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526 پیغام عشق قسمت خانم زهره از آمل   

 ۸۷۹، برنامه 2۸2۰برداشت غزل  ۀخالص 

 2۸2۰مولوی، دیوان شمس، غزل 

 ی پاک  ۀ که شود سبز  ،یطعمه خاک  اشی کُن( 1۰

 یدیاو ز نجاسَت چو در او روح دَم بِرَهَد

طور متعهدانه  با آوردن مرکز عدم به   ارانهیهش  گریبار د  :دیگوی و بعد م  کندیم  های دگ یدر همان  یعنیخاک    ۀما را طعم  ،یزندگ

از    تواند ی است، م  یدر روح تو جار  وسته ی حاظر و ساکن بمان؛ چراکه با گرفتن خرد من که پ  یابد   تینهای ب   ۀلحظ   نیدر ا

 .اندیاز تو بِرو ی اکخالص و سبزه و پ یذهننِجاسات من 

 2۸2۰شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 دل به سَما رو ، به چراگاهِ خدا رو   یهله ا( 11

 یدیچند چَر ی کیچراگاهِ سُتوران چو   به

سالم ما فقط   یغذا   یعنیبشر نور خداست؛   یسفر کن؛ چراکه قوت اصل  یزدیآسمان ا یسودل من! آگاهانه رو به  یا پس 

از    م یما چقدر بخواه  گریپس د  بخشد؛ی م  یادوباره   ی و جان   یکه به ما حس سر زندگ   دیآی عدم م  ی عنیاز چراگاه خداوند  

  م یدیچون فهم  میکن   زیپره  ی رون یناسالم ب  یاز تمام غذاها  دیبا  صورتنیا  در  میآن را امتحان کن  یعن ی  م؛یچراگاه ستوران بِچر

 .شود ی م  دایپ یماریو ب یضیچراگاه هرگونه مر نیکه از ا

 1۰۸3 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 را ناسزاست  مر او  یوان یقوتِ ح

 

 



   

  

 

526 پیغام عشق قسمت خانم زهره از آمل   

 2۸2۰شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 دت یاُم  ستی نِه، که در او نتو همه طَمع بر آن ( 12

 ی دیرس ی سو  نیاوّل تو بد یِدیز نوم که

را خوردم؛    بشینادان خرج کردم و چه بسا فر  یذهنرا در همان من   دم یام  ۀهم  های دگیخاطر طمع و حرص در همانبه   من

شده  گشوده   یفضا  نیرا به هم  دمیتمام ام  دمیدرک رس  نیبه ا  حال  .نبوده است  یدیام  چیه  میبرا  یذهنکه از آن من ی درحال

داشتم    میهای دگیهمان  یکه به همه   یدیاز تمامِ ام  دیبا  صورتنینداشتم. درا  یتوجه   چیبسنده کنم که تاکنون به آن ه

 یهاکردن به ناشناخته   فرباشم تا با س  دوار یرا از دست بدهم و چنان به مرکز عدم ام  های دگیهمان  یکیی ک ی  ی عنیشوم؛    دیناام

 .شود   دیو صبح صادقم روشن و سپ  افتهیخاتمه   هیشَبِ س انیدرون، پا

 2۸2۰شمس، غزل   وان ید  ،یمولو

 دیبخش بگوتو خَمُش کن، که خداوندِ سخن ( 13

 یدیهمو ساخت دَرِ قفل و همو کرد کل که

ناظر خاموش کن تا با آوردن مرکز عدم،    یشد با حضور  جادیذهن ا  ۀ شدی شرط   یچرخشِ فکر که برحسبِ الگوها  پس 

ما را با    یذهندَرِ قفل من   ش ی دست خوبه   ی زندگ  ی عنیرا برمال سازد؛ چراکه همو    قت یتو اسرارِ حق  یبخش براخداوند سخن 

باز    یریپذف با انعطا  ی عن ی  یفضادار  دِ یبا کل  اش ی خرد و آگاه   وختنِبا مقاومت و قضاوت بسته است و همو با آم  یفضابند

