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 گنج حضور، بخش دوم  882شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 22٠۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خلق  ترسندی چنان کز فقر م   آن

 آب شور رفته تا به حلق رِیز

 .اندو درد رفته   یجسم   یاریآبِ شور هش رِیکه تا حلق، ز ترسندی م  شانیهای دگ یچنان از فقر و کم شدنِ همان آن  مردم

 22٠6 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نیآفر از آن فقر    یبترسند گر

 نیدر زم ی کشف گشت هاشانگنج

فقرآفر  اگر م  ها،ی دگ یهمان  نابودکنندة  ن،یاز  م  دندیترسیخداوند  باز  را  فضا  هش  کردند،ی و  و  ز  یاریگنج  در    ر یحضور 

 .شدی م انیع  شانیبرا های دگیهمان

 22٠7 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 غم  نِیاز خوفِ غم در ع   شانجمله 

 فتاده در عدم  یهست یِپ  در

خاطرِ حسِ وجود  را از دست بدهند، به غم دچار شده و به   شانیهای دگی و همان  فتندیب  ی در غم و ناراحت  کهنیاز ترسِ ا  مردم

 .روند ی را م یو فضابند  یستی در ذهن، راهِ ن

 ٩6 یۀ، آ(7)   اعراف ة سور م،یکر قرآن

 «  ... أَنََّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتََّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَیْهِمْ بَرَکَاتٍ مِنَ السََّمَاءِ وَالْأَرْضِ  وَلَوْ»
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  ]کرده بودند  شهیپ  یزگاریو پره[  شدندیم  لیو به خدا تبد  کردندیآورده ]فضا را باز م  مانیذهن[ ا  ی]اهال   هاهیمردم قر  اگر»

نم   های دگیهمان مرکزشان  به  ]فضاآوردندی را  آسمان  برکات  زم  شده[گشوده   ی [  ب  نیو  رورون ی]جهان  به  را    شان ی[ 

 « ... م یگشودیم

 22٠8 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دیرا بد امتیآن ق ی دَقوق  چون 

 د یو اشک او دو  دیاو جوش رحمِ

 .شد  ریو اشک از چشمانش سراز دیجوش اش ی رحم و مهربان  دیرا د  امتیآن ق ی دقوق  ی وقت

 22٠٩ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 منگر اندر فعلشان اربی: گفت

 نشان  کو یشه ن ی ا ریگ دستشان 

ها و به آن   ریدستشان را بگ  کوکار،یشاهِ ن  یاست، نگاه نکن. ا   یذهنگفت: پروردگارا، به اعمالشان که براساسِ من  ی دقوق

 .کمک کن

 22۱٠ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 سالمتشان به ساحل بازبَر   خوش

 دستِ تو در بحر و بَر  دهیرس یا

  یفضا  ا،یکه دستِ تو هم در در  ییخدا  یمرا خوش و سالمت به ساحل بازگردان. ا   یهای دگی همان  یعن یآنان را،    ا،یخدا

 .کندی ذهن، احاطه دارد و به ما کمک م یفضا  ،یو هم در خشک  ییکتای
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 22۱۱ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یسَرمد   میرح یو ا میکر یا

 یبد  نیگذار از بدسِگاالن ا در

 ی ابد  ،یشگ ی: همیسَرمد*

 بدخواه ش، یبدسِگال: بداند*

ها را  مرکزمان، رفع گردان و آن   یهای دگیهمان  ها،ش ی را از بداند  یبال و بد  نیمهربانِ جاودانه، ا  ی خداوند بخشنده و ا  یا

 .ببخش 

 22۱2 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 صد چشم و گوش  گانیبداده را یا

 ز رَشوَت بخش کرده عقل و هوش  ی ب

که بدونِ گرفتن رشوه و   یی خدا ی و ا  یاداشت و انتظار، صد چشم و گوش به بندگانت عطا کردهکه بدون چشم  ییخدا  یا

 .یاسود به ما نعمتِ عقل و هوش داده 

 22۱۳ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 عطا  ده یاز استحقاق بخش  شیپ

 از ما جمله کفران و خطا دهید

 یهاو لغزش   های ناسپاس   ،یذهنداشتنِ من  لیدلبه   کهی . درحال یاز استحقاقِ ما به ما نعمت عطا کرد  شتریکه ب  ییخدا  یا

 ].میکمک خداوند هست سته یکردن، شا یی در هر لحظه با فضاگشا[ .یدیاز ما د یاریبس
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 22۱4 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 می از ما گناهانِ عظ میعظ یا

