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857 پیغام عشق قسمت خانم شهره از مهرشهر کرج  

 با عرض سالم خدمت شما بزرگواران 

          ۹۰۶پیغام معنوی برنامه 

 ....کندسه بیت مهم ردولعادوا در این برنامه چشم نوازی می 

 ۳۱58 بیتمولوی، مثنوی، دفتر سوم،  

 گویدش ردوا لعادوا کار توست     

 ای تو اندر توبه و میثاق سست 

 ۳۱5۹ بیتمولوی، مثنوی، دفتر سوم،  

 لیک من آن ننگرم، رحمت کنم    

 رحمت تنمرحمتم پرست، بر 

 ۳۱۶۰ بیتمولوی، مثنوی، دفتر سوم،  

 ننگرم عهد بدت، بدهم عطا     

 خوانی مرا از کرم، این دم چو می 

  ۲8کنم... ابیات فوق اشاره به سوره انعام آیه ای انسان اگر مرکز همانیدگی داشته باشی من این را دایما از خودم دور می 

 :فرمایددارد که خداوند در این آیه می

کردند در برابرشان آشکار آمده است و  گویند بلکه آنچه در گذشته پنهان می »البته آنان در این اظهار پشیمانی راست نمی 

  گمان آنانند دروغگویان.«اند باز خواهند گشت و بی اگر دوباره به دنیا بازگردانده شوند به همانچه که از آن نهی شده 
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افتیم دهیم که فالن کار و عمل ناصحیح را انجام ندهیم اما باز هم به خطا می قول می   کنیم وذهنی مدام توبه می ما در من

من    سمت  گوید مرا بخوان و به ست می جا که رحمتش رحمت ناب خداوندییعنی در توبه سست هستیم اما خداوند از آن 

 ....دهمدم به تو می کنم و از کرم خو برگرد تا رحمتم شامل حالت شود. من به عهد بد و سست تو نگاه نمی 

 ۶۹۰مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 کارگاه صنع حق، چون نیستی است      

 قیمتی است پس برون کارگه بی 

 ... کارگاه آفرینش خدا کجاست؟ درون عدم درون نیستی و بیرون کارگاه خدا ارزشی ندارد پس ما نیازمند کار حق هستیم

 ۳۲۰۱مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 آینه هستی چه باشد؟ نیستی      

 نیستی بر، گر تو ابله نیستی 

ابله نیستی بگو کامل نیستم، درد دارم،  که ما حرف نمی ذهنی صفر است برای ایندر فضای گشوده شده، من اگر  زنیم. 

 .ذهنی دارممن

 ۱۲۲7 ۀغزل شمار ، لوی دیوان شمس،مو

 هر لحظه و هر ساعت یک شیوه نو آرد      

 پیشینش تر و نادرتر، زان شیوه شیرین
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 .بینیدده، اگر مراقب باشید این تغییر را می زندگی لحظه به لحظه ما را تغییر می 

 ۱۶۴۰مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 کل اصباح لنا شأن جدید     

 کل شیٌ عن مرادی الیحید 

        شود.حیطه مشیت من خارج نمی در هر بامداد کاری تازه داریم و هیچ کاری از 

 ۱۱۴۴ بیتمولوی، مثنوی، دفتر اول، 

 شود دنیا و ما هر نفس نو می      

 خبر از نو شدن اندر بقا بی 

 ۱۱۴5 بیتمولوی، مثنوی، دفتر اول، 

 رسدعمر، همچون جوی نو نو می     

 نماید در جسدمستمری می 

 .شویمشویم ولی چون داخل ذهن هستیم متوجه نمی هر لحظه ما و دنیا نو می 

 ۳۶۴۴ بیتمولوی، مثنوی، دفتر پنجم، 

 هست مهمان خانه این تن ای جوان      

 هر صباحی ضیف نو آید دوان
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 ۳۶۴5 بیتمولوی، مثنوی، دفتر پنجم، 

 هین مگو کین ماند اندر گردنم      

 که هم اکنون باز پرد در عدم

 ۳۶۴۶ بیتمولوی، مثنوی، دفتر پنجم، 

 وش هر چه آید از جهان غیب     

 در دلت ضیف است او را دار خوش 

 .آید، فضا را باز کن تا بفهمی باید تیز باشی تا به تو بگوید که چکار باید بکنیچیزی هر فکری می هر

