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745 پیغام عشق قسمت خانم حداد از کرج   

 به نام خداوند بخشنده مهربان

 جان یهای و گنج حضور زیبا سالم خدمت استاد عز

 ۹۰4مسافر را جهتِ سماع از برنامه  ۀمیبه انیاز داستانِ فروختنِ صوف ی اتیاب

 5۱۹ ی ال 5۱4 ابیاتدفتر دوم،   ،ی مثنو ،ی مولو

 د یه رسدر خانقاه از رَ یای صوف 

 دیخود بُرد و در آخُر کش بِکَمَرْ

 ش یعلف از دستِ خو ، داد و آبَکَش 

 ش یپ میکه ما گفت  یچنان صوف آنْ نه

 کرد از سهو و خُباط  اطش یاحت

 اط؟یست احتا   چه سود  د،یقضا آ چون 

 ریبودند و فق  ریتقص ،انیصوف

 ریبیُکُفْراً  یع یَفَقْرٌ اَنْ  کادَ

 ندمَخَ نیه  ،یریس ، تو که توانگر یا

 مند دَردْ رِیآن فق یِِّژکَ بر

 رَمِهیْ آن صوف   ریسرِ تقص از

 گرفتند آن همه در  ی فروشخرْ
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 5۲۰ تیدفتر دوم، ب  ،ی مثنو ،ی مولو

 مُباح یمُردار  ، ضرورت هست کز

 کز ضرورت شد صالح  یفساد بَس 

گذاشت    یادیآب و علوفه ز  شی داشت، آن را به آخُور بَست برا  یو اُتراق کرد خر  د یرس  یگاهدر سفر به استراحت   یای صوف 

و آب و غذا ندادن   یفراموش  اثرِاو را فراموش نکرده باشد. تجربه کرده بود که امکان دارد در  یو مواظب بود که آب و غذا 

مواظب اموالشان باشند تا مبادا    دیکه با  دانندی خوب م   ریفقر مردمانِ فق  اثرِرنکردن، او را از دست بدهد چون د  اطیو احت

که کامل    یکنی و فکر م  یکنی م  یریاحساس س  یذهنکه در مَنِ   ی کس  ی . اانسان به کفر برسد   دشوی شوند. فقر باعث م   ریفق

مال  اطیاحت  اثرِکه در  ی باش و مواظب باش که کس   اریهُش  ،یاشده  از خودش نشان م  یتاررف  نیچن  ی و فقر  را    دهدی را 

وضع حال تو از آن بدتر باشد. اگر ما در    ی زمان   ک ی  د یشا  ،ی توان ی و م  ی دان ی فکر نکن و به ذهن مرو که م   ، یمسخره نکن

قرار    یذهن  یهامورد تمسخر مَن  دیو شا  رساندی بست م ما را به بن   ی زمان  ک یباالخره    میدنبال حضور بگرده پندار کمال ب 

مواظب    پس  .دهیپسند یناپسند در ناچار  یکارها  ی ل یو خ  شود ی گوشت مُرده مُباح م یناچار  اثرِاوقات در یگاه  ،کهمیریبگ

 .یفت یذهنت به چه کنم ن یهادانم ی و از من م  ینشو  یذهن یهای باش به هنگام امتحان گرفتار نادان 

 5۲۲ ی ال 5۲۱ ابیات، دفتر دوم  ،ی مثنو ،ی مولو

 م آن خرک بفروختنددر آن دَ هم

 شمع افروختند  ،آوردند و  لوت

 ه افتاد اَنَدر خانقَ  لهلوَوَ

 ماعست و شَرَه لوت و سَ  ،امشبانه ک
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 5۲۹ ی ال 5۲3 ابیات، دفتر دوم  ،ی مثنو ،ی مولو

