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 به نام خدا 

 ۸۷۱ ۀشمس، برنام  وانیموالنا، د ۳0۱۳بر غزل   ی. شرح یسالم دوستانِ گنج حضور  ،یشهباز ی سالم آقا

 ۳0۱۳ شماره  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 یی سازدر آخِرزمان، کرد طَرَب اری

 ییاو جِدِّجِد، ظاهرِ او باز  باطنِ

  ندهیاز گذشته و آ  ی عنی  م؛یبش  زمانی ب   م،یما که اِمتدادِ خداوند هست  ده،ی: زمانِ آن رسدیفرمایم ت یب  نیموالنا در ا  حضرتِ

مرکزمون رو،    ، ییلحظه، با فضاگشا  هر   ارانه، یکه ما هُش  اُفتهی اتفاق م   ی زمان  ن یو ا  میمُستَقَر بش  ،یاَبَد  ۀ لحظ   نیخارج و در ا

  رون، یدر باتفاق    ک یصورتِ  و چه به   گذرهی که از ذهنمون م   یصورتِ فکرچه به   اُفته،ی م  ی اتفاق  ا،م  یِبرا  ی . وقتمیعدم کن

مرکزِ ما، با    صورتنیدر ا  م،یکن  یی اتفاق، فضاگشا  ن یبرابرِ ادر  رش،ی با رضا و پذ  یعن ی  م،یباش  ی اتفاق، آشت  نیاگر ما با ا

صورتِ وحدت، در  خداوند و ما؛ که به   یِسازطَرَب  ی عنی  ، یشاد  نیاکه    کنه،ی رو تجربه م   سببی ب  یِفکان، شادکُن   یِروین

 .شهی تجربه م  لحظه،   نیا

به   یوقت   درواقع  زندگما،  با  عدم،  مرکزِ  م  م،یبش  یکی  ی صورتِ  خارج  زمان  ا  میشی از  بس   نیو  تمامِ    هیجِدّ  اریکار،  و 

 .هیدر بدنمون، باز راتییشدنِ پولمون، تغ  ادیز ایمثلِ کم  اد،یوجود مما، به  یِهای دگیهمان یِ که برا ،ییهات یوضع

 ۳0۱۳ شماره  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 علم کُشت   نیبد  اریعُشّاق را،   ۀ جمل

 یینَکُند هان و هان، جَهلِ تو طَنّاز تا

  ی عاشق   صورت،نیدر ا  م،یکن  یهمکار  یهستند، با زندگ  یزندگ  یِدر اطرافِ اتفاقات که جزءِ باز  ،یدرپِ ی پِ   ییِما با فضاگشا  اگر

  یِ اریاز هُش  لیو فقط تبد  میریگی نم   یرو جِدّ  یو باز  میکنی چون فضا رو باز م  م؛یدهی که کارمان را درست انجام م  میهست
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  ی گرفتنِ اتفاقه، طَنّاز  ی با جَهلِش، که همون جِدّ  تونهی نم  ،یذهنمن   گهیو د  ه ی ما مهم و جِدّیِ حضور، برا  یِاریبه هُش  یجسم 

برابرِ اتفاقاتِ  در  ، ییعلمِ فضاگشا  نیاند، با امُرده   شانیذهنبه من عاشقان رو، که نسبت  ۀکنه. و خداوند، هم  ییو خودنما

 .کُشهی ما رو م یذهنخودش، من  سببِی ب  ی شاد ا ب ،یو زندگ  میشی م  میما تسل یعن یکُشته؛  لحظه،  نیا

 ۳0۱۳ شماره  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 حرکت باش از آنک، آبِ رَوان نَفسُرَد  در

 یی عشق، سِرِّ سَراَنداز افت یحرکت  کز

نَا  لحظه  کیکن و    ییلحظه، فضاگشا  هر  ی عنیحرکت باش!    در ا  ،یذهنمن  رایز  ستیهم از حرکت باز    یِ فکرها   جادِیبا 

ماست، راکِد بشه    یِو بُعدِ جانِ جسم   یکیزی ف  ،یفکر  ، یجان یکه تمامِ چهار بُعدِ ما که شاملِ بُعدِ ه  شه ی هم، باعثِ مسرِ پشتِ 

خواندن، اشعارِ    یبا ورزش کردن، کتابِ معنو   دیهست. ما با  مانی ابعادِ وجود  ۀ هم  رقانون جبران، د  تیمُستلزمِ رعا  ن یو ا

