  طاق

و تمامِ    کنندی را تجربه م  سببی ب   یِ حضور، شاد  یِاریاند، بر اساسِ مرکزِ عدم و هشکه به تو زنده شده   ی همهِ عشّاق   ا،یاخد

  ی جِدّ  اریگشوده شده که بس  یِ و فقط در فضا  رندیگی م  یلحظه را باز  ن یاند و اتفاقاتِ اجهان را رها کرده   نیا  یِهای وابستگ

 .است، مستقر هستند 
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درونشان را با همه قسمت    یِشاد  نیو ا  ندیآی جهان م   نیفرم و ا  یِبه فضا   ،ییعاشقان، لحظه به لحظه، با فضاگشا  نیا

 .گردندی مگشوده شده در درونشان بر  یِو دوباره به همان فضا کنندیم

 ۱۳۱۳ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 را که زرش دزد بُرد  ی کس مژده

 را که دهد زن طالق  ی کس مژده

  اش ی ذهنکه منِ   ی حالِ کس ه  ب خوشا   .کنَد  ی را دزد بِبَرد و مرکزش را خال   شیهای دگیکه همان  دیآی م  ی کس   یِ خوش برا  خبر

  یی از تو، در مرکزم است را شناسا  ریکه به غ  یزی. کمکم کن تا هر چدانمی نم  چیمن ه  ا،یرا طالق بدهد و اعالم کند: خدا

 .کنم

 ۱۳۱۳ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 را که جهان را همه  ی کس  خاصه

 شِقاقی کنَد، فَرد شَوَد ب  تَرک

حضور، سوال    یِاریبه هش  یجسم   یِاریاز هش  لیدر کارِ تبد  یعن یشود؛    کتای  ،یذهنمنِ   یِکه بدونِ چون و چرا  ی کس   خصوصا  

 .زنده شود یکند تا به زندگ  یی باشد و فضاگشا  مینکند و فقط تسل

 ۱۳۱۳ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 کَشش ی عشق کَشَد پ  الجَرَمش

 محمَد به سحرگه بُراق  همچو
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  شکش ی و خداوند، عشق را پ  یالجَرَم زندگ   م،یداربر   زهیو دست از مقاومت و ست  میما لحظه به لحظه، فضا را باز کن  اگر

 .میشوی و سوار بر اسبِ حضور م  میکنی فضا را باز مو مانندِ حضرتِ رسول،   کندیم

 ۱۳۱۳ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 زود بُراقِ دلش  بَرَدَشبَر

 سماواتِ رِفاعِ طِباق  فوقِ 

  یِ اریسوار بر اسبِ هش  ،ییفضاگشا  قِیرا داد و از طر  شیهای شدگ  تیهولحظه، همه هم   ک یکه حضرتِ رسول، در    طورهمان

و فقط ناظر و    می مقاومت نکن  نکهیشرطِ اما هم وجود دارد، به   یِشدن برا  لیتبد  نیا  د،یمرتبه رس  نیحضور شد و به باالتر

افکارمان باش فکرها در ما کُند شود و وقت   م،یشاهدِ  با    میکه ما طلبِ زنده شدن به او را دار  ندیبب  یزندگ   یتا سرعتِ  و 

کامال  ما را از    ،یدفعه زندگ   کیاست که    هایی فضاگشا  نیاز ا  ی کیدر    م،یکنی م  یهمکاربا او    میدَم به دَم دار  ییِ فضاگشا

 .میشوی م  یکی و با خدا  کندی ذهن جدا م 

 ۱۳۱۳ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ش ی و سَرِ تو که بگو باق جان

 اقیدهنم بسته شد از اشت که

حرف    توانمی نم  گریمردم بازگو کن. من د  یِرا خودت، برا   هاز یچ  هِ یکه بق  دهمی تو را قسم م   ا،ی: خدادیفرمای موالنا م  حضرتِ

 .اسرار را فاش کنم توانمی هستم و نم  اقی غرق در شوق و اشت ،ییکتای یِمن در فضا رایبزنم؛ ز

 ۱۳۱۳ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 چه بگفتم کژ و مژ، راست کُن هر

 و من مَشاق  ییمهندس تو چونکه



   

  

 

864 پیغام عشق قسمت مهر  ی اله بایفرخانم    

تجربه زنده    رایرا تو در دل و درونِ مردم درست کن؛ ز  اشهیو من کارگرِ تو هستم. من هر چه گفتم، بق  یتو مهندس   ا،یخدا

 .اسرار را فاش کند تواندی نم  نیهم یِاست و حضرتِ موالنا، برا ی به نوع  یدر هر کس   ،یشدن به زندگ 

 مهر ی اله  بایشما، فر ارادتمندِ 



 