 .کندیم

      احترام، زهره از آمل   با



 

 

 

526قسمت پیغام عشق   خانم زهرا از تهران  

 ۸۷۹برنامه   2۸2۰از غزل   یسالم به استاد مهربان و دوستان گنج حضور، برداشت 

 2۸2۰شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 یدیتو ز من گوشه گُز دم،یبه شهر تو رس چو 

 ی دیند میز شهر تو برفتم، به وِداع چو 

و قرار بود در انسان به تو زنده شوم    دمیو بعد به کالبد انسان رس  وانیدر سفر روح من از جماد به نبات و به ح  ایخدا

تو مرا رها    یول   دمیدر ذهن چسب  زهایبه فکر چ  زها،یشدن با چ  دهیو من با همان  یتو خودت را از من پنهان کرد  ی ول

را ذهن من، لطف و   رات ییتغ  نیگرچه ا ؛یسازی م ا یمن مه ی برا یرا متناسب با مرکزم در جهان ماد  ی رات ییو تغ  ینکرد

  ش یو منظور، زنده کردن من به خودت و آسا  ینوازی را م   یاتفاقات، آهنگ زندگ  جادیدر اصل تو با ا  یول   نامدیتو م  ۀنیک  ای

اتفاقات فضا باز کنم، من   ف و اگر اطرا نمیکه تو را نب شود ی تو باعث م  رتیغ زم،یستی من است و چون من با اتفاقات م 

 .یکنی م  یمن تجل  قی که تو ازطر شوم ی م یاموجودات ذره گریهم مانند د

 3۰2۸ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خلقِ جهان  نیبهرِ اظهارست ا

 ها نهاننمانَد گنجِ حکمت  تا

  ی به تو زنده شوم، ول   دیلحظه است هستم و من در کالبد انسان هستم و با  نیدرست است که در شهر تو که ا  ایخدا

من عاشق تو هستم و امور من توسط تو اداره    قت، یدر حق  ی ول   ی من پنهان هست   د یبا اتفاقات، تو از د  زهیخاطر سته ب

نکنم، خودت را به من نشان    زهیو اگر فضا باز کنم و ست  یکنی م  دردمندباشم تو مرا رسوا و    یذهنو اگر من   شودیم

 .یدهیم

 



 

 

 

526قسمت پیغام عشق   خانم زهرا از تهران  

 3133 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دتیجَفَّ الْقَلَم کژ آ ،یکژ رو

 دتیسعادت زا  ،یآر ی راست

هوش حضور و    ،یهم تو هست   دهیانسان به حضور رس  ی سرخوش  ل یو دل  یآوری وجود م ه انسان در ذهن را تو ب  اضطراب

من توسط   یکه برا ی اطراف اتفاقات  دیبا نم،یمن بخواهم تو را بب اگر .شودی تو در ما اداره م یرو یتوسط ن ی هوش جسم

و    کندی که از زمستان عبور م   ینکنم، همانند گل   ت یرو شوم و شکاه روب  میفضا باز کنم و با دردها  افتد ی قضاوقدر تو م

 .رسدی زمستان ندارد و به بهار م یاز سرما  یاعتراض 

 2262 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 و سرد   کیبرادر موضعِ تار یا

 و درد  ی کردن بر غم و سُست  صبر

  یی فضاگشا  یها بشوم و طور آن   ییوفای گشوده، متوجه آفل بودنِ افکار گذرنده و اجسام و ب   یبا نورِ حضورِ فضا  دیبا

امورم استفاده    ییگشاراه  ی نباشم و تماماً به تو توکل کنم و از خِرد تو برا  ی رونیب یبایمهم و ز زیچچ یبه ه  ی کنم که متک

 .کنم

 2۹6۰ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اهلل وقت بود آن دَم مراَ مَع  یل

 .میستین  دهیهمان یشدن و استفاده از عقل جزو تیهوبه هم  لیما گریشود، د عیعدم در ما وس  ی فضا ی وقت

  با یز ۀو از آن سبز کندی به کود م لیتبد ی و بعداز مرگ جسم سازدی انسان را م یبایز ۀآلوده، چهر ۀکه از نطف  یخداوند