 میعفو کردن در حر  یتوان   تو

 .ی گناهانِ بزرگ ما را ببخش ، ییکتایشده و گشوده  ی خود، در فضا ییایکبر مِیدر حر  یتوان ی خداوندِ بزرگ، تنها تو م  یا

 22۱۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 میز آز و حرص، خود را سوخت ما

 می دعا را هم ز تو آموخت نیو

  یی فضاگشا  نی. هممیرا سوزاند  مانی حرص و آز، خودمان و زندگ  ۀ و غلب  های دگیهمان  ، یذهنداشتنِ من  لِیدلما به   پروردگارا، 

 .میااز تو آموخته  زین میکنی را که م یی و دعا

 22۱6 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی آن که دعا آموخت  حرمتِ

 ی ظلمت چراغ افروخت  نیچن در

ذهن،    یکیو در تار  یلحظه را آموخت   نیدر اطراف اتفاقات ا  ییفکان، به ما دعا و فضاگشاقضا و کن   لۀیوسبه   کهنیا  حرمتِبه 

 .ی را روشن کرد ییچراغِ فروزانِ فضاگشا

 22۱7 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بر لفظش دعا   رفتیم نیهمچن

 زمان چون مادرانِ با وفا آن
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 نگه   یلحظه برا  نیدر ا  زی. ]ما نکردی دعا م  شیهای دگیهمان  یبرا  سرهک یمانندِ مادران مهربان،    یآن لحظات، دقوق  در

  ز یمثل موالنا ن  ییهاانسان   ی . ولمیندازیها را بتا آن   میکنی نم  ییگشاو درست فضا   میکنی دعا م   مانیهای دگیداشتن همان

ها در جهان پخش  از آن   ریخ  یو دعا  یبخش نظم   ،یبخش سامان   ،یرخواهیست و خیدر مرکزشان ن  یدگیهمان  چیهستند که ه

 .[ شودیم

 22۱8 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 از دو چشمش و آن دعا  رفتی م  اشک

 برآمد بر سما  ی م یخود از و ی ب

و آن    کردی شده بود دعا م  خود ی و در آن حال که از خود ب   شد یم  ریو از چشمانش، اشک سراز  ستیگری سخت م   ی دقوق

ما درواقع    یدعا  میکنی ما فضا را باز م  ی. ]وقتگرفتی و مقبولِ درگاهِ حق قرار م   دیرسی صورت ارتعاش به آسمان م دعاها به 

 .[ شودی خودش مستجاب م یکند برای که خداوند م  ییخداوند است و آن دعا  یدعا

 22۱٩ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 است  گریخود د  خودان،یب یِدعا آن

 گفتِ داور است  ست،یدعا زو ن آن

  ی ش یکه در حالت باخو  یذهنانسانِ من   یبا دعا  کندی م  ی ش یخوی صفر در حالت ب   یذهنو من   ییکه انسان با فضاگشا  یی دعا

  یِ ذهنکه انسان با من   یی تفاوت دارد. دعا  ی ل یخ  هاست، ی دگ یکردنِ همان  اد یو ز  یذهنکه فقط براساس خواستن من   کندیم

 .خداوند است  ی عنیبلکه از داور  ستین هآن دعا در آن لحظه از دعاکنند کند،ی صفر م

 222٠ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 چون او فناست  کندی دعا حق م  آن



   

  

 

476 پیغام عشق قسمت خانم جیران   

 دعا و آن اجابت از خداست  آن

نه   کندی اجابت م  زیو خودش ن کندی که آن دعا را خداوند م  دید  ی برود، خواه نیو دخالت ذهن از ب  ی فضا را کامل باز کن  اگر

 .فناست یذهنو من   میشوی م  یکی که ما و خدا  یی انسان؛ جا

 222۱ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 انیمخلوق، نه اندر م واسطۀ 

 زان البه کردن جسم و جان  خبری ب

 کردن  یالبه کردن: زار*

از    زین یذهنجسم، جان و من  ی شده قرار ندارد و حتگشوده  یو در فضا ست یواسطه ن یذهنمن گونه دعاها، مخلوق،  نیا در

 .است  خبری شده بگشوده  یکردن فضا یزار

 2222 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و بردبار  م یحق، رح بندگانِ