 چند؟  وزهیدر نیو  ؟ل یزنب نیاز چند

 ؟ سه روزه چند  نیاز  ،صبر و نیاز چند

 ما میجان دار  ،میلقهم از خَ ما

 ما می دار  همانیامشب م ، دولت

 کاشتندی باطل را از آن م تخمِ

 جان پنداشتند ست، یآن جان ن کانکه

 از راهِ دراز   زیسافر نم وآن

 آن اقبال و ناز  دید  ،بود و  خسته

 بنواختند ک یبه  ک ی انشیصوف

 باختندی خوش م  یِهاخدمت   نردِ

 یوَبه  شانالنْ یمَ دیدی چون م  گفت

 ؟ ی ب امشب نخواهم کرد کَرَطَ گر

 سماع آغاز کرد ، خوردند و  لوت

 تا سقف شد پُر دود و گَرد  خانقه 

گرفتند که خر را بِکُشَند    میفوراً اُالغ را فروختند و تصم  دند،یکه خر را د  یو مسافران آن مسافرخانه هنگام  ران یو فق  انیصوف

صبرِ    ی است. از فشار فقر و ندار  ی و فراوان   ی و شاد یبه راه افتاد که امشب غذا و سَماع و پُرخور  یا. ولوله رندیو جشن بگ
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نشده بود، طاقتِ همه تمام شده بود و همه گرسنه    یکس   بیتا حال نص  یدرست   یغذا  کهنیا  زبود، ا   دهیرس  انیهمه به پا

کاسه به دست وارد    کی. هر  میشرکت کن  یشاد  نیدر ا  میو حق دار  میجان دار  ،م ی، که ما هم انسانمنتظر جشن بودند 

را   یو بخشش و روز ی، آن همه شادکردند. آن مسافرِ خسته که از راه دور آمده بود  یکوب یسرا شدند و شروع به پامهمان

ها آن   ی به خود گفت: اگر در شاد  دیدی ها را م آن   ی او هم چون مهربان   کردند،ی همه به او با احترام خدمت م   کرد،ی تماشا م

 .کردند او هم شرکت کرد  ی کوبیو رقص و پا  یشروع به غذا خوردن و شاد  یوقت   نیهم یام، براه شرکت نکنم ضرر کرد

 534 ی ال 53۰ ابیات، دفتر دوم  ،ی مثنو ،ی مولو

 کوفتن، گَردِ آن پاطبخ م دودِ 

 جان آشوفتن د جْو وَ  اقیاشتز

 کوفتندی م مدَافشان قَدستْ  گاه

 روفتندی ده صُفِّه را م جْبه سَ گه

 آز از روزگار یصوف  ابدی رید

 خوار ْ ارید بسوَبُ  ی سبب صوف نآز

 کز نورِ حق  یا ی مگر آن صوف جز

 خورد او فارغ است از ننگِ دَق  ریس

 ندیصوف  نیز یاندک   ،هزاران از

 ند یَزی در دولتِ او م انیباق

  ی جشن   نیچون در چن  ن یهم  ی ، براغذا بلند شده بود، همه به شوق آمده بودند   ی آشپزخانه دود و گرما و حرارت و بو  از

قدر  و آن  کنندیافراط م  یزیچدر هر  یذهن  یها . مَنکردند ی م  یاجازه شرکت کردن را دارند، پُرخور یسختبه   یل یخ  رانیفق
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  ریفق  یذهنکه به مَنِ  ی. تنها کسانمَحال  دیشا  ای  کنندی دشوار م  اریرا بس  دشانخو یکه راه بازگشت برا  کنندیم  یروادهیز

بلکه    کنند،ی نم   ییرا گدا   ی خوش   ی ذهن  یهااز مَن  ایو    رون یاز ب  ا ی  ی. از کس رابیبه نور حق زنده باشند و س  توانندی ، مهستند

  ی قل یص  یهستند که دل   یعده کم  دهیبه حضور رس  یاه. اما از هزاران انسان عشق  رابیکار آسوده هستند و س  نیها از اآن

همانند    شوند یم  ت یو هدا  کنندی م  ی زندگ   ی بزرگان  نیچن  هیدر سا  یی هاانسان   نیو صاف و عَدَم شده دارند که باز هم چن