ما   کهن یا  جهیپس نت  کند؛ی خودش م  یبایبه روح ز  لیدردمند را تبد  یذهنبا عدم کردن مرکز در من، من آورد،ی م  دیپد



 

 

 

526قسمت پیغام عشق   خانم زهرا از تهران  

 م،یکردی هدف، فکر و عمل م   نیو با ا  میگرفتی و توجه م  دییتأ  یغذا  ایاز دن  ن اگر تا ال   م،یده  رییچراگاه خود را تغ  دیبا

 .میشو لیتا تبد میکنی م ه یعدم از قوت نور خدا تغذ یو از فصا می کنی را کوچک م یذهنمن م، یکنی منْ بعد فضا را باز م

 1۰۸3 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 بشر، نورِ خداست یِّ قُوتِ اصل

تا    رقصمیو با اتفاقات، من هم م  کنمی پس ذهن را ساکت م  رسانند،ی م  یدیما را به ناام  شیو آرزوها  ایدن  نیا  چون

 .را به من بدهد د یکل ییخودش را قفل کرده، همو با فضاگشا ی رو دنِیکردن من درِ د دهیکه با همان یی خدا

تشکر، زهرا از تهران  با



 

 

 

526قسمت پیغام عشق   خانم طاهره از بندرعباس  

 به نام عشق 

 2۸35شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 چو جهان، وفا ندارد  ، یجهان نیو نُقلِ ا یم

 ی چو خداست جاودان   ،ییو ساغرِ خدا یم

جاذبه   یم نماد  نقل،  چ  ییایدن  ی هاو  تمام  برا  یرونیب  یزهایهستند.  جلوه   یکه  را    کنندیم  یگرما  ما  عقل و هوش  و 

ها شده از فرم  ی فقط از مرکز خال  ییو شراب خدا  ی مِ  .که جاودانه است  ستی یخدا  یندارند. تنها مِ  ییوفا  ند،یربایم

و ساغر    ی از مِ  میشوی م  نییخاطرشان بال و پاه پر شده است و ب  ییایدن  یهامرکز ما از هوس   کهی . تا زمانجوشدیم

 دی. مرکز بامی نگه دار  یاما مرکزمان را خال  میمند باشبرکات و نعمات بهره   یاز تمام  میتوانی م   ما  .ستین  یخبر  یی خدا

 .عدم باشد

2۸35شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو  

 آن مالحت  یِفدا و جان، به دل و جان و صد دل 

؟ یچه مان  انیتو به خاک ،یکه دار ی صورت  جُزِ  

براثرِ   یفضا  ی وقت انسان ذره یستین  ی جهان  نی ا  زیچچ یه  ه یباز شود، شب  ی پدری پ   یهایی فضاگشا  درونت  آن    یا. اگر 

  ی نمک و مالحت  چیه  ی جسم   یاریدر هش  انسان  .کندی او م   ی دل و جان نه، بلکه صد دل و جان را فدا  ک ی  ندیمالحت را بب

  ی ذهن فضا  یفضا   .کندی شده عمل م  کتهیکه توسط اجتماع، خانواده، دوستان و ... د  ی اشدهی شرط   یندارد. طبق الگوها

که از    ی زندگ   تی و خالق  یخرد و شاد  قتیحضور باشد. در حق  یاریدر خدمت هش  دی. ذهن باستیآورمحدود و مالل 

  می. اگر ناظر ذهن نباشزدیری جهان محسوس م  ن یو به ا شود ی ذهن ما فرموله م  ۀ لیوسبه  جوشد،ی دو فکر م   نیب  یفضا



 

 

 

526قسمت پیغام عشق   خانم طاهره از بندرعباس  

که مدام  بل   ستین  یگربیذهن تخر  رودی م   شیکه با ناظر پ  یاما ذهن  کند؛ی و شروع به خسارت زدن م   شودیکار ماَصل نا

 .هاستییبایز نش یدر حال آفر

 2۸35شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 ی قراری به جهانِ ب  یکه دار ی بزن آتش

