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خود خدا خواندند و هرکس در    یرا برا   یاده یمردم از ملل مختلف جهان، وجود ناشناخته و ند  ت یاکثر  یقرون متماد  ی ط

  ی ها از او گفتند و هر قومها و مذهب ها، فرقه بر او نهاد. هرچه را که خود تصور کردند به او بستند و مکتب   یعالم نام   یهرجا

جا  خود صادر کردند تا آن   یخود صدها و هزاران دستور و قانون برا یهوا و رشد و آب طیاز مح ی ناش  یهازهیبا حاالت و انگ

کردند و    ریو تفس  ریتعب  ی شکلدور از منطق خودشان به توهمات خام و به   یاستاو بزرگان خود را هم در ر امبرانیکه کالم پ

 .ستندرا غلط و فاقد ارزش دان  یگریو کامل پنداشتند و د ل یخود را اص کیهر

  ی و نادان   یخبری ب   ن یاز ا  یادیز  یهانمونه   خ یپرداختند که تار  زیبارها و بارها در مخالفت با هم به جنگ و ست  خ یتار  ی ط  و 

 .دارد اد یها را به نسان ا

 :  قول حافظ بزرگ  به

 ۱8۴ ۀ غزل شمار ات،یغزل  وان یحافظ، د

 هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه  جنگ

 ره افسانه زدند  قتیحق دند یچون ند

  گر یو د  ی بلخ  نیالداز کلمات موالنا جالل   یبِکر ازمنبع نور درون و راز درخشش ازل   میبختانه با گسترش مفاهکه خوش  

  ی صندوق باور اعتقاد  کی که خود را در    ی گروه و کسان  نیهم  ۀنانیبروشن   یهال یتحل  هیهمچون او برحسب تجز  یدالنصاحب 

 .عرضه داشتند  تیبه عالم بشر  یادارکنندهیروشن و ب ی هااند، آموزه حبس نکرده 

  فیثبت و ضبط شده است. در رد  نهیزم  نیدر هم   شانیهاتا به امروز آثار و گفته   شی پ  در کشور خودمان از هزار سال   اقلحد 

و    کتای  زدیبه نام خدا، ا  یتیکه از مرکز  مینیبی و حافظ را م  یموالنا، سعد  ،ینام و در رأس آنان فردوس به   یعرفا و حکما

هم   یگرید  فیاز برداشت و تعر  یدیتقل  ۀدی عق  کیبه    یالبته گروه متعصبانِ متک  کهاند  خالق عالم نام برده و سخن گفته
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ماه    انیاما »م  دارندی م  ان یهم ب  ی فراوان   یرهایو شرح و تفس  رندیگی کار گرفته و م را به   تیمعنو  یهاعبارات و واژه   نیهم

 .« تا آسمان است نیمن تا ماه گردون، تفاوت از زم

موالنا    تیب  ک یکه با اشاره به    مییآشنا  یتی روزگاران خودمان با شخص  ن یدر هم  قت یحق  ندگانیکنار محققان آگاه و جو   در

و خلقت    ی هست  کرانیاز نور ب  یاذره   ۀو مشاهد  ی زندگ   ت یشدن به واقع  لیزده و با تبد  یرا به کنار  یگرید  ث یهر حرف و حد

باال و    ک ینزد  ایکه دور    ینور  ند؛یبی غوطه م  ی ابد  ات یح  ۀ بدون وقف  یوجود، خود را در امواج و پرتوها   یهاتک سلول تک 

 .نمودها است یاست که خالق تمام ی مطلق عالم وجود است و بود تیو مرکز ریجاگهم ندارد و همه  یو راست و چپ  نییپا

  ن یکه هنوز بد  انیاز آدم   یگروه   ی. ول ماندی نم  ی باق  ی پرسش و کنکاش  ی جا  گری، دخود  یوجود  قتیحق  نیدرک و لمس ا  با

به    دن یرس  یشناخت برا  یو الگوها  هافیو تعر  ند یخدا  یجوو در جست   نییاز راست و چپ و باال و پا  اند افته یراه ن  قت یحق

 : به قول موالناکه بنا  دهندی م ه ها و دفترها ارائو کتاب  دارندی م  انیخدا ب

 ۲۷۲۴ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 روز گفتن: روز کو؟  انیدر م

 روز جو؟  یرسوا کردن است ا  ش یخو

  اش ی زدنکه با تواضع مثال   مینیبی را م  یشهباز  زیاستاد فرزانه جناب پرو  قت، یحق  ندگانیبزرگ محققان و جو  لیخ  فیرد  در