 ۲۳7۲ ۀولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 نه بترسم، نه بلرزم، چو کشد خنجر عزت      

 به خدا خنجر او را بدهم رشوت و پاره 

 ۲۳7۲ ۀولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 لطافت صفت او که بود آب که دارد به       

 که دو صد چشمه برآرد ز دل مرمر و خاره 

کشد تا  روم. از این لحظه تکان نمی خورم و وقتی که یار خنجر خود را می من در این لحظه برقرار هستم و جایی نمی 

های مرا پاره کند با تمام وجودم  اهد همانیدگی خولرزم و خنجر او را که می ترسم و نمی نمی   ،ذهنی من را کوچک کندمن

 .کندام صدها چشمه زالل روان می ذهنیپذیرم و به این ترتیب از دل سنگ من می
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 ۱۳۶۱مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 عاشق صنع خدا با فر بود      

 عاشق مصنوع او کافر بود 

خواهم بلکه من عاشق صنع  ندارم و از وضعیت این لحظه زندگی نمی چه وضعیت از نظر ذهنی خوب باشد یا بد من کاری  

های او یا زر و زیوری که آفریده یعنی عاشق  و آفرینش خداوند هستم. عاشق قدرت خالقیت او هستم نه عاشق انسان 

 ..مخلوقات او نیستم

      و در آخر بیت جادویی موالنای جان 

 ۱7۲۳ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 آسمان رضاست  بر هزار ابر عنایت 

 اگر ببارم از آن ابر بر سرت بارم 

 با سپاس 

 شهره از مهرشهر کرج
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 و همه دوستان  یشهباز  یجناب موالنا، آقانام خدا و با سالم خدمت ه ب

 گنج حضور، بخش دوم  ۹۱۱از برنامه  ی اتیاب

 ۲8۹۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 با درد و نَکال  ستیبُعد  تو مرگ

 الْو صالکه بُوَد بَعْدَ  یبُعد  خاصه

 : عقوبت، کیفرنَکال*

جهان با   نیو قبل از ورود به ا میاز خدا هست یمرگ. ما جزو یعنی کندی که کائنات را اداره م ی و خرد کل  ی از زندگ یدور

جسم به خدا زنده شدن    نیدر ا  ارانهی. رسالت ما هش میرفت  راههی و به ب   میگم شد  های دگیاما حاال در همان   م یخدا بود

افتاده و ما را    ی ذهنکه به دست من  را یندارد ز  ی با خدا عاقبت خوش   ی و عهد شکن   میرا فراموش کرد  ن یاست اما ما ا

 .میشو ی کیخود، وگرنه خدا پشت در ذهن منتظر ما است تا با او  یذهنتلف کردن خود به دست من   یعنی کند،ی نابود م

 75۹ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 تو دارد  ی تو دارد، سر  سودا یمن را دل 

 تو دارد  یفرسوده زردم غم  صفرا رخ 

  ی جهان نیا  یزهایکه از چ  میرا درست کرد  یذهناما من  میزنده شو  تینهای به خدا و عشق ب  میخواهی در اعماق وجود م  ما

  یذهنو من   لی اص  ی زندگ   ن یب  ی امر باعث کشمکش  ن یا  و  کندی جو م وها جست خدا را در آن   ی و حت  یو زندگ   خواهدی کمک م

باور،    له ی وسبه  یذهنخود برگرداند اما من   قیو عشق عم  تینهای و ب  یما را به آغوش ابد  خواهدی م   یزندگ   را یشده ز

 .راه را سد کرده و ما را به درد انداخته و ما را فرسوده کرده یجهان نیا یزهایدانش و چ
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 ۳۶8 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 تو را بال داد   یهر جهت  از

 جَهاتَت ی بازکَشَد به ب  تا

 ۳۶8 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 یکه خمُش کنم نکرد  یگفت

 عشق بر ثباتت  خندد یم

 ی که برتر از جا و جهت است، عالَم اله  ی : موجودجَهاتی ب*

از مرکز به    می ندازیو آن را ب  میاگر متوجه شو  م،یزنی و حرص آن را م   میخواهی م   یزندگ  یزیاز چه چ  مینیلحظه بب  نیا  در