 ی دُخان  ۀز آتشِ خود دلِ قُبّ  بشکاف 

  صورت نیا  ریاست. در غ   نیسکون را تجربه کن. تنها راه نجات هم  قرارت،ی و نگاه به ذهن ب   ییانسان با آتش شناسا  یا

  ه یشده تغذی . تو از مرکز عدم و خال یابیی خود را در نم  ی وجود  قتیو حق  یشوی گم م   قرارتی در ذهن متالطم و ب   زیتو ن

. با به  ستی جانیو ه یذهن  یهاشده از تمام فرمی مرکز عدم همان مرکز خال  .یشوی و شاد و سرزنده م یقو  ؛یشویم

  ی اکنون، زندگ   ۀ با استقرار در لحظ  تنها  .یرا تجربه کن  ی قیسکون و آرامش عم  یتوان ی م   یذهن  یهافرم  نیراندن ا  ه یحاش

  یشده دارد. هرکدام از فکرها بار منف   تیهو هم  یبه بافتن فکرها  ید یشد  ۀ ما عالق  یذهن. من کند ی م   دا یپ  ی به ما دسترس 

  م یتوانی. با نظارت بر ذهن میمنف  جاناتیه  یو افکار منف  کنندی م  جاد یمثبت در ما ا  جاناتیو مثبت دارند. افکار مثبت ه

 .هاآن  ۀ چینه باز  میباش  جاناتیه ن یناظر ا

انرژ  میدهی را که ما مرکز توجه خود قرار م  یزی. هرچستی دگی درد بشر، درد همان  تمام را صرفش    ی زندگ  ۀ زند  یو 

 ...ها، باورها وترس، انسان  نه،یمرکز توجه ما باشد مثل رنجش، ک تواند ی م یزیبه ما درد خواهد داد. هرچ میکنیم

مخرب    یکه ما به عقل جزئ  ستین  یما کاف  یزندگ   ۀادار   یبرا  کندی م   تیریو مد  تیکه تمام کائنات را هدا  یخِرد زندگ   ایآ

 !م؟یکنی خود اعتماد م 

 !م؟یو درد و رنج بکش میشو دهیسوراخ ذهن گز  نیاز ا  دیبا ی ک تا

 !درون توست  ی موذ ی مختلف به انسان هشدار داده که مراقب باش! دزد یهال یدر تمث مولنا
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 3۸2 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دزد در انبارِ ماست  ی گر نه موش

 اعمالِ چل ساله کجاست؟  گندمِ

سپاس فراوان، طاهره از بندر عباس  با



 

 

 

526قسمت پیغام عشق   خانم نرگس از نروژ  

 با سالم و عرض ادب

 اللّه  ُف یسِ  ریشمش  ییایذهن و پو  ینرس ینام اه، ب ۸۸5از برنامه  یادهیگز

 3۴ هی، آ( 2) بقره سوره  م،یکر قرآن

 « الْکَافِرِینَمِنَ وَکَانَ  وَاسْتَکْبَرَوَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِکَۀِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِیسَ أَبَى »

که سرباز زد و برترى جست. و او از کافران  به فرشتگان گفتیم: آدم را سجده کنید. همه سجده کردند جز ابلیس،    و»

 « بود

  مانیذهنچرا خود را جدا از من  م؟یهست  دهیهمان  یفکرها  نیما ا  می کنی چرا فکر م  م؟یریگیم یما خود را انقدر جد  چرا

. ذهن میستین  دهدی که ذهن نشان م یز ی. ما چیو امتداد زندگ  میهست  یاریکه ما هش میکنی باور نم  ناًیقیچرا  م؟ینیبی نم

که با انتخاب    مییما  نی. اکشدی مقاومت و قضاوت، مسئله، مانع و دشمن م  ۀ خ ما را به چر  دهیهمان  ی با فکرها و دردها

ا  دیبا  ارانهیخود هش واهمانش، صبر و شکر، با    ارانه، یدرد هش  دنیو با کش  میکن  زپرهی  منحوس   ۀچرخ   نیاز رفتن به 