ابعادِ ما،    نیاز ا  ی کیچون اگر    م؛یچهار بُعدمون رو به حرکت وادارسالم به جسم رساندن،    یِموالنا را تکرار کردن و غذا

لحظه،    به   که هرچه ما فضا رو لحظه   میریگی م   جهی. پس نتمیدرست کار کن ،ییفضاگشا  رِیدر مس  میتونی خراب بشه، ما نم

ما، انداخته    یِذهنشده هست که سَرِ من گشوده   یِفضا  نیو در ا  شه یتندتر از ما رَد م  سبب،ی ب   یِخِرَد و شاد   م،یباز کن  شتریب

 .میشی م ی کی ی و با زندگ  می کنی نگاه م  زیچبه همه  ن،یبو ما با چشمِ عدم  شه یم

 ۳0۱۳ شماره  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ؟ یاکُند صورتِ گرمابه  یجان کِ   جنبشِ

 ؟ یی کُند اسبِ گداغاز یکِ  یشِکَن صف
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  ، یدرپِی پِ  یِبه صَفِ فکرها  میتونی نم   ،یذهن. ما با منِ میکن  ییمرکزمون رو، شناسا  یِهای دگیهمان  میتونی نم  ،یذهنبا من  ما

ما   یِهای دگیو تمام همان  کنهی ما، جُنبِش م  نِیبجان عدم   لحظه،   نیبرابرِ اتفاقِ اشده درگشوده  یِبلکه با فضا  م؛یحمله کن

 .رسونه ی رو، به صفر م 

 ۳0۱۳ شماره  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 شود   دای دَم پ نیغَزا کوفتند، ا  طبلِ

 ییاز فَرَسِ تاز ، ییپاالن  جنبِشِ

  ن ی برابرِ افضا رو در  ، یبا خِرَدِ زندگ   د یو ما با  کنهی اتفاق رو، طرح م   کیلحظه،    نیفکانِ خودش، در اکن   یِرویبا ن  ی زندگ

با دَمِ خودش که در    ی تا زندگ  میباش  هیزندگ  یِواقع بازاتفاق، که در  نیصورتِ حضورِ ناظر، شاهدِ ابه   ی عنی  م؛یاتفاق باز کن

برابرِ  در  ایکه آ  م،ینیبب  دیلحظه هست، که ما با  نیپاک کنه. و در هم  های دگ یهمان  نیما رو، از ا  ونِدر  شه،ی م  یجار  لحظه  نیا

 م؟ یاَندازی رو، به کار م دوشرط یقی ب  رشِیو پذ  میتسل ای میاتفاقات، قضاوت و مقاومت دار نیا

 :دیفرمای که خداوند، از زبانِ موالنا م جاست نیا

 ۷4۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 پدر  یبر امتحان است ا  امتحان

 به کمتر امتحان، خود را مَخَر  ن،یه

  م یعمل کن  دهیبا فکرِ همان  ای  میبش  یک ی  یتا با زندگ  میکن  ییبا مرکزِ عدم فضاگشا  ایکه آ  م،یکنیانتخاب م  لحظه   نیما ا  پس 

 م؟یدور بش   تمونییو از بُعدِ خدا

 ۳0۱۳ شماره  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ی تا به شهادت رس ر،یچو ش  خوری و م زنیم



   

  

 

490 پیغام عشق قسمت خانم فریبا الهی مهر   

 یی گردنِ کافرِ اَبخاز  یبزن  تا

شاهدِ ناظر    نیو ا   میصورتِ حضورِ ناظر، شاهدِ افکارمون بشتا به   م،ی بکِش  ارانهیو دَردِ هُش  میکن  ییقدر فضاگشاآن  دیبا  ما

 .میشی و ما به او زنده م کُشه ی ما رو، م یِهای شدگ تیهوتمامِ هم ، یکه زندگ جاست نیو ا  ی شدن با زندگ ی ک ی یعن یبودن، 

 ۳0۱۳ شماره  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ز یروبَه گُر  یِمَصاف، باز ران یش یِباز

 ییکُنَد اَنباز یحق، کِ  رِیبا ش  روبَه

و همچون   میکنی م   ییرو، شناسا  های دگیبا مرکزِ عدم، همان  میناظر و شاهدِ خاموش بش  کیذهنِ ما ساکت بشه و    یوقت