در    ی پ  دیبا خر  دهیندارد. چه همان  ی فرق  هانیا  یبزرگ و کوچک   م،یاآگاهانه با خدا داشته   یکارو هم  میروی سمت خدا م

چند ساعت به فکر مسافرت    یباشد، چه از اول هفته تا آخر هفته روز  لباسدر کمد    هانآ  امانی لباس و جمع کردن ب  ی پ

که باشد به    یز یچه پول و شهرت و هر چ  م،یخواهی و آن را م  میکنی به او فکر م باشد که صبح تا شب    ی باشد، چه آدم 

بدون    م،یکن  یجهان زندگ   نیکه در ا  میبا خدا دار  ی . ما عهدمیکن  یخال   هان و مرکز را از آ  میشو  اریدرد دچار شده تا هش

و    ی خال   د یفقط با  ی عنی  دانم ی جمع کردن باور و ادعا و م  نطور یداشتن، و هم  ی برا یو زار  هیو حرص زدن و گر دنیچسب

خنده    میکن  ی باشد و عهد شکن   ن یا  ریو اگر غ  زدیرا در ما بر  سبب ی ب   ی راه را نشان دهد و شاد  ی تا زندگ  میباش  م یتسل

 .شودی ما م بی نص ی از طرف زندگ   یتلخ 

 ۳۰7۱ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 را بحر نگذارد بُرون انیماه

 را بحر نگذارد درون انیخاک
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 کند،ی از ما مراقبت م  یو زندگ   میشویم  کینزد  یو چرا به خدا و زندگ   چونی اتفاقات، ب   رشیو پذ   میو تسل  یی گشافضا   با

  سه، یو جنس خشم، حسادت، مقا  میشوی نم  کیتحر  گری. دمیو خطر و درد برو  های دگ یو همان  رونیبه سمت ب  گذاردی نم

شناسا را  ولع  و  طمع  آ   م،یکنی م   ییحرص،  پس  آن  کاف  سبب ی ب   یشاد  نقدر از  در  ی و حس  که    میکنی م  افتیبودن 

  ی جهان  نیگذرا و آفل و خشک کننده و خمار کننده ا  یهای اگر دنبال خوش نطوریو هم  م،یمرکز عدم را رها کن  میتوانی نم

تا   میروی هم م  یینما  یو دست آخر به دنبال معنو  میدهی را هدر م  یانرژ  م،یرا داشته باش  هان و حرص و ولع آ  میباش

درست کردن باور و پندار   ی عنی  نیبا خدا، که ا دارید یبرا یذهنبا من دیجد یطمع  ایو    میدرست کن  ی دیجد  یی نماخود 

  ی ل یو به حضور زنده نشدن. پس خ  یو تلف شدن زندگ  گران یخود و د  یبرا  دیدرد جد  جادی و ا  زهیکمال و جنگ و ست

و شکر    تیبا رضا  مٱشدن و صفر شدن و سکوت تو  چیو ه  میتسل  ،یی کتای  یو فضا  ی وجود  قتیورود به حق  یخالصه برا

 . و توکل

 8۳۶ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تو استغفار کن ین یکه غم ب چون 

 به امر  خالق آمد کار کن غم

  ی و پافشار  می شو  م یو تسل  میدلسوز مراقب ما است تا ما خود را تلف نکن  یخداوند همچون مادر  ی عن ی  میغم دار  اگر

خدا    ی صدا  یعنی. پس غم ما  میشوی م  لی تبد  یگریو د  گر یکه به درد د  را یز  میبردن درد و غم نداشته باش نیاز ب  یبرا

بمان    یو شکر و صبر، خال  زیکن و با پره  یو برگرد، مشت خود را باز کن و مرکز را خال  یروی اشتباه م  یدار  دیگویکه م

 .تا مالقات خدا

 ۱۲۶۱ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ترساندتی م نکهیکرم دان ا از

 بنشاندت   یمنیبه مُلک ا تا
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که در آن محدود    یزیو چ  یدگ یو از همان  میآور  اد یخود را به    تینهای ما است تا جنس ب   یاریهش  یدرد و ترس برا  آمدن

از حرص، طمع، شهوت، ولع، حسادت،    م،ی کن  افتیدر  زهایرا از خدا بدون واسطه چ  ت یو حس امن  میبپر  رون یب  میشد