  ی هوشمندانه از عالم هست  ی است با درک یو فن  ی کیزیتخصصش در امور ف کهنیبا وجود ا میاو را استاد بنام دهدی اجازه نم 

بر آمده و با همت و    ی مثنو  ات یاب  شتریموالنا درصدد روشن کردن هرچه ب  بکر   میمفاه  ح یعاشقانه در فهم و تشر  ی تالش

 ی نیبخود عَلَم روشن   یبا اراده و خواست قلب   ،یو معنو  یماد  و درشت   زیبا تحمل هزاران مشکل و موانع ر  رینظی ب   یپشتکار

  ی ذهنو من   یقیحقمن   ی وجود  ح یبا توض  و   کشدی دوش م به   ییو استادانه موالنا  فیظر  ماتینوع بشر را با گرفتن تعل  یداریو ب
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 یهات یمملو از خرافات و آلوده به پاراز  یباورها  یوال یو فارغ از ه  لیاص   یتیاز معنو  ی روشن و منطق  یسبب گشودن راه

 .برآمده است یذهنمن

بالد    گر یدر داخل و د  نیبو روشن   هوشزیت  ی شاگردان  نکیپنج ساعته ا  ای  چهار  برنامه   نهصد   ۀسال با ارائ  ستی حدود ب  یط 

 .کنندی م یاریرا آب یدرخت و نهال روشنگر  نی بار دارند او پر  قیعم  یعالم دارد که با نگارش مطالب

  دن یو در رس  برندی گروه لذت م   نیو پرشکوه هم  بایز  تیطرازان او هم، از موفقهم  گریو د  یشخص مهندس شهباز  نکیا

حاضر و زنده است،    یهست  یهاهمه نمودها و جلوه   یتک اجزابه منشأ خلقت که در تک   وستنیبه عالم نور و پ  ترش ی هرچه ب

 .شادابند

توهمات    ایعالم ماده و عوارض گذشته    یها و بندهااند با فارغ شدن از کشش شده توانسته   داری ب  لی خ  نیاست که ا  نیچن

 .گردند نیگرگ نفس قر یهادور از حمله و آرامش به  سببی ب  یبا شاد  یو ابد یازل   ۀلحظ نی در امان بمانند و با ا نده،یآ

  یی مشغول و هرلحظه به روشنا  شی زدن به خو  قل یبه ص  شانض یضد و نق  یو رفتارها  گرانیاست که بدون توجه به د  نیچن 

 :است که فرمود زیلبر سبب ی ب  یشاد  یو نوع   یدرون   تیرضا با  شانلحظات ۀ و هم  پردازندی خود م  یق یحق و درخشش من 

 5۷8 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 آن من باشد  یکه شاد یبا شاد  ستیمرا عهد

 است با جانان که جانان جان من باشد  ست یقول مرا

است    ی کل و مبدأ بود و نمود  ی هست  ی شدن او با منزلت واال   ن یعج  یبه معن   ی مرتبت  نیبه چن  ی هر انسان  دنیبدون شک رس

  تواند ی انسان م  ک ی  یسادگ ارزشمند و کارا است که به   یهواوحال   نیچن  ک یتوأم است و در    ت،یو قوت خالق  نیکه با خرد بر
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توأمان    ینیو زم  یآسمان  عالم  ۀدوجانب  نشیب  یزده و دارا  وند یپ  محدود،ا و ن  نیعقل کوچک و محدود خودش را با خرد بر

 . گردد

  ۀ و جامع   انیبه اطراف  تیرا توأم با خالق  یتمندیو رضا  یشده و قادر خواهند شد که شاداب   باتریو ز  باتریهردم ز  سانن یبد  و

 .خود کوشا و خالق عمل کنند   یانسان   فیهم منتقل سازند و در انجام وظا ش یخو

تالطم و  وجودم را پر   یایدر  انهیوجودم دور بمانم و ناش  بخش رو یشاد و آرامش و ن  ینوران   ۀ لحظ  نیاز ا  یمن چرا دم   پس 

از    رونیو آرامش را در ب  یگر باشم و شادوجودم نظاره  یایدر  پرموج سازم و نتوانم ماه وجودم را در سطح آرام و شفاف