 .میکن  یاز ذهن همکار مانیاریدر آزاد کردن هش ی زندگ

 ۸۷ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 از زُکام زیدار و بپرهبو نگه 

 تن بپوش از باد و بُودِ سردِ عام 

 ۹1 تیبدفتر ششم،   ،یمثنو ،یمولو

 را  اهللفُ یبرآر از شرق، سَ نیه

 درگاه را  نیگرم کن زآن شرق، ا



 

 

 

526قسمت پیغام عشق   خانم نرگس از نروژ  

 ایپو  یکار  نیا   م،یتا از آن بچش  میکن  زیشدن به ذهن پره  دهیاز کش  دیدرون ما موجود است، فقط با  یاریهش  بیس

  میو تعال  یمثنو  اتیاست. با خواندن اب  یاریهش  ریشمش  دنیو کش  یی شدن به ذهن، با فضاگشا  دهیکش  ی نرسیا  درمقابلِ

 .بزرگان و تعهد به مرکز عدم

 ۷۹ هی، آ(6)  انعامسوره  م،یقرآن کر

 «الْمُشْرِکِینَ مِنَ  أَنَا وَمَاإِنِّی وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِیفًا  »

 «ها و زمین را آفریده است، و من از مشرکان نیستم.سوى کسى آوردم که آسماناخالص روى به  من از روى»

با شکر و رضا  م یخواهی نم   ی زندگ   ، یرون یب  زیچچ یاز ه  یاریعنوان هشبه   ما ا  دربرابرِ   تی و    یی لحظه فضاگشا  ن یاتفاق 

 .بجوشد مانی گ زند ۀ تا از درون، چشم میکنیم

 2۹ هی، آ(15) حجرسوره  م،یکر قرآن

 «.فَإِذَا سَوَّیْتُهُ وَنَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِینَ »

 «پایان بردم و از روح خود در آن دمیدم، در برابر او به سجده بیفتید. به چون آفرینشش را  »

 32۰3 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تو را  یمِن رُوح  هِیتا نَفَختُ ف

 : برتر آ دیو گو  نیز وارهانَد

  ی نیگزیگرفتن از جا  ی و از زندگ  میکنی م   یی شناسا  یاریعنوان هشذهن خود را به   ی نرس یا  دربرابرِ   ایپو  یی فضاگشا  با

درد    ایفکر    ،یدگ یهمان  کیاز سوراخ    یو مانند موش  میکنیم  زیافکار و دردها و تکرار اشتباهات گذشته پره  ،یدگیهمان

 .میروی نم  گریدرد د ایفکر   ، یدگ یبه سوراخ همان
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 23۸۷تا  23۸5 ابیات دفتر پنجم،   ،یمثنو ،یمولو

 فتا یکه: بر رزق ا  غمبریگفت پ

 ست و بر در قفل ها فرو بسته  در

 جنبش و آمد شدِ ما و اکتساب

 بر آن قفل و حجاب  یهست مِفتاح 

 ست یدر گشادن راه ن  نیا د،یکلی ب

 ستی نان سنّتِ اهلَل ن طلب، ی ب

ا  ایتداوم در تعهد به عدم، پو  د،یکل و    زیو ل کردن، پره  ارانهیشدن به ذهن با درد هش  دهیکش  ی نرسیبودن درمقابل 

 .واهمانش با شکر و صبر است

 1۹51 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 چون مارست و آن جاه اژدها ،مال

 دو را نیزُمُرّد ا ،مردان یۀسا

 1۹52 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دجَهَ   ،دهیزُمُرّد، مار را د زآن

 رهرو وارَهد ، گردد مار و کور
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شده، ناظر  گشوده   یفضا  ییایو با پو  مینرو  یی ایدن  یهاگرفتن از نعمت   ی و زندگ  های سوراخ درد و فکر به سوراخ خوش   از

 .میفتیُو به ذهن ن مینشو دهی تا دوباره همان  میباش ییایتوازن استفاده از نعمات دن 

 1۹65 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ریگ  دهیسیپالوده نال  نیاز خود 