و پاک    یداریب  یآمده برا   یاتفاق. اگر  مییایب   رونیب  یزیچمخدرها و هر    ،ییحس نقص، مالمت، خودنما  سه،یحسرت، مقا

بوده چه    دیمف  مان یآمد برا  ش یپ  مانیبرا  ی که در زندگ  یکند، ما هر اتفاق   ی ما را قو  زیشدن ما است تا صبر و شکر و پره

 .شدن بوده  می و برگشت ما به سمت خدا و تسل  یباعث واهمانش و عذرخواه   هان آ  رایز  مینبوده باش  ایاز آن آگاه بوده و  

   ۲8۲۰ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 دل به سما رو، به چراگاه  خدا رو  یا  هله

 یدیچند چَر ی کیچراگاه  ستوران چو   به

 ۲8۲۰ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 دت یام  ستی همه طمْع بر آن ن ه، که دَرو ن تو

 ی دیرس ی سو  نیاوّل تو بد ی دیز نوم که

  م ینکن  ی فکان دخالتاتفاقات و قضا و کن   برابر  در  نطوریو هم  میرحم نکن  های دگ یو به همان  میادامه ده  یی اگر به فضاگشا  ما

  م،یکنی م   افتیدر  سببی ب   ی و شاد  م یشوی مرکز را عدم کرده و به خدا زنده م   م، یو حدس و گمان را کنار بگذار  ر یو تفس

از د  هانبان آمرکز بگذارد و زندان   رد  خواهدی افل را م  یزهایچ  یذهناما من   ق یتشو  خواهد،ی توجه م  گرانیبشود و 

همه شور و    م،یشو  میو تسل  م یآفل تا کجا؟ اگر متوجه شو  یهادنیچر  ن یا  م ی. از خود بپرسزهایچ   گر یو د  خواهد،یم

 کند،یم دوارمانیبرعکس امبکشاند بلکه   یدیبه ناام تواندی اتفاقات ما را نم گریو د  شودیشوق ما زنده شدن به خدا م

است    یذهنورشکسته کردن من  یبرا  یراه   نی. و امیرا به خدا بفرست  دانمی نم   امیخودمان و پ  یرو  میکار کن  نکهیا  یبرا

پول   ،میخری توجه نم م،یخری مخدرات نم  ،میخری نم  ت یگله و شکا  ،میخری از او نم  یزیو چ می خواهی از او کمک نم  رایز

 ها نکنترل آ ایو  گرانیباور به د لیادعا و جر و بحث و تحم م،یخری و تعدد رابطه نم   یرانشهوت  م،یخری را نم  یذهنمن
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خودش را در   ق یتا خرد کل از برکت و عشق عم  میتا مرکز خود را عدم کن  میخری ازش نم یچ یو خالصه ه  میخری را نم 

توکل    نیتا ا  می و نترس  میو سکون داشته باش  میکن  کوت س  م،یقبل از هر فکر و حرف و عمل صبر کن  هیکند. کاف  ریما سراز

 .جواب خودش را بدهد

 ۱8۶۰ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 که رزقش کم شود  یآن صوف   شاد

 شود  میَ ش دُر گردد و او شَبَه  آن

 و برّاق  اهیسنگ س  ی شَبَق، نوع  ای: شَبَه شَبَه*

 ایدر: میَ*

ن  شی برا  یذهنمسموم من  یشود و غذا  اریکه هش   یبحال کس   خوشا و    ییگردد، فکر خواستن و گدا  ستیکم شود، 

 تیاهمی کم و ب   ش یبرا  خواهدی م  ی ها زندگاز آن   یذهنکه من   ییزهایتا به صفر برسد و ارزش چ  ابد یحسرت در او کاهش  

  .خداوند است ق یو آغوش عم  یزندگ  تینهای دعوت به ب  ،یاریهش نیشود و جواب ا

 ۱8۶۱بیت دفتر چهارم،   ،یمثنو ،یمولو

 خاص هر که آگاه شد  ی  ج را زآن

 شد   گاهی قرب و ا جْر ی سزا  او

 ۱8۶۲بیت دفتر چهارم،   ،یمثنو ،یمولو

 روح چون نُقصان شود  ی  ج را زآن

 از نُقصان  آن لرزان شود  جانَش 
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 ۱8۶۳ بیتدفتر چهارم،   ،یمثنو ،یمولو