 .جان  یموالنا

 53۸ ی ال 535 ابیات، دفتر دوم  ،ی مثنو ،ی مولو

 رانل تا کَ ماع آمد ز اوِّ سَ چون 

 ضربِ گران کی دیآغاز بطرِمُ

 برفت و خر برفت آغاز کرد خر

 مله را انباز کردجُ  ت،حَرار نیز

 کوبان تا سَحَریْ حَراره پا نیز

 پسر ی خر رفت ا  خر رفت ،زنانتکَ

 نی هم یآن صوف  ،دیرهِ تقل از

 نی برفت آغاز کرد اَنَدر حَن خر

، تمام آن  و خر برفت   : خر برفتکهنیبلند شروع کرد به گفتن ا یمطرب با صدا دیرسی م  انیها داشت به پارقص آن  چون 

. از قضا آن مسافر  دندیشعر را خواندند و رقص  نیکردند و همان را تکرار کردند، و تا صبح هم  ی با او همراه  ان یو صوف  رانیفق

 .: خر برفت و خر برفتگفتی ها مآن  هم صدا با خبر،ی ب  زیچو از همه   نوایب
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 543 ی ال 53۹ ابیات، دفتر دوم  ،ی مثنو ،ی مولو

 ماع گذشت آن نوش و جوش و آن سَ چون 

 داع اَلْوِ :گشت و جمله گفتند روز

 دبمانْ ی صوف ، شد و  یخال  ه قَخانْ

 د فشانْی از رخت آن مسافر م  گَرد

 رون آورد اوره بُجْاز حُ  رخت

 جو به خر بر بندد آن همراهْ  تا

 شتافت ی او م رسد در همرهان  تا

 افتیخود را ن  خَرِ در آخُر  رفت

 آن خادم به آبش برده است  :گفت

 کمتر خورده است  ، دوشآب او   زآنکه

تنها. آن موقع بود که به فکر    یشد و آن صوف   ی آن مسافرخانه خال  گریکردند و رفتند و د  ی صبح همه خداحافظ  دنیرسفرا  با

جا  بندد، اما االغ را آن آورد و به سراغ خر رفت که بار سفر  رون یرا از حجره ب لشیحرکت و ادامه سفر وسا  یخر افتاد و برا

 .افکار بود که خادم آمد  نیآب خوردن برده است و در ا یبرا  راخادم آن  دی با خودش گفت: شا ،دیند

 544 بیت، دفتر دوم  ،ی مثنو ،ی مولو

 خر کجاست؟  ، یگفت صوف آمد  خادم

 بخاست   یجنگ ن، یب شی ر :خادم  گفت
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 545 بیت، دفتر دوم  ،ی مثنو ،ی مولو

 ام من خر را به تو بسپرده :گفت

 امل کرده را بر خر موکَّو ت من

 547 بیت، دفتر دوم  ،ی مثنو ،ی مولو

 تو خواهم آنچه من دادم به تو  از

 دِه آنچه فرستادم به تو  باز

 546 بیت، دفتر دوم  ،ی مثنو ،ی مولو

 رآیت مکن، حُجِّ هیبا توج بحث 

 بسپردم تو را واپس سپار آنچه 

 54۸ بیت، دفتر دوم  ،ی مثنو ،ی مولو

 رد که دستت هر چه بُ مبرغیپ  گفت

 در عاقبت واپس سپرد  دشیبا

 54۹ بیت، دفتر دوم  ،ی مثنو ،ی مولو

 نیبد  ی راض یاز سرکش  ییورنه 

 نید  یِِّ قاض  ۀخان ، تو من و  کنَ
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چه    نیخجالت بکش ا  شتیر  نیعمو از خودت، از ا  یخرم کجاست؟ خادم گفت: ا  دیاز خادم پرسان خر شد و پرس  یصوف 