 .هم نخواهم بودافتن آن یجو کنم که هرگز قادر به ووجود خود جست 

بود و نمود    یتمام  یشگ یکه منشأ و خالق هم  تینهای ب   تیو نوران  یشکوه عالم هستعظمت پر   نی شکر و سپاس فراوان بر ا

 .داستیو ناپ دا یپ یایو دن یهست

 ۲۰۲۲اوت   -فرانسه  س، ین  ،یواحد زیالعز عبد
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      یبا سالم خدمت دوستان و استاد شهباز     

اب  ی و آسمان  ی درست  خود به   یگذر زمان و کار کردن رو  با و    برمی م  ی پ   یاستاد شهباز  حات یموالنا و توض  اتیبودنِ 

  یبرا  ل یدل  نی . به همشومی م   حاتیو توض  اتیاب  نیمُستَتَر در ا  ییمتوجه پنهان بودن خردها  یزندگ   تیهرلحظه با عنا

دارم، به وضوح    مان یاستاد ا  حات یموالنا و توض  اتیمستتر در اب  خرد : »من به  کنمی نگه داشتن خودم مدام تکرار م  اریهش

  ی جزئ   یهااست« چراکه با تالش   یذهنتنها راه نجاتم از آشوب من  نیدارم ا  مانیو ا  نمیبی و کارکرد آنها را م  یدرست

 .امده یها را دشفا و درمان آن 

 :و چراغ روشن شده  تجربه 

گنج حضور    نی رخ داد، به قول خودمان سرم شلوغ بود و من توانستم با قوان  ی ادیاتفاقاتِ ز  امی در زندگ   ر یچند روز اخ  در

پا  وتماً هم دست که ح  رهیو غ  ات یصبر، حزم، شکر، توجه به قانون قضا، قانون تکرار اب  ز،یسکوت، پره  ت یرعا  لیاز قب

عملکرد و برخورد و حال خوب را تجربه نکرده   نیواقعاً تا حاال چن  کهی ورشکسته بوده، اتفاقات را پشت سر بگذارم، ط 

 .بودم

 :امی اصل  امیاما پ و

  ی در زندگ   راتیی وقت است شاهد تغ  ی لیخ  ست، ین  ر یفقط مربوط به چند روز اخ  راتییتغ  نیا  دم؛ید  رییدر خودم تغ  فراوان

و ناظر بودن   یار یهش کردمی م ی سع لحظه هر  در  و  است   حضور  گنج ۀبرنام ق یو از طر ی زندگ  تیاش عناهستم که همه 

 .نوشتمی م  امیخود پ ی را حفظ کنم و موفق بودم و مدام برا

برا  عرض من  تلگرام   کیخودم    یکنم  کرده   یشخص  یگروه  مدام  درست  و  و خودم عضو هستم  خودم  فقط  که  ام 

شدت شلوغ بود  که سرم به   ییجاو از آن   سم ینوی جا مرا در آن   هایی شناسا  آورم،ی دست مرا که در اتفاقات به   ییهاامیپ
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به همراه    صورت کاملنه به   یول   دادمی استاد را گوش م   یبرنامه دور شده بودم، صداها  دنیو مهمان هم داشتم، از د

 .کردن ادداشتی

 :یاصل  یخطا اما

  ن یدر جانم بود و همچن  ی شدن زندگ   یو جار   اتیخاطر تکرار مدام ابچند روز که به   ن یمن در ا  ینسبتاً باال   یهاتیموفق 

داشت در پَسِ ذهنم    صداک یصورت  شوم که به   یذهنبزرگ من   بیفر  کیسبب شد دچار    ،یذهنغفلت از زنده بودن من

  ت ی را رعا  نیخوب قوان  یلی خ  ،یکنی م  ییشناسا  یخوب دار  ،یکنی کار م  یدار  یخوب است، عال   یل ی: »خشدی نجوا م

  یطورنیهم  ،یکنی م   دایراه را پ  یخودت دار ،یشد  نایب گرید  ،ینی موالنا و برنامه را بب  ستین ازین  گرینظرم دبه   ،یکنیم

 .«یشو ی رفته بهتر م رفته ر،ینگ سخت  ی ل یخوب است، خ

 .کردی م نی را تلق یحس   نیچن ی کلمات نبود ول نیا قاًیدق دیشا

داشت دعوتم    داد،ی م  بمیو کمال فر  ینیببزرگخود   نک یداشت با ع  زد،ی غرور را بر چشمانم م  نکیداشت ع  یذهنمن  ،یآر