 ریگ ده یناد  ،ییدهیکه د ی طبخمَ

با  ،یحس خبط، خشم، رنجش   ، یدرد، استرس، نگران  ،یغم  هر   ریزنج  نای  کنندهقطع  ۀ حلق  دیسنت غلط است که ما 

 .سنت بد از ما به فرزندانمان منتقل نشود  نیا  گریتا د میباش

 ث یحد

 «...فعَلَیْهِ وِزْرُها وَ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِها » وَ مَنْ سَنَّ سُنَّۀً سَیِّئَۀً 

 بر اوست.« زیکه بدان سنّت عمل کند ن یکار بر اوست، و گناه کس  ن یناپسند بنهد گناه ا ی که سنّت ی و کس»

در شهر زاهدان با دو فرزند خردسال خود در اعماق ذهنم با    یخود دارم، وقت  یرو  ش ی در پ  شه یخود را هم  ازیا  چارق

عذرخواهم    یزندگ  گاهش ی دگرگون شد، اکنون در پ  امی که با دست گنج حضور زندگ   کردمی دست و پنجه نرم م  ی افسردگ

 .بس است امده یچش  نس  نیو دردها تا به ا های دگی و شاکرم و هر چه از همان

 23 هی، آ(۷)  اعرافسوره   م،یکر قران

 .«الْخَاسِرِینَ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَکُونَنَّ مِنَ»

   دیدگان خواهیم بود.«و بر ما رحمت نیاورى از زیان گفتند: اى پروردگار ما، به خود ستم کردیم و اگر ما را نیامرزى»
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 1۹۷2 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 از یخصلت ز فرهنگِ ا  نیدُور ا

 نمازی نمازش ب دیآ  دیکه پد

ذهن، افکار    .باشم  شانیاریپاسبان هش  د ی. اکنون که فرزندانم کوچک هستند بامیخود کار کن  یرو  دیبا  میکه جوان  اکنون

  یاست تا باز غرق درد و فکرها  یاضطرار  تیکه وضع  کندی م  نیو تلق   کندی و دردناک را در نظر ما پررنگ م   دهیهمان

  ی اریهش  دنی به تله کش  ی ذهن برا  ۀ لیح  هان یتمام ا  کهی درصورت  م،یکن  جاد یدرد ا  گران یخود و د  یو برا  میپشت هم شو

 .میهر لحظه ناظر ذهن خود بمان دیاست و با

 531و  53۰ ابیات دفتر ششم،   ،یمثنو ،یمولو

 ییضرورت هم تو  ی مفت :گفت

 یمجرم شو ،یگر خور ضرورتی ب

 به  زیهم پره  ، ور ضرورت هست

 ضمان آن بده یبار ،یور خور

 535 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و هوس   دیآن زمان که حرص جنب

 ادرس یفر ی که ا گوی آن زمان م

نظارت    ،ییبا فضاگشا  دیآی بال م  ی وجود ندارد. هر آن که درد  یو درد  دهیفکر همان  چیه  ی برا  ی ضرورت   چ یلحظه ه  نیا  در

  ی عذرخواه  گرید م،یفتیب  ده یذهن به درد و فکر همان  ی نرس ی. اگر باز با امیدرخواست کمک کن ی از زندگ ارانه، یو درد هش

از کرم و  از آن  یول   .دارد  یاده یچه فا ما باز    ی برا  یبزرگ جا که خداوند متعال بخشنده است باز هم راه واهمانش را 
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ندارد که به آن    ی زیچ  یاریعنوان هشبه   ی است، راه نداشتن غرور، زندگ  ی راه، راه بازگشت با فروتن   نیگذاشته است و ا

 .شود  وشحالدست آوردن آن خه با ب  ایو  ن یمغرور باشد که با از دست دادن آن غمگ

 232۹ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 م یکر  یندارم، ا  یزیالف چ چون 

 م یتر از چشمِ مدلتنگ  ی دل  جز

 555 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 به گاه ایباشد  گاهی ب  ،یقادر