را که    یزیحال چ  ؟ ی گفت: مگر من االغ را به تو نسپرده بودم که از آن مواظبت کن  ی ، صوف است؟ که دعوا آغاز شد   یال ؤ س

   ؟ یبده که آن خر را چه کار کرد ح یبه تو سپرده بودم را پس بده و درست توض

  ی . صوفیهسرانجام الزم است که پس بد  ،یاوَ آلِهِ وَ سَلَِّمْ فرموده است که: هرچه با دست گرفته   هِیاَللِّه عَلَ  ی صَلَِّ  امبریپ

 .میشرع برو ی قاض  شی به پ د یپس با  ،یو حرف مرا قبول نداشته باش   ینشو ی راض  یگفت: اگر به نرم 

 554 ی ال 55۰ ابیاتدفتر دوم،   ،ی مثنو ،ی مولو

 ان یمن مغلوب بودم، صوف :گفت

 جان مِیآوردند و بودم ب حمله 

 گُربگان  انِیم یدنْبَرْگَجِ  تو

 ؟ ن نشانآز ییجو ، و یِّ ندازا  درنا

 یی صد گرسنه گِرده  انِیم در

 یی پژمرده ۀ گرب ، صد سگ  شِیپ

 کز تو ظُلماً بِستَدَند  رمیگ :گفت

 شدند   نیخونِ منِ مسک قاصدِ

 مرا مر یی نگو ،و  ییاین  تو

 نوا؟ ی ب  ی ا ندبَرَی خرت را م  که
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 557 ی ال 555 ابیاتدفتر دوم،   ،ی مثنو ،ی مولو

 رمخر از هر که بُوَد من واخ  تا

 زَرَم شان یکنند ا یع یزوْتَ  ورنه

 تدارک بود چون حاضر بُدند  صد

 شدند   یم یبه اقل  کیزمان هر  نیا

 م؟ رَبَ  یقاض   راه ک؟ رمیرا گه ک من

 مرَقضا خود از تو آمد بر سَ نیا

، پس  ها را نداشتم مبارزه با آن   یی به من حمله کردند و من توانا  انینفر بودم و تمام آن صوف  کیگفت: من    چارهی ب   خادم 

آآن   م یتسل بب  ایها شدم  را  باق   یآثار  ایآ  ندیگربه دل و جگر  م  گذارد؟ی م  ی از آن  نان    ک یصد گرسنه مگر    انیدر  قرص 

  دارد؟  ی نجات هرا چارهی گربه ب  ک یصد سگ  انیدر م ؟ست ی کاف

که    یبه من اطالع بده   یامدیکه آنان ظالمانه االغ را از تو گرفتند و مرا بدبخت کردند، تو چرا ن  میکنی گفت: فرض م  یصوف 

؟  حال من چه کار کنم   ،گرفتمیها ماز آن   ییطال   ای  یبلکه پول   دانم ی چه م  ایتا بلکه من االغ را بخرم،    برند؟ی م   دارند خرت را

را نزد    یو چه کس  رم؟یرا بگ  یچه کس   قهیاند، من رفته  یاریکدام به دن هراآل  یول  شد،ی م  دایحل پاه ها بودند صد راگر آن 

 .گرفتمی آن بال را م   یتا بلکه جلو  یی به من بگو  یامدیخاطر توست که بر سرم آمده، چرا نبه   یبال و بدبخت  نیببرم؟ ا  یقاض

   55۹ تی، ب دفتر دوم  ،ی مثنو ،ی مولو

 وَاهلل آمدم من بارها :گفت

 کارها نیتو را واقف کنم ز تا
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 564 ی ال 56۰ ابیاتدفتر دوم،   ،ی مثنو ،ی مولو