 .امکرده  یرا ط  ریمس نیا( حضور  گنج ۀ برنام)  یو با چه کس  امده یام، به کجا رستا فراموش کنم از کجا آمده کردیم

بود آن هم تا زانو؛اما چرا    یذهنمن باتالق  در  فرورفتن ۀبه منزل میدادن به آن برا  تیفکر و حس و رضا نیهم رمیپذیم

چه    داندی نگذاشت تا ته فرو روم که خدا م  ی زندگ  ۀو جذب  تیلطف کرد، رحم کرد، دستم را گرفت و عنا  ی زانو؟ زندگ 

 .زد یکم تلنگروکم رفتمی اگر فرو م شد یم

 کردم؟ دا یچگونه نجات پ اما

 :در جانم نقش بست ی ناب زندگ  سؤال کی

 ؟« یکن ی توجه نم  ات یاب نیچرا به ا ،یدار مانیموالنا ا اتیکه به خرد مستتر اب تو»
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 ۱۶5 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 وز دغا لتیفُسُون دارد زِ ح صد

 کند در سَلِّه گَر هست اژدها  که

 ۱۶۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بُوَد آبِ روان، بربنددش  گَر

 بُوَد حَبر زمان، بر خنددش  وَر

 ۱۶۷ ، بیتپنجم ،دفتریمثنو ،یمولو

 ارکن ی یاریرا با عقل  عقل 

 بخوان و کار کن  یشُور اَمْرُهُم

 ۲9۴۳ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 سفر  نی ا ریپی که ب ن،یرا بُگز ریپ

 بَس پُر آفت و خوف خطر هست

 ۲9۴۴ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یا که بارها تو رفته یرَه آن

 یااندر آن آشُفته   قَالووز،ی ب
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 ۲9۴5 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 چ یتو ه  ی دستیرا که ند یره پس 

 چیمرو تنها، ز رهبر سر مپ نیه

 ۳۲۱۳ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ذوالجالل  ی به سو پَرَّدی نم  زان

 خود را کمال بردی م  یگمان  کو

 ۳۲۱۴ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بَتَّر ز پندارِ کمال  ی علَّت

 ذوداَلل ی اندر جانِ تو ا  ستین

 ۳۲۱5 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بس خون رود  اتده یدل و از د از

 شود   رون یب ی مُعْجَب نیزتو ا تا

 ۳۲۱۶ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست بُده  یریاَنا خَ  سی ابل عِلَّتِ 

 مَرَض در نَفْسِ هر مخلوق هست  نیو
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 ۳۲۱۷ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 او  ندیخود را بَسْ شکسته ب  گرچه

 جو  رِیز ن یدان و سَرگ  یصاف  آبِ

 ۳۲۱8 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بِشوراند تو را در امتحان چون 

 رَنگ گردد در زمان  نیسَرگ  آبْ،

 ۳۲۱9 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی فَت یا  نْیجو هست سَرگ درتَکِ 

 مَر تورا  دینما  یجو صاف   گرچه

 :در آخر و

در تالش است    قیطر  نیاز ا  یذهنام و مندچار پندار کمال شده   دمیدی و به وضوح م   کردمی را تکرار م   اتیمدام اب  یآر

کار    نیو همچنان هم دارم ا کردمی و توبه م شدمی م   ترآگاه   ذهن ۀتا مرا به دام خود افکند و هربار با تکرار به خطا و تل 

  با   عمرم  ۀلحظ  نینکنم و تا آخر  یمحکم هست دور  ی از برنامه که طناب  لیدل  چی و متعهد هستم به ه  دهمی را ادامه م 

 .فرض کنم  نایناب مقلد  را  خودم  حزم  قانون   به توجه



 

 

 

895قسمت پیغام عشق   آقای سید علی از یزد  

م  پروردگارا به   کنمی شکر  را  ابتو  و  موالنا  شهبازبه   اتش،یخاطر  استاد  فرما  یخاطر  توض  شاتیو  مهمش    حاتیو 

اقرار    تیرا حفظ کنم و درنها  اتیکه اب  ی که داد  ی خاطر قدرت عملها، به و کنار هم گذاشتن آن   اتیخصوص حفظ اببه 

 .آمدی نم اال در ذهنم ب  اتینبود، اب تتیدارم اگر عنا مانیو ا کنمیم

 سپاس  با 

 زد یاز   یعل   دیس
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 .نینازن یشهباز ی و آقا ی کائنات عالم هست  ی با درود و سپاس بر تمام