 

 

864قسمت پیغام عشق   خانم سرور از شیراز 

 به نام خدا 

 و تمام دوستان و همراهان بیدار.   آقای شهبازی جان ،با سالم خدمت پدر عزیز و مهربانم

 ۲666، غزل شماره  ۹۱۷ برنامه

 ۲666 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 به تن اینجا، به باطن در چه کاری؟

 کنی یا تو شکاری؟شکاری می 

کنم تا در چه کارم؟« مرکز را عدم می   نجا به باط پرسم، »به تن این در پرتو نور این بیت از حضرت موالنا، از خود می 

ون شکارچی به حقیقت پیروز و سربلند، یا نه! با افتادن به دام فکرها که برخاسته از درون  صید دام شاه شوم و آنگاه چ 

  دانم؟ شوم و به غلط خود را پیروز می هاست، هر دم شکار ذهن می مملو از همانیدگی 

 ۲666 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 کز او در آینه ساعت به ساعت 

 بد عجب نقش و نگاری تا همی

این    ،نو و خالق خداوند  به  نوشم، آیا نقش و نگار و طرح تازه و نو خداوند می   حال اگر شکار افکار نگشته و هر دم از جام

اقات هستم و در  همچنان شکار اتف  ،سازشود؟ یا نه! با یک سری باورها و فکرهای کهنه و سبب دم بر من جاری می 

کنم و هنوز  دانم« عمل می م و دچار توهم بیداری شده که با ذهن، هنوز از پایگاه »سبب« و »می تنردگی ذهن بر خود می م

 !ام؟سر عقل معاش را نبریدهدر مقام حیرانی و تسلیم محض قرار نگرفته و  
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 ۲666 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 نماید صورت تو چه ساکن می 

 بیقراریبس  درون پرده تو 

رت شریف  در درون اخالص و پاکی دارم؟! آیا تظاهر به داشتن صودهم،  شان می ای که خود را در بیرون ن آیا به اندازه 

و فروشم و در ریا و نفاق  نمای ج کرامت و بزرگی برخوردار کرده؟! و یا نه! گندم  این شرافت و   ی، در درون نیز مرا ازانسان 

 ؟!ها دارمست دستی باالی د

 ( )گفتار اندر اخالص و برکت آن و ریا و آفت آن  ی، بوستان، باب پنجم، در رضاسعد

 ی بود باید نِمود به اندازه 

 د خجالت نَبُرد آنکه نَنْمود و بو

 نشاید به دستان شدن در بهشت 

 که بازت رود چادر از روی زشت 

 ۲666 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 هجوی و تو غرقلباست بر لب 

 برآری؟  از این غرقه عجب سر چون

  !، تا جانم از آب حیات عشق بنوشد؟یرون آمدهبار هم که شده، سراسر از رخت و لباس فکر و گمان، بو حال آیا برای یک
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وارایی  تواند برداشت از این جو که شیرینی و گ ای از این آب نوشد، به بزرگی خداوند سوگند که سر نه که اگر هر دلی قطر

 .یچ آبی نداردآن را ه

 6۲6ششم، بیت ، دفتر  ثنویم مولوی، 

 رو کزین جو برنیایی تا ابد 

 لَم یَکن حقا  لَهُ کفوا  اَحَد 

 ۲666 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 حریفت حاضر است آنجا که هستی 

 داری ولیکن گر بگوید، شرم

گوید،  پندارد و از سر تواضع ذهنی می چ می ا هیبار خود ر! و یا دیو ذهن اینبینم؟دریافت عنایات ایزدی می را قابل  آیا خود  

 !تو کجا و دیدار دوست کجا؟

 ۲484 ۀغزل شمارمولوی، دیوان شمس، 

 کجا، شرم و شکست از کجا؟ عاشق مست از 

 ی یاَلَستییی گر گرو قیح بود شنگ و و

یار و  خیص جنس اصلی درک شده باشد، جواب پیمان خداوند در زمین بی اتحاد با خداوند و تشو اگر به حقیقت مقام  

ک از تصاویر و افکار نیستیم و اگر  یماند که »آیا من پروردگار تو هستم؟« و اگر جواب »بلی« است یعنی، ما هیچیاور نمی 

بر ما دشوار و طوالنی  و راستی داده شود، آنگاه یک زمان کار کوته،  ق  به پیمان »اَلَست«، جوابی از سرِ صدق و عش 
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انگاریم  هم آینده می   شود؛ پس هنوز در شرم و شکست ذهن، خود را همان افکار و صدای متسلسل و افکار در پی نمی 

  .ایمنیامده  ید به مقام تحقیق درتقل و از مرحله 

 ۲666 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 به هر شیوه که گردد شاخ رقصان