نبا  م؛یتازیم  های دگیشجاعانه، به صَفِ همان  ر،یش از شناسا  دیاما  دَردِ  آن   دیبا  م،یفرار کن  های دگ یهمان  ییِمثلِ روباه،  قدر 

  ییهابا انسان   دی پس نبا  م؛یشی زنده م  یبه زندگ  تیرو، صِفر کنه و درنها  مانیذهنیهامنتمامِ    ، یتا زندگ  میبکِش  ارانهیهُش

به   های دگیها هرگز در کُشتنِ همانانسان  نیو ا شهی م  دهیحضورمون، دُزد یِاریهُش رایز میبش نیدارند، همنش یذهنکه منِ

 .کنندی ما کمک نم 

 ۳0۱۳ شماره  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 از کجا؟  دِالنرهیاز کجا، ت رُوانگرم

 یی اوفتاد در رَه با راز ییمروَز

اِشت  کهی کسان  یعنی  رُوانگرم حضور دارند.    یِاریبه هُش  ی جسم  یِاریاز هُش  لیبه زنده شدن و تبد  یادیز  اقِیعاشقند و 

 :کنندی اعالم م  ییلحظه با فضاگشا هستند که هر ی رُوان کسانگَرم

 .زنده شدن به خداست   ،یمنظورمان در زندگ  تنها
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 دهیتَن  های دگیکه با همان  ییهاو انسان   دِالنره یلحظه، در حالِ عدم کردنِ مرکزشون هستند، با ت  که، هر  یعاشقان   نیا  و

  ی با هم، برابر  هانیو ا  کنهی اِرتعاشِ درد رو، هر لحظه پخش م   ،یذهنمن  یهامرکزِ انسان   رایز  شوندی نم   ن یاند، همنششده 

 .کنندی نم

 ۳0۱۳ شماره  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 دیزنده شود زو شه ست، یی عجب غاز  عشق 

 یی غاز  نیچن شِ ی جانِ پاک، پ ی بِنِه اِ سر

.  یشدنِ تو با زندگ  یک یعشق و    یعنی  نیا  ،یارو، »ال« کرده  هاتی دگیو با مرکزِ عدم، همان  یاکه شاهدِ ذهنت شده   یکس  یا

تا مرکزش    کنه،یم  یهمکار  یو با زندگ   کنهی فضا رو باز م   هاش،ی شدگ تیهوبرابرِ هم انسانِ عاشق هست که در  نیو تنها ا

 .عدم بشه 

 ۳0۱۳ شماره  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 پُر شور از نورِ ماه  اه،یتَنِ دل س چرخِ

 یی کُنَد آن آفتاب، مَرحَمت آغاز گر

داشته باشه،   لحظه  نیبرابرِ اتفاقِ او رضا، در  م یبِکِشه و تسل  ارانه یلحظه، فضا رو باز کنه و دَردِ هُش هر  ی ما وقت   ۀ دیهمان  دلِ 

پُر و به خودش    سببی ب   یِ ما رو، با نورِ خِرَد و شاد  ۀدیمرکزِ همان  نیا  شود«ی : »بشو، م گهی فَکانِش، که م کُن   یِرویبا ن  یزندگ

 .کنهی زنده م

 ۳0۱۳ شماره  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 و سُرنا و دَف، باده برآورده کَف  مطرِب

 ییزآن لَطَف، آرد غَمّاز ینَفَس  هر
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  ی زندگ   ۀ و اِرتعاشِ زند  سببی ب   یِلحظه، شاد  هر   م،یو با خداوند به وحدت برس  میزنده بش  ی به زندگ  ، ییما با فضاگشا  ی وقت

  ار یکه بس  سببی ب   یِطَرَب و شاد  نیمرکزش به خدا زنده بشه، ا  که،ی هرکس   یعنی  م؛یشی و ما غَمّاز م  زهیری از ما به جهان م

 .کنهی مجِدِّ جِد هست رو به جهان، ساطع 

 ۳0۱۳ شماره  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 خاک  دانِ یخُنُک آن جانِ پاک، کز سَرِ م یا

 یی قَلبگاه، قالب پَرداز نیز ردیگ

هست و هر لحظه،    هاشی شدگ تیهوتمامِ هم  ختنِیکه، مُشتاقِ زنده شدن به خداوند و ر  ی به حالِ آن انسانِ عاشق  خوشا