 .یانتخاب اتیو اب ۴۷۲، غزل 9۱9 ۀبرنام

 ⚘به نام خداوند عشق ⚘

 ۴۷۲ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 کالبد ما ز خواب کاهل و مشغول خاست 

 به رقص آورد کاهل ما را کجاست؟   آنکه

شدن که کاهل و تنبل    ل یدر راه تبد  یو سست  ی کاهل  ی کی  دارد؛   اشاره  انسان   مهم   ۀبه دو مسئل   زیعز  یموالنا  تیب  نیدر ا 

و خرد   رویکه او را به رقص درآورد که همان ن خواهدی مافوق م یرویکند و ن دار یب ییتنهاخودش را به   تواندی در ذهن نم 

 .ستی زندگ

کرده    یرا ط  ی حضور مراحل مختلف   یاریهش  یتکامل  ری. انسان در مسیجهان ماد  دهیهمان  یزهایبا چ  تیمشغول  دوم،

 .اندازدی م  قیآمدن از آن را به تعو رون یانداخته و ب ریخود را گ ده یدر ذهن همان یاری هش نیکه ا یی است تا جا

 یهافرم  یباز  گوناگون و  یهات یبه وضع  دنیکه در مصرع دوم به آن اشاره شده است، منظور همان رقص  ی دنیرقص

و    میریگی م  یما آنها را اشتباهاً جد   ی ول،  آوردی وجود م به   مان یبرا  ی در طول روزمرگ   ی و خرد زندگ  رو یاست که ن  ی زندگ

 ن یبعدم   دینظر و د  دیمختلف را بر د  یهات یها و وضعفرم   نک یو ع  میسازی ها مشغول م خود را با آن   شده، ی در ذهن شرط

 .میکنی م دا یآنها را پ دیو د میدهی است قرار م هیاول یاریخود که همان هش
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 ۴۷۲ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 درّد  بر  دل ۀ آنکه به رقص آورد پرد

 او خود جداست   دنیکند د شی بو همهنیا

  ی زندگ  یرویرا بدرّاند و پاره کند همان ن  یدگیهمان  یهارقص در آورد که پرده کاهل و تنبل را به   تواندی که م  یی رویآن ن  و

در برابر قانون    دن یو درست و رقص  حیصح   یی اتفاق لحظه و فضاگشا  رش یرا با پذ  یخوش عشق و زندگ   ی است که بو

در درونش    یدگ یهمان  گونهچ یکه ه  رقصدی که با خداوند آنچنان م   رساندی حضور م  یاریفکان به نور هشقضا و قدر و کُن

خود    ترش ی که ب  میدهی مختلف را بر چشمانمان قرار م   یهانک یمرور زمان عبه   ده،یهمان  یهاما با پرده  ی ول،  دمانی نم  ی باق

 .میدامن بزن ترش ی خود ب  ۀگون ماریرا در ذهن نگه داشته که به ذهن ب

 :های دگیهمان نیاز ا نک یدو ع  یبررس   حال

 .هاآن یگرو درمان  گران یتمرکز داشتن بر د  نکی: عکی 

و   رییتغ نکیخود برداشته و ع  یتمرکز را از رو میبری سر مبه   یدر غفلت و فراموش یذهنکه ما سخت در من ییجاآن از

  تیو مسئول  می کنی م   یریرادگیو شروع به ا  میدهی کردن آنها را بر چشمانمان قرار م  ی و حبر و سن  گران ید  یتمرکز رو

در    مانی که چقدر زندگ   میهست  نیو غافل از ا  میدانی گران را مقصر م یو خود را مقصر ندانسته و د  میریپذی خود را نم 

 .درون آشفته است و خراب

 ۱5۱ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 خود را رها کرده ست او   ۀمُرد

 رفو  دهیرا جو گانهیب ۀمُرد
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کردن    حتیو نص   یگرو درمان   ی چ یپکه شروع به نسخه  میبریسر مبه   ی در غفلت و فراموش   ی ذهنقدر در منو ما آن 

گر را بر چشمانمان  درمان  کی  نک یو ع  باشد ی م   لیو آن دل  لیدل  نیخراب است به ا  تانی که اگر زندگ  میکنی م  گرانید

 .میسازی نجور مر یذهنو خود را در من   میخبری و متعفن خود ب ماریو از درونِ ب میدهی قرار م

 :عبادت  نک یع نک، یع نیدوم

 ۱9۱۰ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بهر گنج ی ن دیزی م زدان ی بهر