 پسر  یکه خر رفت ا یگفت یهم  تو

 تربا ذوق  ،ندگانیهمه گو از

 ست ا  که او خود واقف گشتمی م باز

 ست ا  عارف مَردِ  ست،ا  یقضا راض  نیز

 وش خَ  گفتندی آن را جمله م  :گفت

 مَرا هم ذوق آمد گفتنش  مَر

 بر باد داد  دشان یمَر مَرا تقل

 باد  د یآن تقلدو صد لعنت بر که

 حاصالن ی ب  نیچن دِ یتقل خاصه

 با بَر آفالن   میابراه  خشمِ

خر برفت و خر    یگفتی که م  دمیدی م  گرانیتر از داما تو را خوشحال   ،میگفت: به خدا من بارها آمدم که به تو بگو  خادم

  دانستم، ی گفت من چه م  ی . صوفست ی خبر دارد، پس حتماً راض  یاز همه چ   ست،ی عجب مرد بزرگوار  گفتمی برفت، به خود م 

ها بر سر ذوق آمده بودم و  آن   ی و خوشحالند، من هم از شاد  ندیگوی م   راسخنان    ن یا  ی همه دارند با شاد  دمیدی من م

  ک یکرده. همانند ما که  چارهی است که همه را ب  دیتقل نی، که اباد  دیتقل نیلعنت بر ا یخر برفت و خر برفت، که ا گفتمیم

  یصورت رگباره که بدون فکر و ب  یاکورکورانه   ی دهایتقل  است که تلف شده.   دیخاطر تقلکه فقط هم به   میاعمر را تلف کرده 

  ن یا  مقابلِدر  یکار  ای  یحرف   چیه  ،یفکر  چی ه  ،یمیتصم  چیه  ،یااراده   چیخود کرده است، ه  ریو ما را اس   دهیبر سر ما بار

همسر انتخاب    می دکر  د یتقل  م،یدرس خواند  میکرد  دیتقل  م،یااز خود نشان نداده   یبوده و هم اجبار  ل یکه هم با م  هاد یتقل
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  کار  ،میعبادت کرد  میکرد دیتقل ،میکرد تی فرزند ترب میکرد دیتقل م،یکرد یهمسردار میکرد دیتقل  ،میو ازدواج کرد میکرد

به گروه  که نسبت   میهمانند خشم حضرت ابراه  ی خشم  د یپس مخصوصاً با  م،یعزا گرفت  م،یجشن گرفت  م یکرد  حیتفر  م،یکرد

  کمان، یو دَردها و باورها و گذشته تار  های دگ یهمان همان  نیآفل  ،کهمیکرده بود را انجام ده  دایپ   نیپرستان، همان آفلبت 

  ت یها بها و اهمعمر به آن  کی هستند که    مانی کاذب ذهن  ی و آبرو  نی دروغ  یهای ها و خوش ، خشمهاهمان فکرها، ترس 

  ی ما در زندگ   چقدر  .کردمی م   یو شاد  ستیاز چ   یادش  نیا  دانستمی ها کورکورانه نمآن   یشاد  اثرِر: من دگفت   ی. صوف میداد

چون از ذهنِ همه    م،یابوده   گرانیمُسبِبِ هالک خود و د  ،یا، در هر گردنه دنبال جمع ه و ب  میاکورکورانه انجام داده   یکارها

 .میاکرده  یرویدان پ ی چ

 56۸ ی ال 565 ابیاتدفتر دوم،   ،ی مثنو ،ی مولو

 یزدی ذوقِ آن جماعت م  عکسِ

 ی شدی م ی ذوق  ،ن عکسآدلم ز نیو

 خَوش  ارانِیاز  دیچندان با  ،عکس

 کَشآبْ  ، عکسی ب  از بحرِ  یشو که

 دان  دیکاوِّل زد، تو آن تقل ،عکسْ

 آن  قی، شود تحقشد   یاپ یپ چون 

 مَبُر ارانیاز   ،قینشد تحق تا

 دُرِّ  ،، نگشت آن قطرهل سَگْ صدف مَ از
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 57۱ یال  56۹ تیدفتر دوم، ب  ،ی مثنو ،ی مولو