 رفته است  ییبداند که خطا پس 

 زار  رضا آشفته استسَمَنْ  که

 ی: نفقه، مواجب، مستمرج را*

 ی اله  شگاهیپ نجا ی: در اگاهی ا جر*

 .دیَجا که سَمَن روآن  اسمن، یانبوه از درخت   یو جا اسمن ی: باغ  زارسَمَن *

  افت یدر  تینهای ب  یو آرامش   سبب ی ب  یاز جنس شاد   یی غذا  کهنی و ا  میشو  اریاز مرکز عدم هش  ییبا فضاگشا  ی وقت

  سبب، ی ب  یتیحس امن  نطوریو هم  م،یکنی م   افت یدر  ن یعدم ب  یبا مرکز  ی خرد، قدرت عمل و ذوق زندگ  ت، یو هدا  میکنیم

به لرزه   میداشته باش های دگیاز طرف همان  یچشمک   ایو  زش اگر لغ یو حت  میافتیبودن با خدا را در یک یاز آن پس جواز 

گرفته و فضا را باز    زیفکر کردن را از آن چ  یحت  م،یکنی م   یبه لحظه اکنون و مرکز را خال   میگردی افتاده و با تمام قوا برم

  ی و فخرفروش   ییخودنما  ی عنی  ست،یاستفاده نکردن ن  زهایکار نکردن و از چ  یبه معن  نیتا برود، ا  میکنیو صبر م  میکنیم

  ی کیبه   یدگیهمان   کی از    دن یر مسلسل وار و پرحرص و ولع و افکا یعنی  م،یکنی م  یی کردن را شناسا  ادیو اندوختن و ز

صورت    ن یدر ا  سه، یو مقا  دنیچسب  ا یو    ی ذهنو حرص زدن من  ریبدون تدب  میکنی کار م  ی عنی  م، یکنی م  یی را شناسا  گه ید

  میکه در شهر باش  هیو کاف  میبه درون غار بر  خوادی پس نم   شود، ی سالم م   یو کار  شودی م  ختهیدر آن کار ر  یخرد اله 

  ی زندگ  ایو    مینکن  دیها تقلو از آن   مینباش  یذهن  یهامن  نیاما قر  می که ارتباط داشته باش  ای  م،ی نشو  دهیهمان  زهایاما با چ

 .میباش  یش یاند  اوانبودن و فر  یبودن با خدا و کاف ی کی ستهیتا شا  مینکن یی گدا هان از آ
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 ۶5۲ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 نداند ریکند بنده و تَقد ریتَدب

 خداوند نماند  ر یبه تَقد ریتَدب

 ۶5۲ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ند یچه ب داست یپ شد،یندیچو ب بنده

 نتواند   ییخدا  کیبکند، ل لَت یح

 ۶5۲ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 کاو راست نهادست  دیدو چنان آ یگام

 که داند که کجاهاش کشاند؟  وانگاه 

که باشد،    نیاز کره زم  ییدر هر جا  شود،ی م   دهیکش  گرید  ییبه غم، خشم، شکست، جنگ و دردها  یذهنمن   ریو تدب  عقل

و   ندیبی است، فقط جسم م  گران یو شهوت و اثبات خودش به د  لیو تعصب است، بر اساس م دیکه بر اساس تقل  رایز

دشمن    ، یمسئله ساز  ،یآن مانع ساز  جهی است، و نت  خبری است، از عقل کل ب   خبری ب   ل یو جنس اص  تینهای ب   یاز فضا

که خود را    یذهنمن  نی. حال اشودی ختم م  گرید  یکه بسازد به درد  گرید  یاو نقشه   لهیاست و هر ح  یو خرابکار  یساز

  تالفاخآن جنگ و   جه یبدهد و نت گر ینفر د هاون ی لیهم بشود و آن درد را به م گران یرهبر د خواهدی اداره کند م تواند ی نم

در    صد  و آن انسان با توکل   رساند ی م  یاریگشا  و فضا   میبه انسان تسل  کندی است، اما خرد کل که کل کائنات را اداره م

آن را خراب    ش ی رهایکننده دارد اما در ادامه تدب  دواریام  ی شروع   ی گاه  یذهنندارد، البته من   یاری  نیصد خود شک به ا