به    لیرو، تبد  اشده یو همان  یمرکزِ تقلُّب  نیو ا  فتهیبه کار ب  ، یفَکانِ زندگکُن  یِرویتا ن  دهیاجازه م  م،یو تسل  ییبا فضاگشا

 .مرکزِ عدم کنه

مهر ی اله  بایشما، فر ارادتمندِ 
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 با سالم 

  ی هست ۀ نیموضوع: آ

  ن یدر ا یذهنیها من  ۀو صبر است. هم یفضادار  تینهای خداوند ب ی وحدت و عشق  است. ازطرف   یۀبر پا ی زندگ قانونِ

امر    ن یمتوجه ا  ی ذهناما منِ  دهدی فرصت م   ی لی خ  ، یابد  ۀ لحظ  نیها به ابازگشتِ انسان   یبرا  ی اند. زندگ فضا جا گرفته 

 .نشاندی خودش م  یِاکه خداوند آن را سرج رودی م ش یپ  ییو تا جا  ستین

 ۵9۲شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 یفرعونِ جبّار ی ک یبرگ اگر باشد  شمارِ

 بنشاند   شی خو یِرا به جا کیکای ی موس  کفِ

زندگ   ییهاانسان  به  نزنده شده   یکه  دارند؛    نیا  ز،یاند  را  من   ی عنیصفتِ خداوند  باز    گرید  یِ ذهن  یِهااطرافِ  را  فضا 

 .دهندی ها را به خودشان نشان ممرکزِ آن نه، یو همچون آ کنندیم

 ۲۲۲۲ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و بردبار  م یحق رح بندگانِ

 حق دارند در اصالحِ کار   یِخو

 .و حرف و عملِ آنان به فرمانِ خداوند است  رندیگی م غامیپ  یاز زندگ  ماًیافراد مستق نیا

 ۱9۳۷ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 او را من زبان و چشمِ تو  گفته

 حواس و من رضا و خشمِ تو  من
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 :کنمی اشاره م  یرابطه به چند داستانِ مثنو نیا در

جدا    یجهت مسجد ن یبودند و بد امبریپ  ارانِ ی نِیتفرقه ب جاد یکه منافقان درصددِ ا میدر داستانِ مسجدِ ضرار داشت -۱

اسالم نشان    ن ییآ  ج یارد و ظاهراً قصدشان را تروذبه مسجدِ آنان قدم گ   امبریپ  خواستندی از مسجدِ رسول بنا کردند و م 

 .منصرف شوند دیبه کارِ اشتباهشان صبر کرد تا شانسبت  ی ن امر شد ول یمتوجه ا امبرینبود. پ  طورن یا یدادند ول 

 ۲۸49 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ش یکرسولِ مهربانِ رحم  آن

 ش ی نآورد پ ی تبسم جز بل  جز

شد که دروغِ آنان را برمال کن و اگر    ی وح امبریکه از طرف خداوند به پیی جانشدند تا  ی فرصتِ زندگ  نیها متوجه اآن  اما

 .م یکنی م  تیامر، جنگ هم شود ما از تو حما نیبراثرِ ا

 ۲۸۶۷ تی، ب دفتر دوم  ،یمثنو ،یمولو

 فاش گو  مبریپ ی حقش ا  گفت

 را ور جنگ باشد، باش گو  غَدر

 :دیگوی ها مبه آن  امبریپ پس 

 ۲۷۶۸ تی، ب دفتر دوم  ،یمثنو ،یمولو

 د یقوم دغل خامش کن ی ا گفت

 د یرازهاتان تن زن میتا نگو

 ۲۸۸۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو
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 ح ی صَر بِیبه تکذ غمبریپ باز

 ح یفَص شان یگفت با ا قَدکَذَبتُم

  ۀد یزنده به حضور به د  یِهااست که به انسان   ی ذهننمادِ من   ریاست. ام  ریو ام  یسررز  خِ یمربوط به ش  یداستانِ بعد  -۲

م غن   ، یبه دستورِ زندگ  خی . شنگردی حقارت  افرادِ  از  تا  بود  ن  ردیبگ  یمأمور شده  افرادِ  به  ا  ازمندیو  تا  به    کهن یبدهد. 