 اله؟  یشد ا   ی فوت ک یزیتو چ از

 556 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ما فاتَکُمْ  یشاهِ ل تَأْسَوْا عَل 

 شود از قدرتش مطلوب گُم؟   یک

 23 هیآ، (5۷)  دحدیسوره  م،یکر قرآن

   مُخْتَالٍ فَخُور.« کُلَّ یُحِبُّ لَا وَاللَّهُ   آتَاکُمْ بِمَا  تَفْرَحُوا وَلَا  فَاتَکُمْ مَالِکَیْلَا تَأْسَوْا عَلَى »

آن» بر  مىتا  دستتان  از  بدان چه  و  نباشید  اندوهگین  دستتانرود  به  متکبر مى   چه  هیچ  خدا  و  نکنید.  شادمانى  آید 

   اى را دوست ندارد.«خودستاینده

      از نروژ   نرگس    عشق و احترام  با
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 . نام عشق و سالم بر کاروان رهرو عشقبه 

  عاشق باش 

  م ی توانی پس عاشق باش. ما چه موقع م  یدار  ی: اگر دل واقع دیگوی خداوند است همواره به ما م  ای  یدل که زندگ   ریام

 های دگیکردن همان  رونیکه با عمل واهمانش و ب  ی : زمان دیگویم  زیعز  یمولنا  م؟یو در وحدت با خداوند بمان  میعاشق باش

کرده    یدل خال   ریام  یدل را برا  یلحظه آن فضا  نیدربرابر اتفاق ا  یی و فضاگشا  رشیپذ  ز،یاز مرکزمان با صبر، پره

  ی فضا  دینظر و د  دیبه د  لیتبد  م،یاکرده  دایپ  ایآفل دن  یزهایشدن با چ  دهیکه با همان  یجسم  دید  نیوقت ا. آن میباش

و    شوند ی م  زیانگنفرت   ا م  یصورت نان و جامه در مرکز ما قرار گرفته بودند، براکه به   های دگی و آن همان  شود ی وحدت م 

  ن یبلکه ا  ستی و کور ن  ندیبی شده با خدا درست م   یک ی. چون دل عاشق و  ستیها ناز آن   یدنبال گرفتن زندگ دلمان به 

 .ستیو محدود ن  افتهیدرون کامالً باز و وسعت  ی فضا ی عنینور هست؛  یایدل، نظرگاه خدا  و در

 25۰2شمس، غزل شماره   وان ید  ،یمولو

 ی دار  یتو را: گر تو دل   دیگو  یدل هم رِیام

 ی زاریزِ نان و جامه ب یریعاشق باش تا گ که

 226۹ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نور یِایآن در ریدل نباشد غ

 نظرگاهِ خدا، وانگاه کور؟  دل

 3۴۸۸ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آن که محدود است و معدود است آن ز 

 دل را نباشد حد بدان ینهیآ
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 شیهاما در ذهن حرف   یذهنچون من   زند،ی ما حرف م   قینور هست که درست ازطر  یایدلِ نظرگاه خدا و در  نیا  فقط

از خودش    دیو تمج  فیدادن و تعردر حال پز  ایو    شماردی با خود کوچک م   سهیرا با مقا  گرانیاست و د  هیو کنا  شیپر از ن

که در ذهن هست    ی جو کند؟ کسورا جست   یواقع   یخدا  تواند ب  یاده یدل همان  نیچن  نیهست. پس چطور ممکن است ا

است که خدا را    یفقط دل واقع   نیبنابرا  ند؟یبی صورت جسم م است که خدا را هم به   نیجز اه دارد مگر ب  ی جسم  د یو د

 .کندی جو م وجست  یی با فضاگشا

 ۸3۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 وگو؟ نباشد، تن چه داند گفت  دل

 تن چه داند جستجو؟  د،ینجو  دل

  م؛ یبه خدا زنده شو  میتوانی شب ذهن است که ما م  نیباز در هم  رساند، ی به ما م   یذهنکه من  یی با همه ضررها  ی ول