 چشم و عقل و سمع را  ی خواه صاف

 مْع راطَ یِهاتو پرده  دَران  بر

 از طمع  یصوف  دِیآن تقل نکهآز

 بست از نور و لُمَعاو بر عقلِ 

 آن ذوق و سماع عِلوت و طمْ عِمْطَ

 الع طِّا  آمد عقلِ او را ز  مانع

چ  همانند م  یزیعکسِ  آب  بر  م  افتد،ی که  نشان  را  عکس  همان  شاد  دهد،ی آب  و  با  یای پس  بازتاب  که  است  ارزش 

سودمند است    دیتقل   یو شفاف باشد و تو را از درون شاد کند. زمان   یقیقدر حقانعکاسش در درون تو همانند عکسش همان 

خودت    ریآن تصو  یجارساند به   ایکه تو را به در  ی زمان  د یآن با  از کند، اما بعد  ییعشق راهنما  کرانه ی ب   یایکه تو را به در

  د یکه همانند دلقک تقل  ی به محقق کند، نه مانند کس   ل یارزش است که تو را تبدبا  ی دی. آن تقلی شو  کرانهی ب   یایوارد در

  دیندارد، اما با  یباشد مانع   تاهکو  دیبدان. اگر آن تقل  دیتو آن کار را تقل  یکرد  ی. در اول کار اگر جهش شودی و مُقلد م  کندیم

  ی که محقق نشد  ی. تا زمان یمحقق شو  کیبه    لیتا با کار مداومِ خودت و با تکرار تبد  یو کار مداوم داشته باش  یتالش کن

  اثرِ که در  ییکتای  ی ادر صدفِ فض  ی هست  یاو مانند قطره   ، یمانند موالنا جدا مشو چون تو در اول راه هست  ی ق یحق  ارانیتو از  

  ی به دُر نشد  لیکه هنوز تبد  یهست  یاو قطره   یحضور نشد  دیهنوز مروار  یول  ،ی وارد شد  کرانهی ب   یبه آن فضا  ییاگشافض

را پاره    تِای ذهنطمعِ مَنِ  یهاآن پرده   دیو مرکزت پاک شود با  یداشته باش  زهیچشم و عقل و گوشِ پاک  ی خواهی و اگر م 

آمده بود که نتوانست از  و رقص و آواز در  یکرده بود به حالت شاد   دایکه به غذا پ   یطمع  اثرِدر یصوف   آن   .ی و رها شو  یکن

 .آگاه شود   دیآی که بر سرش م یی بال
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 577 ی ال 57۲ ابیات، دفتر دوم  ،ی مثنو ،ی مولو

 ی برخاست  نهیطمع در آ گر

 یچون ماست نهیآن آ ، نفاق در

 به مال ی ترازو را طمع بود گر

 ترازو وصفِ حال؟  ی گفت ی ک راست 

 با قوم از صفا :گفت ییِّنب هر

 از شما   غامینخواهم مُزدِ پ من

 یحق شما را مُشتر ، لمیدل من

 یهر دو سَر  ،میدلِّال حق  داد 

 اری دارِ ی؟ دمن  مُزدِ کارِ ستیچ

 چه خود بوبکر بخشد چل هزار  گر

 هزارِ او نباشد مُزدِ من  چل

 عَدَن؟ دُرِِّ  ،د شِبْهِ شَبَهوَبُ  یکَ

کند    دا یترازو هم اگر به مال طمع پ  کهنیا  ای  دهد،ی را به ما نشان نم  تی و واقع  شود ی کند همانند ما دُورُو م   دایاگر طمع پ  نهیآ

ام  حق را آورده   غامیشما پ  ی: من براگفتهی اُمِّتِ خود راستگو بوده و م   یبرا  یامبریپ هر رد؟یگی اندازه م   یدرستبه   گرید  ایآ

مرا از   یامبریشماست که او حق پ  داریو خر یشما هستم که خداوند مشتر ی. من فقط راهنماخواهمی از شما نم  ی و پاداش