 حق دارند در اصالحِ کار   یِخو

و اصالحِ کارِ    یدهها در نظم و صبور هستند. آن  دارشتن یمهربان، خو  اریفضاگشا، بس  یهاخداوند، انسان  ةدیبرگز  بندگانِ

 .آوردی افراد جهان را به نظم درم نیهم ۀ لیوسرا دارند. درواقع خداوند به  ی و صفاتِ اله  ی مردم و جهان خو

 222۳ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گَرانیاری رَشوتان،ی ب مهربان،

 مقامِ سخت و در روزِ گران در
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و در مسائلِ    کنندی م  ی کیداشت، ناند و بدون چشم مهربان  کنند،ی هستند و فضا را باز م  میکه تسل  ، یبندگانِ خاصِ اله   نیا

 .انددگان یدبتیمص اور یو  ار یناگوار  یسخت و روزها

 2224 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مبتال یقوم را ا  نیبجو ا نیه

 از بال   ش یدارشان پ متیغن نیه

از دچار شدن به بال، مصاحبت    شی وجو کن و پرا جست   یگروهِ معنو  نیهوش باش؛ موالنا و ابه    ،ی ذهنمبتال به مرضِ من  یا

  ر ی ها درس بگنکن؛ بلکه از آن  دیکن و از جمع تقل  ییو فضاگشا  یشیشمار. حزم، دوراند  متیهمچون موالنا را غن  یبا بزرگان

 !دند؟ یبه کجا رس  یذهنخاطرِ داشتنِ من که به 

 222۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 از دَمِ آن پهلوان   یکشت  رَست

 را به جهدِ خود گمان  یکشت وَاهلِ

ا  ، یآن پهلوان، اهل کشت  یدمِ دعا  با و سالم به ساحل    افتهیدارند، از بال نجات    ی دگیجهان که در مرکز همان  نیمردم 

بود که از غرق شدن    یذهنخودشان با من   ری تالش و تدب  ، یسع  ن یکه ا  کردندی م   ال یخ  ی که ساکنان کشتی درحال   دند،یرس

 .کامل زنده به خدا، بود  یها انسان   یها دراثر عدم کردن مرکز و دعانجات آن  کهی نجاتشان داد درحال 

 2226 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 در حَذَر شان یا یِ مگر بازو که

 از هنر یریهدف انداخت ت بر
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را با کمالِ مهارت    یریخالص شدن ت  یآنان بود که برا  ی شیاندو چاره   ریتدب  ،یکه از هنرمند  کردندی گُمان م  یکشت  ساکنان

 .کردند دا یحوادث نجات پ  یاز کشت  یذهنمن ریخودشان با تدب  یعن یاند. به هدف زده 

 2227 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 رهانَد روبهان را در شکار پا

 آن ز دُم دانند روباهان غِرار و

 ی خبری غرار: گول خوردن، غفلت، ب *

روباهان از    کهی درحال  رهاند؛ی او را م  ادانیروباه است که از دامِ ص  یپاها   نیو شکارِ روباهان، ا  دیمثال به هنگامِ ص  یبرا

  یی خاطر لطف و بخشش خداوند و استفاده از راهنمابه   زیها ن. ما انسان دانندی نجاتِ خود را از دُمشان م   ، یغفلت و نادان  یرو

 .میدانی م یذهننجات را از دُم، من  نیا کهی درحال میکنی م دا یهمچون موالنا، نجات پ یکوکارین یهاو پندِ انسان 

 2228 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نیها با دُمِّ خود بازند ک عشق 

 نی جانِ ما را در کم رهاندیم

افتخار م  یعنی  کنندی م  یبازبا دُمِ خود، عشق    روباهان اندیگوی و م   کنندی به آن  از دامِ ص   ن ی:   رهاند،ی م   ادانیدُم، ما را 

ما را نجات    شیرهایکه تدب  مینازی م  شیهاو حقَّه   ی ذهنبه من   زی. ]ما نشوندی همان دمشان، شکار م  لۀ یوسبه   کهی درحال

 .[ میافتی خطر م و نفاقِ اوست که به  یذهنمن نیخاطر همکه به ی درحال   دهدیم

 222٩ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 پا را نگه دار از کلوخ   روبَها،

 شوخ؟ چشم ی نَبْود، دُم چه سود ا  وچ  پا
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 چشم شوخ: گستاخ *

دُم چه    ،ی گستاخ، اگر پا نداشته باش  یا  راینشود، ز  یباش که به سنگ نخورد و زخم   تیروباهِ سرمست، مواظبِ پا  یا