 .یارا برده   انیگدا یِو آبرو  یسِمِج هست  یِ گدا ک یتو  :دیگوی و م کندی م  نیکه به او توه رسدی م  ریچون ام  یشخص 

 ۲۷۵4 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ؟ اندر بندِ تو  خ یش  نجایا ستیک

 نرگدا مانندِ تو  دمیند من

 ۲۷۵۵ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یابُرده   انیو آبِ گدا حرمت

 ؟ یازشت آورده یِ چه عبّاس نیا

 .دهدی حضور م  یِمحکم و از فضا ی جواب ر،یام نِیبه توهنسبت  خ یش  زین جان یا در

 ۲۷۵۷ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 فرمانم خَموش  ۀبند  را ی: امگفت

 مَجوش  نیچند ،یاآگه نِه  زآتشم

 ۲۷۶۱ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 در حجابِ بُوالبَشَر یتو باش  تا
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 در عاشقان کمتر نِگر  یسَرسَر

آورد تا    رونیرا ب  رش یغالب شد و شمش  ی ها بر پهلوان از جنگ   ی کیدر    ی آورده شده که حضرتِ عل   ی گریداستانِ د  در

را از دستش    ریشمش  درنگ، ی ب   یآن حضرت، آبِ دهان انداخت. حضرت عل   ۀکارش را تمام کند، اما پهلوان بر چهر 

ا  کرد و   رتیح  اریبسعمل،    نی. آن پهلوان از ادیبا او دست کش  کار یانداخت و از پ عفو و    مناسبت، ی ب  شانی ا  کهن یاز 

  زنم ی م  ریخدا شمش  ی رضا  یکه من برا  ند،یگوی در جواب م  شان ی. اشودی م   ایزده شد و علت را جوبخشش کرده شگفت 

 .ستمیهوس نوی هو ۀو بند 

 ۳۷۸۷ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زنمی حق م  یِ از پ غی: من تگفت

 حقم، نه مامورِ تنم   ۀبند

 .از کارزار دست بکشم دمیشد، صَالح د  انینما ی نفسان ی در جنگ با تو غرض  دمید ی وقت

 ۳۸0۲ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خدا  رِیغ  ان،یدرآمد در م چون 

 کردن سزا انیرا، اندر م غیت

خدا    یِخدا دوست و دشمن دارد و برا  یِ کند و برا  زیخدا ببخشد و پره  یِکه براهر»  آورده شده:  ی ثی در حد  طورنیهم

 .«  است  افتهیکمال  مانشیازدواج کند همانا ا

 ۳۸0۵ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مَن لِلّه، عَطا لِلّه و بس  بُخلِ 

 من آنِ کس  میَام، نِلِلّه  جمله 
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  شه یهم  میخدا خالص شود و تسل  یبرا  دیانسان با  یاست که تمامِ کارها  نیام اسه داستان داشته  نیکه از ا  یبرداشت

که سرشار از    ست ی ق یعم  ییِ بلکه فضاگشا  ست؛ یکردن ن  تیمنفعل بودن و احساسِ مظلوم  م،ی با عمل همراه است. تسل

حرف قاطعانه و    ک یصورتِ  به   ی و سکوت، گاه  لبخند   ک یصورت  به   ی لطافت خودش را گاه  ن یاست. ا  ی لطافتِ زندگ 

 .دهدی رها کردنِ خشم نشان م   ایصورتِ خشم و به  یگاه

کرد. تنها هنرِ ما حفظِ ترازو و   نییقبل تعاز   توانی را نم  میداشته باش  دیبا یچه رفتار  میلحظه با عملِ تسل نیدر ا کهنیا

 .کند انیدارد تا بتواند خودش را ب  ازیشده ن  نهیکه آ ی مرکزمان است. خداوند به دل  ۀنیآ

را از    های دگیغبارِ همان  میدار  فه یاکنون وظ  م،یرا شناخت  ی و زندگ   می دیموالنا خودمان را د  ۀنی طور که ما در آهمان   پس 

 م،ینیبی م   یذهنرا براساسِ منِ   ی موقع هست که اگر رفتارِ کسن یشود؛ در ا  ل یتبد  نهیبه آ  زیتا دلِ ما ن  میمرکزمان کنار بزن

نم را قضاوت  نم  میکنی آن  زندگ  م؛یرنجی و  به  اتصال  با حفظِ  ا  ، یبلکه  مناسبِ  انجام م  ن یفعلِ  را  رد    میدهیلحظه  و 