 .کردهی م  یریخرد کل جلوگ  ختنیداشته و از ر دانم ی من و م ی ادعا ی عنی نیو ا خورد ی کرده و شکست م

 



 

 

 

857قسمت پیغام عشق   آقا علی از تهران  

 ۶5۲ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 مکن، مملکت  عشق طلب کن زهیا ست

 مملکتت از مَل کُ الْموُت رهاند  نیکا

داشته   یکسان ی اگر نظرات  ی حت  شود،یم یذهن یهامن  گریدارد که موجب اختالف نظر با د یینظرات و باورها یذهنمن

است،    یریگو بهانه  زه یکارش ست  ی ذهن. منکنندی م  دا یپ  د یجد  یاختالف نظر   ی برا  ی باالتر بردن خود راه   ی باشند، برا

  ر یمس  م یخواهی و م  میانشسته   ن یدر ماش  ی مثال کنار کس  است، حس شکست و حسرت    ایو    سهیکارش باالتر رفتن و مقا

بلد است، و    ی بهتر  ریمس  دیگوی که راننده م  نیاختالف بر سر ا  ایو    میکه چقدر بلد هست  میریبگ  دییو تا  میرا نشان ده

  ی برا  یحت توکل    که ی. در صورتمیکوبیو م  میکنی هم جمع م  یرنجش ها را رو  ی ول  مییگوی نم  یزیمواقع چ  یاریدر بس

  ی ریاز مس  تررید قه یاگر چند دق ی حت  دهدی را نشان م  ریمس  نیو خرد کل بهتر  کندی به ظاهر کوچک کار م   یزهایچ  نیا

و    یذهنمن  ریتدب  یو به ورا  میاموزیرا ب  یذهنو مردن به من   میاموزیباشد. پس زبان سکوت را ب  میکه ما در نظر داشت

  ی که مدت   رایز  میاز دادن جسم و ذهن به او دستپاچه نشو  میروبرو شد  لیعزرائ  اکه اگر ب  ییجا  یعنی  میرو  شیدانسته ها

 .میارا ترک کرده  های دگیو همان  یذهنمن یایشده که دن

 ۳۱58 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 : رُدُّوا لَعادُوا، کار  توست دشیگو

 سُست   ثاق، یتو اندر توبه و م یا

بعد از هر نجات    یعنی  م،یاعهد خود را شکسته   میبرگرد  های دگیو به همان  میرا رها کن  سببی ب  یو شاد  یآغوش زندگ   اگر

پشت سر    گری د  یامثال از رابطه   م،ینخواه  ی زندگ   گر ید  ی دگیو از همان  مینکن  یادب ی ب   ی از طرف زندگ   یاو باز شدن مسئله 

ها تلف  پرسه زدن   ن یرا در ا  ی که زندگ   را یز  گر،ید  ی طمع و حرص  ای  گر ید  یدیخر  ای  گر ید  ی مهاجرت   ای  گر ید  ی ارابطه 
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و خود را به    زیبا شکر و صبر و پره  های دگ یقرار با خدا و انداختن همان  یبرا  می. پس با انتخاب خود حاظر شومیکنیم

 .میخدا ثابت کن

 ۳۱5۹ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 من آن ننگرم، رحمت کنم  کیل

 پُرّست، بر رحمت تنم رحمتم

اما ما خودمان صبر    کند،ی همه کار م   یآن برا   یو شاد  تینهای همه باز است، عشق ب  یو برکاتش برا  ی گزند   آغوش 

فکان  قضا و کن   برابر  در  م یباش  اریهش  دی. پس با میشوی و به دست خود تلف م   ده یکش  ی نداشته و دست را از دست زندگ 

را با شکر قبول   ارانهیدرد هش  م،یآمد ساکت باش ی اگر حرص و طمع و خشم  م،یساکت باش ندیآی که به شکل اتفاقات م 

 .میکنی و فرار نم  میکشی دستمان را از دست خدا نم  گرید مینیبب  یرا وقت  ییفضاگشا   نیو جواب ا میکن

 ۳77۴ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 در دلت آمد، نشست  یال یخ چون 

 با تو است  یزیگری کجا که م  هر

جهان که    یو هر کجا  میشوی م  سببی در ما زنده و شاد ب   ی و توکل صدر در صد حس خوشبخت  میو تسل  یی گشافضا  با