 باد بهاری  زا  نباشد غایب

و    تمقاوم  قضاوت ورقصیم و در  و اصل بر باطن و فضای گشوده شده است و با حوادث می نبوده  و اگر اتفاقات جدی  

  از بزرگ تا کوچک حتی به   ،أمورکنیم؟! آیا آگاهیم که تمام  خوب و بد نیستیم، آیا عطر خوش زندگی را استشمام می

 ! امور آگاه است و علم دارد؟ ممکن نیست و او بر ظاهر و باطن همهند اراده و خواست خداوجنبیدن برگی، بی 

 ۲666 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 به سو ای شاخ، ازین باد  مَجِه تو سو 

 یاری؟ ستا  بادین دانی کزنمی 

و دست  دم به جهات رفته    «، هرستان توانگر خداوندستی امور در دهمه »که  و در اثر عدم آگاهی از این حقیقت بزرگ  

 . شویمگیریم و متوجه اسباب و علل ذهن می ه میدیدخداوند را در وقایع نا

 ۲666 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 د به صد دستان به کار توست این با

 گزاریتو را خود نیست خوی حق 
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  پاس خداوند و با هر لحظه عدم کردن مرکز، پاسبان این بیداری و و حقیقت حال انسان آگاه و بیدار، شکر است و س

داوند در  دن است، عدم شناخت جنس خود و ندیدن دستان خیچیعلت ناسپاسی خود را که هر لحظه در افکار پ  ، حال

 .بینموقایع و همواره سبب را دیدن و از مُسبب غافل بودن، می 

 ۲666 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 از او یابی به آخِر هر مُرادی

 د، هم هوشیاری همو مستی ده

ع رحمت  که منب  خشد بدارد. امور را در ظاهر و باطن، سامان می و هموست که خیر دنیا و آخرت را به انسان ارزانی می 

 . است و خیر

 ۲۰۱ ۀ، آی( ۲)بقره   ۀ قرآن کریم، سور

 «النَّارِیَا حَسَنَۀ  وَفِی الْآخِرَۀِ حَسَنَۀ  وَقِنَا عَذَابَ  مِنْهُمْ مَنْ یَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْ َو»

 «.داران و از عذاب آتش دوزخ نگاه ردد گمنو از آنان کسانی گویند: خدایا! ما را از نعمتهای دنیا و آخرت، هر دو، بهره »  

 ۲666 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 الدین تبریزبپرس او کیست؟ شمس 

 جز در عشق او تا سر نخاری  به

و چقدر به دنبال آرامش، در دنیای اجسام بودیم؛ حال آنکه لذت و خوشی و عشق، برکت و فراوانی و رحمت، در این  

سوزی را    لص و برگزیده، چنین اشعار و ابیات دیو های خاسان ت؛ همانجایی که بودنِ اندرون اس  فضا و آسمان گشوده 

شود و نور حضورش  انی، حتی اگر در ذهن باشد با تکرار این ابیات، چراغ دلش روشن می بر این عالم نثار کرده و هر انس
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به    رود؛ پس تا زمانیکه پُشکم مُشک گردد، از مرحله رو به فزونی می  این  مقام تحقیق برآیم، لحظه تقلید  از  گنج  ای 

 .شاءاهللپایان حضور نخواهم برید ان بی 

 ۲4۷۲پنجم، بیت   دفتر  مولوی، مثنوی،

 تا که پُشکی مُشک گردد ای مُرید

 ها باید در آن روضه چریدسال 

 والسالم 

            بااحترام، سرور از شیراز 
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 مهربان به نام خداوند بخشنده 

 جانهای با سالم خدمت استاد عزیز و گنج حضوری 

 84۱ از برنامه   ۱۲ و ۱۱و   ۱۰و  ۹ابیات  ۱۲۰۵غزل  ، دیوان شمس

 ۱۲۰۵ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 باشد آفتاب ما   ، خوش سَحری که روی او

 بر سَرِ کویِ دل عَسَس   ،شاد شبی که باشد او

 داروغه  : عَسَس*

  ، ردکردن مرکزم پایش را بر درونم گذاو او با عَدَم    ،روی خدا را ببینم  ، ندگییعنی ز   ،که روی او  ،چه خوش سَحری  میگه:

ست  کافی  ،حس اَمنیت و امید بخشد  ،و به شب ذهن من شادی بخشد  ،و مرا هر لحظه با فضاگشایی شاد و مَسرور کند 

  .او منتظر من است ،فضا را بگشایم

  توانم رسم که می و به آرامشی می   ،شود بر جانم ریخته می   شعور خدایی و اَمنیت و ثبات    ،با تکرار هر لحظه فضاگشایی