 .خواهد کرد  ارتعاش ی به زندگ  یگریو هم مرکزِ د میکنی خودمان کمک م   یِداریعمل است که هم به ب  نی. با امیشویم

 ۳۱9۷ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یانه ییکه من آ دم یآن د قیال 

 یا نهیتو آرم چو نورِ س  شیپ

 ۳۱9۸ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خوبِ خود در آن  یِرو ینیبب تا

 شمعِ آسمان  دِ یتو چون خورش یا

 سپاس فراوان  با

 سمانه از تهران 
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 ی معنو ۀهندس  ات یو اب ی زندگ  نیبراساس قوان ی قانون اساس 

تا مزاحم ما نشود    میکن  شهیش  ی را تو  ومانی و براساس آن قانون، د  میداشته باش  یفرد  ی قانون اساس کی   دیما با  ۀهم

 .میخودمان کار کن  یرو نیو همچن میآن کار کن ی رو میتا بتوان

 ۱۲۱۱ تیدفترپنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زند یی بهر دفع شَرّ را شرع

 حُجت کند   ۀش یرا در ش وید

  ن یداشت، اگر ا  میخواه  ی توأم با آرامش و شاد  ی حتماً زندگ  م،یآن داشته باش  ی در اجرا  یو سع   میتابع قانون باش  ی وقت

 .میاحضور آموخته گنج یهاباشد که از درس   یزندگ  نیقوان ن،یقوان

 :شامل  یزندگ  نیقوان

 قانون جبران  -۱

 ییو فضاگشا  میقانون تسل -۲

 قانون مزرعه  -۳

 زیقانون پره -4

 قانون صبر، شکر، رضا  -۵

 ی زندگ  گر ید نیو قوان  یقانون سکوت و خاموش  -۶

 :جبران قانون 

 ۲4۵۵ شماره  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو
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 مرو، جانب بازار جهان  رهیخ ا،یم رهیخ

 یآن نبر ی نده نی ا یو شر  عیب نیدر زانکه 

به خدا    میتوانی نم  م،یرا نده  تَنَدی حوش مرگ موو حول   ندیآفری ما درد م  یبرا  میخداوندست و دا  کیکه شر  یذهنمن  تا

هم اگر قانون    یداشت؛ در جهان ماد  مینخواه  یابهره  ،یزندگ   یماند و از شاد   میدار خواهغصه. دردمند و  میزنده شو

 .شد نخواهدما  ب ینص  یتیموفق چیه مینکن  تیجبران را رعا

 :ییگشاو فضا   میتسل قانون 

ما   ی از قضاوت، ولقبل  لحظه   نیاتفاق ا  دوشرطِیقی ب  رشیپذ  یعنی  میاست. تسل  یزندگ  نیقوان نیاز مهمتر  یک ی میتسل

  لحظه   نیموضوع که اتفاق، ا  نیبه ا  یداریب  ی عنی  می. تسلمیبخواه  ی و خوشبخت  یکه از اتفاقات زندگ   میاشده   یشرط 

 .خواهمی نم یزیو من از آن چ افتد یم

 4۱۲۳ تیدفترششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 است نه کار دراز  میتسل شرط

 نَبوَد در ضاَللت تُرکتاز سود

و    م یمقاومت و قضاوت دار  م،یستی ن  میزمان که تسل  است، هر   میتسل  میانجام ده  دیلحظه با  نیکه در ا  یکار  نیمهمتر

خدا    یسوبرگشتن به   ی . برادیآی به حساب م   یو ترکتاز  ی است که گمراه   یذهنمن   یاز ابزارها  ن یا  دانم«، ی »م  مییگویم

 .کندی م  ه یاول یاریهمان هش نسما را از ج میتسل م،یشو میبه لحظه تسل لحظه  دیبا

 :مزرعه قانون 

 .میصبر کن دیبه بار نشستنش با یبرا میکاری م  یدرخت  ی مزرعه همان قانون صبر است، وقت قانون 

 ۳۱4۵ تی دفتردوم، ب  ،یمثنو ،یمولو
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 توست  حاتیکردن، جانِ تسب صبر

 درست   حیاست تسب کن، کآن  صبر

و با    میریپذیاتفاقات را م  م،یینمای و صبر م  میکنی م  نیرا تمر  میعبادت است، لحظه به لحظه تسل  نیکردن، بهتر  صبر