  ی نیب  بیاگر از جنس مقاومت و خواستن و نخواستن و قضاوت و اختالف نظر و ع  نطور ی. هممیآن را با خود دار  میباش

.  دنیو جنگ  ییگوب یدادن و ع  ریو گ  تی و شکا  ی . حس بدبختمیکنی و پخش م  میبری آن را با خود به هر کجا م  میباش

  روند ی اشتباه م  گران یر داگ  یهستم و حت   میو تسل  دانم ی نم  چیه  مییو به خود بگو  میحال انتخاب با ما است تا سکوت کن

کنار   تراح   الیو با خ  کنمی را به خرد کل و قضا و کن فکان واگذار م  زیو همه چ  گذارمیرا کنار م  ییگوب یدخالت و ع

 .کندی م  ترش ی را ب  ی و گمراه   کندی را سنگ م   گران یبه ظاهر خوب همه را رانده و مرکز د  ت یبا ن  ی ذهنوگرنه من  کشم، یم
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 ۳۱۳7 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 را با شتر ه یشتربان  س آن

 با فرمان  مُر  دیمن آر ی سو

 مُر: حکم  تلخ، منظور حکم  قاطع است  فرمان*

  دیبگو  خواهد ی بپرد و هر چه دلش م   خواهدی که دلش م  ی دگیتا به هر همان  میداد  یذهنرا به دست من  ی افسار زندگ  اگر

  ی المنون کوچک کاف  بیر  دیشا  م،یاندازد، تا ما تلف نشو  نییتا آن را پا  کشدی ما را م   یهم پا  یکند، زندگ   یو خرابکار

. پس از  سببی ب  یو شاد  ییکتای  یبرگشتن به اصل اول و فضا  یعنی  ت،اس   یک ی  امیپ  ی المنون بزرگ، ول  ب یر  ایباشد و  

و سکوت    میو سکوت کن  میبرگرد  میو خدا با تسل  ی و به سمت زندگ  میکن  ی و عذرخواه  میهر درد و غم و اشتباه تشکر کن

 .میرا حفظ کن

 77۰ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 امدیز تو خوشترم ن ازمودم،یرا ب همه

 امد یچو تو گوهرم ن ا،یفرو شدم به در چو 

، مقام، کار، ظاهر و  هان انسا  اء،یبود گذرا و آفل و خمار کننده بود، اش  یزیخواستم و نداد، اگرم چ  یزندگ  یزیهر چ  از

مال من باشه خب   نیحس را داشتم که اگر کل کره زم نیا  یعنی. یزیو هر چ یی نما یدوست، مخدر، معنو ، یتوجه طلب

باشد،    ادیهر چقدر هم ز  زهایچ نیو مرکزم عدم نباشد، ا اشمخداگونه و وحدت نداشته ب  یعشق و شاد  یوقت  ؟ی که چ

  اورم یرا به تملک در ب  هان نباشم و همه انسا یخودم کاف ی. اگر براشود ی موجب درد و رنج هم م  چ،یکه ندارد ه  ی خوش

  یی زهایچ  گرید  دم، یرا چش  ی و نوازش و بخشش زندگ  تینهای و آرامش ب   سبب ی ب  یاز شاد  یاذره   ی اما وقت   ؟ یخب که چ 

تشکر از    یخود را از دست دادند و برا  ت ینگران بودم، اهم  هانهر دست ندادن آ  یبرا  ایرا داشتم و    هان که حسرت آ
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عشق ادامه داشته    نیتا کن فکان مرکزم را پاک کند و ا  ستیاتفاقات و قضا ن  دنید  یو باز  یی جز فضاگشا  ی خدا راه

 .باشد

 ۱۳۲۳ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و اضطرار یخضوع و بندگ  جز

 حضرت ندارد اعتبار نیاندر

  م ی نگفتن و تسل  ب ینکردن، ع  حتیشاکر بودن، نص  ،ییادعای سکوت، سکون، ندانستن، ب  ،یعذرخواه  ی برابر زندگ  در

و سبب تلف    م یبوده که ما داشت  یانتخاب   نیو ا  میشوی از خدا دور م   میعمل کن  نیرایو اگر غ  شود ی م  دهیاعتبار دارد و د

 .میدهی و شناخت اصل اول را از دست م  ییکتای ی فضاو  سببی ب   یو شاد  شودی زنده نشدن م یشدن و به زندگ 