از خواب    میتوانی م   دهیذهن و در حالت همانما هم در شب   شود، ی م  ده یو د  کندی م   ی طور که ماه در شب نورافشانهمان

 .مینیو ماه درون خود را بب میشو دار یذهن ب

 1۸۴۹ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 به شب، جلوه نباشد ماه را  جز

 خواه را به دَردِ دل، مجو دل   جز

خود و خنجر  شده نداشته باشد، کالهو عدم  یتا انسان دل واقع   رایشده مهم است، ز دل عدم   ن یخداوند فقط ا  ی برا  پس 

ندارند.    یادهیفا  چیه  ی و جوان   ییبایاعتبار، ز  ، یلی تحص یقدرت، مدارک بال   ل یانسان هست ازقب  یهای دگ یکه نماد همان

 ی زندگ  یخود هستند و به شکل واقع  یمشخصات، گرفتار دردها  ری و سا بال  التی که با ثروت، تحص ییهاآدم  اریچه بس

 .کنندی نم
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 25۰1 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خنجرها چه سود؟  ست، ین  یچون که مرد

 نباشد دل، ندارد سودْ خُود  چون 

 خودکاله  ، یخُود: کاله جنگ*

که از روز ازل به تو دادم کو؟ و ما   ی دل عدم ن ی: اپرسدی ما است و از ما م  ۀشد   نهیدنبال دل آخدا به  م یمطمئن باش پس 

و گرگ و روباه که دل و جگر را خورده    ریهمچون روباه مکار در داستان ش   م،یشد  دهیمختلف همان  یزهایبا چ  ایچون در دن

چند صباح از عمرمان فقط    نی. چون در امیدل و جگر ندار  م،ییگوی م   اشتو جگر ند  دل   وانیگفت آن ح  ریبود و به ش

 .میداشت  یو نشخوار فکر  میسر برده و در ذهن  ب   میرا به خود اضافه کرد های دگیهمان

 2۸۷۴ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گفت روبه را: جگر کو؟ دل چه شد؟ 

 دو بُد نیکه نباشد جانور را ز

همچون    ی دل  نیچن  ن ی. ادیدل نام  ستیشده و نور خدا و روح او در آن ن  دهیهمان  زیرا که با هزارچ  یدل   توانی چگونه م   پس 

خدا را هم در ذهن    یکه در آن صدگونه آرزو و خواستن باشد، حت  یدل   ای  و  .ستین  یگِل است و از جنس روح و زندگ 

و    سببی ب   یدرون آن باز نشده تا عشق و شاد   یفضا  رایباشد؛ ز  ی مذهب عشق و دوست  تواندی نم  کند،ی جو موجست 

  ن یدر ا  اشد،گذاشته شده ب های دگیکه در آن عشق نباشد و فقط همان یشود. دل   یبرکات از آن فضا به جهان جار ریسا

  ی طعام   گریو د  میشو  داریاست تا ب  یهم طرح زندگ  نیوجود دارد و البته ا  یدگیهمان  دل خوف و ترس از دست دادن آن 

  یریخ  ینه ثروت و عبادات و کارها  خواهدی شده و فضاگشا م خداوند از ما فقط دل گشوده   جهی. درنتمینور خدا نخور  ریغ

 .میشد  دهیهمان که با آن 
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 2۸۷۸ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آن  ستی چون نباشد نورِ دل، دل ن

 آن  ستی نباشد روح، جز گِل ن چون 

 ۴۰۴3 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 را هست در دل صد مراد  یکیهر 

 نباشد مذهبِ عشق و وَداد  نیا

 ی وَداد: دوست*

 ۴1۸۸ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی در دلت خوف افکند از موضع

 ی آنَتْ مَطْمَع  رِینباشد غ تا

 ۸۸1 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی غَن  یا  یاریصد جَوالِ زر ب

 ی مُنْحَن  یا  اریدل ب د یبگو  حق

 کج و کوله، نادرست  ده،ی: خمیمُنْحَن*

سپاس فراوان، مهردخت از چالوس  با
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کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  های عشق خود، از  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

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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