چند که ابوبکر  . هراری  دنیمعشوق، د  دنید   ست؟ی. مزدِ کار من چایو هم در آن دن   ا یدن  ن یدو سر پرداخته است، هم در ا
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همانند    تواندی شِبْهِ م  اهِیسنگِ س  ا یمزد من باشد. آ  تواندی او نم  ناریاست، اما چهل هزار د  دهیبه من بخش  ناریچهل هزار د

 عَدَن باشد؟  یِبهشت  دیمروار

 5۸4 ی ال 57۸ ابیات، دفتر دوم  ،ی مثنو ،ی مولو

 بشنو به هوش  ، متیگو ت یحکا کی

 که طمع شد بندِ گوش  یبدان  تا

 را باشد طمع، اَلْکَن شود ه ک هر

 چشم و دل روشن شود؟   یطمع کَ با

 جاه و زر  الِیچشمِ او خ  شِیپ

 در بصر نا  ،یباشد که مو همچنان

 د وَ که از حق پُر بُ یمگر مست  زجُ

 د وَر بُ ها او حُگنج  ی هبِدْ  گرچه

 برخوردار شد   ،داریکه از د هر

 در چشمِ او مُردار شد  ، جهان نیا

 ور بود دُ   یز مست  ی آن صوف ،کیل

 کور بود او شبْ  ،در حرص مرَالجَ

 بشنود مدهوشِ حرص  ت یحکا صد

 در گوشِ حرص یانکته  دیآیدرن
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. هرکس که  بنددی که طمع چگونه راه گوش را م   یتا بفهم   یدهی خوب گوش م   ی اگر عاقل باش  ،میگوی تو م   یبرا یداستان

 یطمع انبار  اثرِدر  یذهنمَنِ  روشن داشته باشد؟   یچشم و دل   تواند ی م  ی انسان با وجود طمع ک  ردیگی کار باشد زبانش مطمع

کم    اینخورند    که صدمه  کندی شدت مواظبت م که دارد به   یکرده و از طمع   هیخودش ته  یو دَرد و باور برا  ی دگیاز همان

و    دهدی در چشم او را هر لحظه آزار م ی، طمعِ مال و زر در چشم و عقل و فکر او چنان است که مانند مونشوند، طمعِ مقام 

  ا ی دن  یهاگنج   یقدر مدهوش است که اگر تمام شده آن   رابیکه از وجود حق س  یتنها مگر کس   کند،ی او را پُر از زخم و دَرد م

و دَرد را به درونش    یدگیاز همان  یاو ذرِّه   شودی نم  دهیها همانو با آن   چسبدی و نه م  کندی م  ها نه نگاهاو به آن   ،یرا به او بده

در نظرش است    یاجهان همانند الشه مُرده   نیشده و ا  رابیاز جمال حق برخوردار و س  وا   دیچون مرکز و د  دهد،ی راه نم 

 .شود ی ها جلب نماش به آن و توجه 

کرده بود، مانند    دایکه پ  ی طمع و حرص  اثرِحضور بود، باالخره در  یو شاد  یاو دور از مست  یداستانِ ما که شاد  یصوف   اما

  کدام چ یخر توست ه  نیکه: ا  گفتندی م   شیحرص و طمع را خورده بود. اگر صد داستان هم برا  ب یکور کور شده و فرشب 

 .کردن چشمان او را کور کرده بود ی ، چون طمعِ خوشنداشت  یاده یاو فا  یو برا کردی خبرها به او اثر نم   نیاز ا

 ، تشکر و احترام  با

      حداد هستم از کرج 
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  پنج چراغ 

 .شیاری حضورهچراغ اول: کشت اول، کشت    

 ۱۰57 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 اهیصد گ زد یور بر  د،یبرو گر

 اله ۀ آن کِشت د یبر رو  عاقبت

 ۱۰5۸ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 بر کِشتِ نخست  دینو کار کِشتِ

 است و آن اوِّل دُرُست  ی دوم فان  نیا

 ۱۰5۹ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 است   ده یاوِّل کامل و بُگز کِشتِ