 سپاس از همه  با

 از تهران   یعل 
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 با سالم 

 ی زیردر برنامه  یمرادی : بموضوع 

 ۴۴۶۶بیت ،  سوم   دفتر  ،یمثنو ،یمولو

 ش یخو ی های  مرادی از ب عاشقان 

 ش ی خو  ی گشتند از موال  باخبر

 ۴۴۶7 بیت،  سوم   دفتر  ،یمثنو ،یمولو

 شد قَالووز  بهشت یمرادی ب

 خوش سرشت   یالْجَنَّة شنو ا  حُفَّت 

تعهد داشته باشم.    یزیربه برنامه  دی: که باگفتمی بودم و باخودم م   دهیهمان  یزیربا برنامه   یل یبود که خ  یمدت   کی  بنده

هم داشته    یز یردر برنامه   ی تعهد را حت   ن یا  د یمن هم با  زند، ی تعهد حرف م  ت یدرباره اهم  یشهباز  ی همانطور که آقا

 . شدمی ناراحت م   یل یخ  شدی و برنامه درست اجرا نم  شدمی م مرادی ب  ی باشم. و وقت

در برنامه   یمرادی در باره ب   نندگان یرا گوش کردم. در آنجا دقت کردم که به کرات ب  ۹۱۶-۱ ی تلفن  ژهیکه برنامه و  بعدا  

. نه به موالنا   ،دی شوی گفتند: شما نه به من متعهد م  یشهباز  ی . درست در همان برنامه هم بود که آقاندیگوی شان م روزانه 

 .د یشوی م هد به خداوند متع ،ی شما به خود زندگ

  میلحظه و تسل  نیبه اتفاق ا  دییو بله بگو  دیاقرار کن  دیلحظه باو هر  دیکه از جنس خداوند هست  دیآوری م   ادیبه    شما

تجسم    دیتوانی و در ذهنتان م   ندیبی که چشمتان م  یزیادامه گفتند که آن چ. و در  دیخداوند بشو  م یتسل  ،د یبشو  ی زندگ

در ادامه گفتند: تله است اگر متعهد به من    نی. همچنرودی م  نیدارد از ب  نآ  ،ست ین  یزی. آن چدیستی به آن متعهد ن  دیکن
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تعهد    زد،یری چون آن تعهد بالفاصله من مطابق ذهن شما عمل نکنم به هم م   خواهم،ی . من اصال آن تعهد را نم دیبشو

  .شما دیبکن یبزرگتر زیچ  کیبه  دیبا

 .کنمی تالش م  امی حفظ پارک ذهن  یام و براشده  ییگراجا متوجه شدم که من دچار کمال آن  در

، صالح دانست   ی: اگر زندگ میگوی و با خودم م   سپارمی م  ی را به زندگ   میها یزیرمن برنامه   گر یآن برنامه به بعد د  از

باشد. درست است    یی فضاگشا  د یمن با  ی . تعهد اصلشودی ، انجام نمو اگر صالح ندانست   شود ی انجام م   هایزیربرنامه

 .در آن بود، ناراحت نشوم  یرادیا ای اگر اجرا نشد   یانجام شود ول  یزیرتالش خودم را هم بکنم که برنامه  دیکه با

ز  از بعد آرامش  به  برنامه  نارضا   امی به زندگ  یادیآن  و آن  دل  ییهایتیوارد شده است  به  انجام نشدن    لی که مرتب 

 .رفت نیاز ب یادیداد، تا حدود ز ی رخ م یزیربرنامه

  ون یرا مد  یدرس زندگ  نیو واقعا من ا  زندی حرف م   نندگانیب  قیاز طر  یبه ما گفتند که زندگ   یشهباز  یآقا  بایز  چقدر

 .هستم زیعز  نندگانیو ب  یشهباز یآقا

  ر یتصو  صورت را به   یشهباز  یمهم آقا  یکه صحبت ها   نیاز خانم سرور، بابت ا  نی. همچنکنمی تشکر م  نندگانیهمه ب  از

 .متشکرم یل یخ  آورند،ی در م

 والسالم 

 رانشهر یساله از پ ۲۶هستم  ایض



 

 

 

857قسمت 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 ازطریق تلگرام وجود ندارد، می شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به  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 