 نه از خوف و رنج  مُردی م زدان ی بهر

 ۱9۱۱ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خواست او  ی برا مانش یا هست

 جنت و اشجار و جو   یبرا ی ن

 ۱9۱۲ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 حق بُود  ی کفرش هم برا ترک

 آنکه در آتش رود  میز ب ی ن

  م یکه اگر عبادت نکن  میدهی را بر چشمانمان قرار م  ی و مصنوع   یو آبک  یظاهر  یهاعبادت   نکیع  یذهندر من  نیچنو هم 

 میکنی عبادت م  مینشان بده  ی خود  نکهی ا  ا یو    میکنی عبادت م   گرانیاز د  د یبراساس تقل  ا ی. و  میسوزی در آتش جهنم م 

و غافل   میکنی عبادت م میمند شوبهره  ای بهشت آن دن یهای و خوش نعمات از    میتوانی عبادات م  ن یبا ا نکه یا د یبه ام ا یو 
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  ی. و برامیکنی م   یاش زندگ از برکات چهارگانه   یمندبهره   یو برا  میکنی م  یخداوند زندگ   یکار که براو فراموش   میهست

پوچ و آفل    یها برخوردار شدن از گنج   ینه برا  م؛یکنی م   یو آرامش درون است که زندگ   سببی ب   یاز شاد  یمندبهره

 داده؟   شی کرده و چقدر و چگونه آنها را افزا یآورجمع  های شدگت یهوکه چقدر و چگونه هم یدگیهمان

  د ی با خداوند  به  شدن زنده  ۀواسط مُردن به   یما براو حال    یو زندگ   میعبادت کن  دیزنده شدن به خداوند با  یما برا  حال

شده  گشوده   یکه با فضا   ستیی فضاگشا  نیکرده است، هم  نهیکه را در درونمان نهاد  یمانیا  نیو ا  یو زندگ   میعبادت کن

 .خود را در مرکزمان قرار دهد  خواهدیم

 ۱8۶5 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مرد کار یاز حضرت ندا، کا آمد

 دواریّبه ما ام ی به هر رنج  یا

 ۱8۶۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خوش تو را   یدیظَن است و امّ  حُسن

 به هر دم برتر آ  دیکه تو را گو

 ۱8۶۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زمان که قصد خواندن باشدت  هر

 دتیها قرائت باز مُصحف  ای
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  ی دیبا هر درد و ناام  است،  ساخته  تو  ۀاز عهد  یو هر کار  یرییمرد کار که اهل تغ  یکه ا  دیگوی خطاب به انسان م   خداوند

و    دیانتظار ام  ی جهان   نیا  یهامبند و از آدم   دیآفل ام  یزهایو چ  یماد  یایدن  نیمباش و به ا  دی به من باشد و ناام  دتیام

 .نداشته باش یاری

  ی سوبلند شو و به   های دگیهمان  ی. ازروتنمی من رحمتم پُر است و بر رحمت م  که   دواریو ام  یگمان ک یبه رحمت من ن  تو

  ی ها را بخوانکه قرآن درون آن  ی قرار بده   گران ید  یتمرکزت را رو  ی خواهی است که م  ن یا  متیو اگر قصد و تصم  ایمن ب

 یو تمرکز را رو  یگرد  خبرا و از درون خودت ب  یبه قرآن درونت که همان مرکز عدم است رجوع کن  دیبدان که اول با

 .یخودت قرار ده

 ۱8۶8 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 در آن دم وادَهم چشم تو را  من

 مُعظَّم جوهر آ ، یفرو خوان تا

و تو    میگشایمرکزت را م  ی عنی  گردانم ی م   نایرا ب  که من در آن لحظه چشمانت   دیگوی و باز خداوند خطاب به انسان م   

 .یاز درونت با خبر شو ی توانی م  ییکه با فضاگشا سازمی درونت آگاه م   تیبه گوهر و جوهر خدائرا نسبت 

مرکزش    ارانه ی تن به کار دهد و فعاالنه و هش  خواهد ی نم   شده ی را که در ذهن شرط  یذهنمن  ی و تنبل   ی کاهل   نک یع  حال 

 .بخشد را کنار بگذار ییرها  شدهتیهوهم یِهای مشغولدل   نیو خود را از ا دینما  ی خال های دگ یرا از همان

 ۴۷9 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 یگرنوحه  گران،یآ، بر د دهید

 یگری و، بر خود م  نیبنش  یمدت
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درست کردن و درست شدن    یو برا  یا قرار داده   گران یکه چرا تمرکزت را بر د  م یگوی به چشمان مهربانم م  اکنون