 .م و لمس کنم و من هم زیبایی بیآفرینمزیباییها را ببین

توانم شادیی را که از درونم فوران  ولی می   ،شاید تمامی دَردهایم را نینداخته باشم  ،بله شاید هنوز همانیدگی داشته باشم

که زندگی پایش را بر کوی   ،بحِ سَحر را و پایان شب را حس و درک کنمنزدیک شدن صنم ا وتمی  ،کند را حس کنممی

 .که بتوانم فضای گشوده شده درونم را حفظ و گسترش دهمصورتیر  د  ،ارده و خودش پاسدار و نگهبان من شده من گذ
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 ۱۲۰۵ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 شکل طبیب پیشِ من  ،آمد عشق چاشتی

 گفت ضعیف شد مَجَس  ،دست نهاد بر رَگم 

و دائما  آه سرد    ،ته باشیمی داشتوانیم زندگی سالم و پر از شادما نمی   ،هستیمهمانیدگیها و دَردها  تا زمانی که در حصار  

  توانیم می   ،و هر لحظه تکرار آنتنها با فضاگشایی    ،ایمذهنی اسیر شده چون ما در حالت مُردگی مَنِ   ،کشیمروح می و بی 

   .زنده خداوند در هر لحظه به ما سر می ک ،کنیم شود را حسو تازه را که بر جانمان ریخته می ندگی تر  ز

و    ،زندچرا اینقدر ضعیف می   :گوید کهزند و می هر لحظه به هوشیاری حضور ما سر می   ،دگی این نبض زن  ،خداوند  گه:می

ازی  و ما یک عمر در مسئله س ،تو را شاداب و سیراب کنم ،ا دهمشف   سوی من تا من تو رابیا به   :گویدلحظه به ما می هر

  ، ایمترین حد آورده اری و زندگیمان را در پایین اندازه حضور و هوشی  ،ایمع بینی زندگی را سر کرده و دشمن تراشی و مان

  .ستتنها راه فضاگشایی  ،ایمذهنیمان اسیر مانده روحی مَنِ حسی و بی و در نتیجه در سردی و بی 

و    تبدیل به نیرو و زندگی و تازگی و شادی  ،اندازد که آن نظرخداوند هر لحظه به ما نظر می  ،مانبا عَدَم کردن مرکز

 .توانیم به او زنده شده و قرین او شویمها می با تکرار این لحظه  ،شودی در ما می آرامش و بیدار

 ۱۲۰۵ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 بگفتمش   ،پیِ قُوَّتِ دل  ،کباب خور :گفت 

 فَرس ران یِ شراب سو  ، اب شددل همگی کب

موالنای  شاید در این بیت   ،تا دل و جانت قوت بگیرد   ، بیا کباب بخور  :خداوند به من گفت   :فرمایددر این بیت موالنا می 

و تو را قوت  ، وشیارنه بکش تا من تو را همراهی کنمگوید: بیا دَرد هخواهد بگوید: خداوند غیر مستقیم به ما می جان می 
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پس    ،کشممن دلم برای تو کباب شده و دارم دَردِ هوشیارانه می   ،گویدیا هر انسان فضاگشایی می   و موالنا   ،همجان د

زدیت  تو بیا اَسبِ مرا به سوی شراب هوشیاری و ای  ،شراب هوشیاریت را بیاور  ،دیتبرای من شرابِ ایز  ،من کباب دارم

 .قرارِ اویمکه بی ،آن را نصیبم کن ،نآبر

 ۱۲۰۵ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 از کفِ هر خَسی مَخور  ،راب اگر خُوریگفت: ش

 خاک و خَس   صاف شده زِ ،باده مَنَت دهم گُزین

زبان خداوند می  از  بیت  این  اگر می در  بخگوید:  از هر   ، وریخواهی شراب  را  آن شراب  ه  تو  و  از هر    ،ر چیزکس  یا 

می  ایجاد  برایت  زودگذری  شادی  که  نخورهمانیدگی  از  .کند  شرابی  و  باده  بیا  بهتری  تو  هم  که  بگیر  هم من  و  ن 

پاک است و تو اگر هم با چیزی همانیده    ایاز هر همانیدگی   ،ترین شراب است که از هر خَس و خاشاک و خاکی برگزیده

توانی راه  که تو توسط آن می  ، وانی از آن شراب ناب با فضاگشایی سیراب شویتمی   ،ز پاک و یکتا نشدیهستی و هنو

 .هایت را بیندازییدگی ابی و چه بسا آسانتر همانیکی شدن با من را بی

   با تشکر و احترام

        حدّاد هستم از کرج
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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 
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