 .میروی م ش یپ  میتسل

 :زیپره قانون 

  د یجد  یدگیهمان  ایو    میشو  دهیهمان  ی کس  ای  یزیبا چ  میندار  لیم  گر ید  شود، ی عدم م   یی گشافضا   اثرِمرکز ما در  ی وقت

و در ذات ما وجود دارد.    دیآی از مرکز عدم م   زیپره  م،یکنی م  زیپره  ن یدرد خواهد داشت، بنابرا  م یدانی چون م  م،یکن  جادیا

 .است  ی عیطب کامالً کندی م یی گشاکه فضا یکس  یبرا زیپره

 ۲9۱۱ تی اول، ب دفتر  ،یمثنو ،یمولو

 نیقیاِحْتِما اصل دوا آمد 

 نیکن قوت جان را بب اِحْتِما

آگاه و    م،یریبه کار بگ  دیبا  مانی زندگ   ۀ را در لحظه لحظ  زیاست، پره  یذهنبردن من   نیاز ب  یدرمان برا   نیبهتر  ز،یپره

  گر ید یخشم، ترس و دردها ،یورزنهیک ، ییگوب یع ، ییجوب یع  بت،یاز قضاوت، حسادت، غ میکن زیو پره  میباش اریهش

ما   یذهنچون در من رد، یو قوت بگ رویتا جان ما، ن   میرا پاک نگه دار انمو درون  میکن ی زندگ  زگارانه یپره د ی. بایذهنمن

 .میجان ندار

 : قانون صبر 

 ۳۱4۶ تیدوم، ب  دفتر  ،یمثنو ،یمولو

 دَرَج  نیندارد ا  یح یتسب چیه
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 کن الصَبرُ مِفتاحُ الفَرَج صبر

هر    یعنی. صبر،  رسدنمی   صبر   به درجه   ی عبادت  چ ی: هدیفرمای صبر است، که موالنا م  ی مهم زندگ  ن یاز قوان  گرید  یکی

 .است یو رستگار  شیگشا دیکه صبر کل م،یباش  ی و راض میصبر کن م،یریاز قضاوت بپذرا قبل  یاتفاق 

 ۱۸۵4 تیب  ، دفتر سوم  ،یمثنو ،یمولو

 د یحق آفر ایمیک صدهزاران

 دیهمچو صبر آدم ند  ییایمیک

حضور کند صبر است. با صبر است    یاریبه هش  ل یرا تبد  ی ذهنکه بتواند من  ییایمیک  نیبهتر  د،یآفر  ایمیهزاران ک  خداوند 

 .میکن دایآرامش و سکون درون دست پ سبب،ی ب  یبه شاد میتوانی که م

 :شکر و رضا قانون 

حالت ذهن ما خاموش است. در    نیدر ا  شود؛ی مرکز ما عدم م  م،ی کنی م   ییفضاگشا  لحظه  ن یدر اطراف اتفاق ا  یوقت

به    لی. مرکز عدم ممیشوی خارج م   یلحظه از زمان روانشناخت  کی   م،یهست  یابد  ۀ لحظ  نیذهن، ما در ا  ی حالت خاموش

 .مرکز عدم است  یهاتیشکر دارد، پس شُکر از خاص

  م، یدانی م  ی زندگ  ی و اتفاق را باز  میکنی ما به اتفاق توجه نم   ی عنی. رضا  دیآی شده و مرکز عدم مگشوده   یهم از فضا  رضا

 .وجود ندارد یذهنکه در من  ستی تی. رضا خاصمیهست یو راض  میکنی م یی لحظه فضاگشا ن یدر اطراف اتفاق ا

 ۷۶0شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 و رضا شد   میکَس که چو ما شد، همه تسلآن  خُنُک

 عشق و جنون شد، گُهَرِ بَحرِ صفا شد  گِرو
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  م یتسل  ت،یدر مرکزش وجود ندارد؛ با تمام وجود و با رضا  ی دگیهمان  چ یمرکزش را عدم کرده و ه  کهی به حال کس   خوشا 

عدم، از جنس عشق و جنون است    نیو شاکر است. ا  یراض   ست،ی ن  یتینارضا گونهچ یدر مرکزش ه یعنیخداوند شده  

تسل  ی متالش  اشیذهنمن  کهن یا  یبرا چه خدا  هر  یعنیعشق و جنون است    ایو رضا    میشده، پس رفتارش در گروِ 