خودت روشن    ی را بر رو  نیبا ذهن خاموش، تمرکز و دورب  ی مدت  ؟ یکنی م  هیو گر  یخوری غم و اندوه م  گران ید  ی زندگ

 .ییرا شناسا تیهای دگ یو همان  هینگه دار و به درونت مراجعه کن و به حال زارت بنگر و گر

 ۴۷۲ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 دل هوش دار   د یگو اری ش یکنم پ سجده 

 هاستجان در سجود جان همه سجده  دادن 

که تو    یاست و هرگونه اتفاق   یذهنکوچک کردن من   امی که عبادت و سجده واقع  م یگو  ی به خداوند مهربانم م  جه یدر نت 

کس و در اطراف  باشد، در برابر همه   خواهدی و ناکام، هرچه م   یساز  مرادی که مرا ب  یآوری به وجود م  میلحظه برا  نیدر ا

  و   .ندارم  یازهیمخالفت و ست  گونهچیو ه  آورمیم  یجارا به   یواقع  ۀ سجد  شگاهت یو در برابر پ  کنمی فضا باز م   زیچهمه

  ام یذهنبه من   گریو د  رمیمی به آنها مو نسبت  شناسم ی را م  میهای دگیهمانکنم،    یی فضاگشا   ستهیجا و شااگر درست و به 

 .سجده نخواهم کرد

 .کندی کوچک من زهرا را هم اداره م  ی شخص  یکائنات سرگرم کار است، زندگ  یمنتهای که خرد ب  یوقت انیو در پا 

 ۳۰۷8 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 است   یز غم مُرده که دست از نان ته  یا

 ست؟ ی ترس چ نیا  م،یچون غفور است و رح

 .دیو سالم بمان  یانرژ پر

 .ممنون، خدا نگهدار شما ی لیخ
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 مهربان ۀ نام خداوند بخشندبه 

 .8۳۷ ۀهفتم و هشتم از برنام  اتیاب 9۴۷شمس غزل   وانیجان. د یهای و گنج حضور زیبا سالم خدمت استاد عز

 9۴۷ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ستیکیاَندَرونِ تار ات یکه آبِ ح بِدان

 بر خَود؟  یاکه رَهِ آب بسته  یی ماه چه

کرده    ریآن، گ  یک یدر درون چاه ذهن و در تار  یو نور و صفا و زندگ   ییبایو ز  ی آن مظهر پاک  ات،یبِدان که آبِ ح  دیگویم 

کرده و راه ورود به آبِ    ی دست خود زندان که خود را به   ی هست  یتیتو چگونه حضور و خدائ  ؟ یهست  یای است، تو چه ماه

  که ی صورتدر  ؟یاو در خواب ذهن مانده   ینیبی نم  ؟یشوی نم اریدار و هشیچگونه است که ب ؟ی ارا بر خودت بسته  اتیح

  رون یاز ذهن ب  د یما را متوجه سازد که با  خواهد ی م   ی دگیکارِ همان  نیوجود آمده، خداوند با اما به  ی داریب  ی ذهن برا  نیا

  ن ی ا  ی در چه سن  کندی هم نم  یفرق   د،یآ  وجودبه   دیدر ما با  یداریب  نی صورت ا  هر  در  م،یادهیجا سکنا گزامّا ما در آن   م،ییآ

ما را دگرگون سازد، در هرکس صورت خواهد گرفت و    تواند ی که م   ستی دادیمهم آن رو  رد،یگی مهم صورت م  داد یرو

رُخ خواهد داد،    زیانگشگفت   ۀلحظ   نیا  یاگونه ندارد، در هرکس به   ندهیسال و گذشته و آ  ایهم به زمان و سن    یکار

 .داد میانجام خواه  زانیدارد که در چه جهت و به چه م  یو کوشش ما بستگ  شِ فقط به تال 

تک  به تک  ی برساند، بستگ  ات یذهن خودش را بغلطاند و به آب ح  ابانیب  نیحضور ما چگونه بتواند از ا یِ ماه ن یا کهنیا

  ی ل یخ  میکار و تالش را انجام ده  نیو در هرلحظه ا  می. اما اگر توکل داشته باشمیما دارد که چقدر به ذهن وابسته هست