 است   دهیفاسد و پوس ی ثان  تخمِ

شویم و  افتند و ما دوباره با چیزهای جدید همانیده می ها میما به این جهان آمدیم و با چیزها همانیده شدیم. همانیدگی 

ذهنی این است که ما را آگاه کند  موریت منأبخشیم. ولی تنها مذهنی توهمی است را قوت می من   کشت دوم که همان

نهایت و  شیاری حضور هستیم و باید به بی ذهنی و آفل نیستیم بلکه از جنس کشت اول یعنی زندگی و ه که ما مناین   به

 .فراوانی خدا زنده شویم
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 .چراغ دوم: خدا یا زندگی در هر لحظه در کار جدیدی است   

 ۱۲۲7 ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 د هر لحظه و هر ساعت یک شیوه نو آرَ        

 تر و نادرتر زان شیوه پیشینش شیرین

ذهنی آزاد کند و ما باید در اطراف اتفاق این لحظه  خواهد ما را از دست من زندگی لحظه به لحظه با شیوه جدیدی می 

 .بتواند با شیوه جدیدش زندگی ما را سامان دهد و به خودش زنده کندفضا باز کنیم تا زندگی  

 چراغ سوم: باب صغیر   

 ۲۹۹6 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ریقدس در، بابِ صغ ی موس ساخت         

 ریفرود آرند سر قومِ زَح تا

 ۲۹۹7 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آنکه جبِّاران بُدند و سرفراز  ز        

 از یاست و ن ر یآن باب صغ  دوزخ

ذهنی که گردنکش و مقاومت کننده است را خم کنیم یعنی  هر رویدادی در این لحظه باب صغیر است و ما باید سر من 

فکان  فضا را باز کنیم و با اتفاق این لحظه ستیزه نکنیم و با حضور تسلیم شویم. شکر و صبر کنیم و بگذاریم قضا و کن 

 .مروی ما کار کند تا دچار درد نشوی
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 چراغ چهارم: قرین    

 ۲636 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 او   یِوگوو گفت  قول ی ب  نیقر  از        

 او  یِ بدزدد دل نهان از خو خو 

 ۱4۲۱ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ها نهیدر س  هانهیاز س  رودی م        

 هانه یرهِ پنهان، صالح و ک از

 ۲۲۸ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 سویِ قرین کَشَدا   رابیار آن که قرین         

 ک جانبِ زمین کَشَدا لَ فرشته را ز فَ

والنا  هایی چون م کند. پس با خدا و انسان ای به سینه دیگر نفوذ می ارتعاش زندگی و ارتعاش درد بدون صحبت، از سینه 

 .نهایت آن زنده گردیمنشین شویم تا ما هم به زندگی و بی اند، همنهایت او زنده شده و آقای شهبازی عزیز که به بی 

 گشایی فضا :چراغ پنجم   
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 ۲67۰ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 حق گسترد بهرِ ما بِساط  حکمِ         

 انبساط  قِیاز طر دیی: بگوکه

گشایی کار اصلی ماست و خدا به ما حکم کرده که هر لحظه فضاگشایی کنیم و در هر گفته و در هر عمل،  فضا اشتغال به  

آورد.  وجود می هکه انقباض هیجانات منفی از جمله ترس و خشم را در ما ب   انبساط حرف بزنیم نه با انقباض  طریقِبا خدا از

ها را آزاد کند و  د بتواند این زندگی به تله افتاده در همانیدگی پس فضا را باز کنیم و مرکزمون را عدم کنیم تا خداون

 .سبب از اعماق وجودمان بجوشد و آفریننده شویمشادی بی 

 7۲۹ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 عشق  پایانِبی  این سخن آبیست از دریایِ✨   

      ✨ها را جان کند تا جهان را آب بخشد، جسم

       با سپاس فراوان 

 تریش شهپر از ا
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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 ازطریقِاستثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می شود استفاده نمایید. در موارد می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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