به گوهر بحرِ صفا    لیمرکز ما عدم شود، ما تبد  ی. وقتدهدی و انجام م  ردیپذی آن را م  آوردی م  ش یو هرچه قضا پ  دیگویم

 .میدر آن فضا هست یاریصورت هشلحظه است، خداوندست و ما به نیا  ییکتای یفضا  ،ی. بحر صفا، بحرناب میشویم

 ۲۸9۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نعمت خوشتر از نعمت بُوَد   شُکرِ

 نعمت رَوَد؟   یسو ی باره ک  شُکر

بودن    م،یلحظه را شناخت  نیکه ا  میکنی . شُکر میهم معنو  ،یقانون جبران است، هم جبران ماد  یهااز جنبه   ی ک ی  شُکر

 . است  یلحظه است شُکرِ واقع  نیزنده در ا یِ. بودن که زندگ میگرفت ادیشدن در لحظه را    یو جار

 .میشکر کن د یبا میکه دار یزیاست که کارش کردن است، بدون توجه به چ  یشُکرباره کس  م،یشُکرباره شَو دیبا

  ی به شاد  ی شخص  نیاست، چن  ی و راض   کندی که دارد شُکر م   یزیکه بدون توجه به چ   ی از جنس بودن است؛ کس   شُکر 

 .کندی و به خدا زنده م  آوردی م لحظه ن یچون شکر ما را به ا افته، یاست دست  سبب ی ب  یکه شاد ی زندگ

 :یسکوت و خاموش  قانون 

 ۳۲۲شمس، غزل   وان، ید  ،یمولو

 را  گ ید یمگو و کف مکن، سر مگشا چیه

 پزانمت  ی بجوش و صبر کن، زانکه هم کین
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را بگشا، ه  یزیانسان خاموش باش و چ  یا اتفاقات فضا  اطراف  نده؛ چون هر    یواکنش   چینگو، هر لحظه در  نشان 

 .بکش و صبر کن  ارانهیذهن است، درد هش گ یباز کردن درِ د ی واکنش

  ۀ فاصل   پرد، ی فکر به آن فکر م  نیو از ا  زندی حرف م   میخاموش کردن ذهن است، چون ذهن ما دا  ، یاز خاموش  منظور

ما را به    خواهد ی و م پزاندی ذهن م  گ یچون خداوند دارد ما را در د  میکنی پس ذهن را خاموش م  بندد، ی دو فکر را م  نیب

 .خودش زنده کند

 ۲۷۲۵ تیسوم، ب  دفتر  ،یمثنو ،یمولو

 جَذوبِ رحمت است  ی و خاموش  صبر

 نشان جُستن نشانِ علت است  نیو

که حال و وضعم    میریاندازه بگ  میبخواه  کهنی. اکندی را جذب م  یبودن و صبر کردن، رحمت و بخشش اله   خاموش 

 .است که در مرکز ماست یماریب ایهمان نشانِ علت  نیچگونه است و چقدر حضور دارم ا

 ۶۳۸ شماره  شمس، غزل  وان، ید  ،یمولو

 د یایگشت چنان راست ن نیگشت و چن چنان

 د یکه چند دیمدان د،یکه چون دیمَدان

  شرفت یپ  تواند ی دارد و نم   یکش مادچون ذهن خط  میریرا اندازه بگ  مانی معنو  شرفت یپ  میتوانی کش ذهن نمخط   با

 .ردیرا اندازه بگ یمعنو

 .میکنی خودمان تمرکز م یو فقط رو میکار ندار گرانیبه د طورنیهم

 ۳۱9۶ تیپنجم، ب  دفتر  ،یمثنو ،یمولو

 ی را حَبر و سَن  ریمَر غ یکن تا
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 یکنی م  ی را بد خو و خال ش یخو

طور کامل رها و به حضور  تا بتوانم از بند و زندان ذهن به   رمیبه کار بگ  امی قانون را در زندگ   نیبتوانم بند بند ا  انشاهلل، 

 .نیزنده شوم. آم

 با سپاس و احترام 

سُرور از گلستان 



 

 

 

490قسمت پیغام عشق   

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

توانید پیغام خود را ازطریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .سال فرماییدآدرس ایمیل آقای شهبازی ار

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  

+1 818 970 3345 

@parvizshahbazishiramin 
 

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Shahbazi@rapidtest.com 