 .شاءاللّه. ان میشو ی زندگ  اتِیآبِ ح یِ ماه میتوانیم  یی اتوانست با شنا کردن توسط فضاگش میزود خواه
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 9۴۷ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ساخت  ی کعبه را لباس ن یا ه یَس ۀبِید  به

 و اوستشان مُسنَد   عانیاوست پشت مط که

 .اهیلباس س: بِهید*

 .شدگان م یتسل: عانیمُط*

 .)خدا( ها اوست انسان  گاهه یتک: مُسنَد*

  ما   تکتک   ۀشد  دهیدل همان  د،یفرمای م  تی ب  نیاست، در ا  اهیشده است س  دهیکش  خدا  ۀکه بر خان  یکه لباس   میدانیم  ما

نشان است    کی  دیشا  م،یاپوشانده   اهیمانند لباسِ س  های دگیآن را با همان  یشده که رو  اهیس  کعبه  لباس  همانند  هاانسان 

کردنِ    یخال   یعن یذهن است و فقط با برداشتن    یکیتار  در  هاانسان   ما  ۀهم  دلاست که    اهیس  نیخاطر اکه لباسِ کعبه به 

 .رها شود یاهیو از سروشن   تواند یمرکزمان م

و تنها در   دیرا به خود نخواهد د یلباس کعبه نور یاه یروح ما همانند س م،یزنی پرسه م های دگیهمان نیکه در ا ی تا زمان

و باورها و تعصبات    یی پُر از زنگ دُو  ۀنییو خشم در آ  ی شانیو پر  ید یحسادت، دروغ،  ترس، غم و دَرد، ناام  یهاپارهکهنه

  چیه  رد یکرد که اگر خودش دستمان را نگ  میهم نخواه  ش یدایکه پ  میگردی حضور م  بالبه دن  ت یَّمَن  نیدروغ  یهانک یو ع

راه    نیکه در ا  یکسان   بانیکه اوست پشت  میگردی به دنبال راه م  هدفی کرد و همچنان ب   میرا تجربه نخواه  ی راه و مقصد

 .اندرده فرود آو میسر تسل رش یو پذ  ییامِرش هستند و با فضاگشااَو عیاند و مطشده   میتسل

 «۱۰۶ ۀ ی، آ(۳) عمران  آل ۀسور  م،یکر قرآن»

 «.تَکْفُرُونَ کُنْتُمْ بِمَا  الْعَذَابَ  فَذُوقُوا   إِیمَانِکُمْ  بَعْدَ أَکَفَرْتُمْ وُجُوهُهُمْ اسْوَدَّتْ  الَّذِینَ  فَأَمَّا  یَوْمَ تَبْیَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ»



 

 

 

895قسمت پیغام عشق  از کرج حداّد  خانم     

  مانیشما پس از ا  ای: آندیگوی شده اند م   یروه یشوند به آنان که س  یروه یس  یو گروه   یرودیسپ  یروز که گروه  آن»

 .« عذاب خدا را د یشِبه سبب کافر شدنتان بِچِ د؟یآوردنتان کافر شد

ب  ه یآ  نیا  در که    یروه یس  ی و گروه   اند دهیپوش  دیکه لباسِ سپ  یرود یسپ  یفرموده است که گروه  انیهم به صراحت 

که در عذاب خداوند قرار خواهند گرفت،    ستندی جز کافران ن  ی کرده است؛ آنان کسان  انیاست را ب  اهیلباسشان قطعاً س

از آن    ییرها  یهم برا   یو تا حال تالش   میبری سر مرا به   یدگ زن  یذهنمن   یاهیهمانند زمان حال ماست که در عذاب و س

 .یدر ما صورت نگرفته مگر مختصر

  نیه خواهد شد که البته اعدم بر تن ما پوشاند  دیلباس سف  مییبگو  یمحکم   یِ و هر لحظه را بل  میآور  مانیکه ا  یزمان

تا لباس حضور بر    میشده را حس و درک کنعدم   یزندگ   یواقع   یمعان   میتا بتوان  ردیصورت گ  یدرپی پ   دیبا  ییفضاگشا

گذراند که    میهمچنان روزگار خواه   یذهنمن   اهیم، در همان لباس سینکن  یکار  اگر  اما  شود  ما   ۀو برازند   ندیتن ما بنش

 .ریوالغ میتنها مقصرش هم خودمان هست

 تشکر و احترام  با

        هستم از کرج حداّد 

 



 

 

 

895قسمت 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 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 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  

+1 818 970 3345 

@parvizshahbazishira

min  

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Shahbazi@rapidtest.com 