  ، یذهننه عقل من   دهدی مرکز عدم است که تو را از اتفاقات بد نجات م  نیگستاخ، ا  یِذهنمن  یا  تو دارد؟  ی برا  یادهیفا

 .دار مرکز عدم خود باشمراقب و نگه 

 22۳٠ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ما کِرام ی و پا میچو روباه ما

 ز صدگون انتقام رهاندمانیم

 بزرگواران، بلند همتان  م،یکِرام: جمع کر*

همچون موالنا و مرکز   یو بزرگان   میاگر فضا را باز کن  یول   میمانندِ روباه  یذهندر منِ   زیو ترفند ن  ریاهلِ تدب  یهاانسان   ما

 .رهانندی و بال م بتیو بزرگان هستند که ما را از صد نوع مص   میستیروباه ن  گریما باشند، د یعدم، پا

 22۳۱ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ما چون دُمِّ ماست  کِیبار ۀ لیح

 با دُم چپَّ و راست  میباز هاعشق 

  یبازدُم عشق   نی همانند دُمِ ماست و ما چپ و راست با ا  ،دهیهمان  یفکرها  ،یذهنما در من   قِیشده و دقحساب  ریو تدب  لهیح

 .میکشی م یذهن یهاو نقشه   ریو تدب میکنی و به آن افتخار م میکنیم

 22۳2 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ز استدالل و مکر میبجنبان دُم
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 و بکر  دیمانَد از ما ز رانیکه ح تا

تا مردم    میکنی فکر و عمل م   های دگ یو برحسب همان  میدهی تکان م   وستهیخود را، پ  یذهنمن  رِیاستدالل و تدب   له،یدُمِ ح  ما

 .میخود کن   رانِیرا مجذوب و ح

 22۳۳ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 میخَلقان شد  یِران یح  طالبِ

 میزد  تیَّطَمْع اندر الُوه دستِ 

 یی صفت خدا ، یی: خداتیَّالُوه*

حال که  ن یو درع  م یکردنِ مردم هست  رانیخواهانِ ح  ،یذهن  یها: ما با فکر و استداللندیگوی با زبان حال م  یذهن  یهامن

 .میدار زیطمعِ زنده شدن به خدا را ن م،یکنی و مکر م له یح

 22۳4 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 م یها شوبه افسون، مالک دل  تا

 میما، کَاندر گَو مینیبی نم  نیا

 گَو: گودال *

مسئله    نیبه ا  گری و د  میمالکِ دلِ مردم شو  میخواهی : ما با افسون و دروغ، م ندیگوی با زبان حال م   اکاریر  یذهن  یهامن

  ک، یبار  یِهاله ی دچار ح  یادیز  یهاموالنا انسان   دی. ]از دمیمحبوس  مانی های دگ یو همان  ی ذهنکه در گودالِ من   میکنی توجه نم 

ذهن و استدالل و    یهاینیبک یرا در بار  یزندگ  یِرویداشته و ن  یادیکه دانشِ ز  هستند  ها،ی دگی فکر کردن برحسبِ همان

 اند.[ برده  راههی و مردم را هم به ب  رسندی نم  جاچ یبه ه برند، یکار مجدل به 

 22۳۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو



   

  

 

476 پیغام عشق قسمت خانم جیران   

 قَلتَبان یا  یو در چَه  یَّ گو در

 گرانیوادار از سِبالِ د دست 

 لیسِبالِ: سب؛ رتیغی ب  ت،یَّحمی قَلتَبان: ب *

مردم را اصالح    ستیالزم ن  یعنیبردار.    گرانید  لِیدست از سِب  ؛یهست  های دگیتو در گودال و چاهِ غفلت و همان  رتیغی ب   یا

 .خودت بگذار و خودت را اصالح کن  یدست از سرشان بردار و تمرکزت را رو ،یکن

 22۳6 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و خَوش   بایز یرس  ی به بُستان چون 

 و کَش  ر یاز آن دامانِ خَلقان گ  بعد

و به    ر یرا بگ  گرانیشد. بعداز آن، دامانِ د بایز  رونت یو درون و ب  یدیحضور رس  یبایو به بوستان ز  ی فضا را باز کرد  هرگاه

مردم را به زور    یخواه ی و مکر و استدالل و جدل م  له ی چرا با ح  یادهیخودت هنوز به حضور نرس  ی آن سو بکش و ببر. ]وقت

 [ ند؟یایکه دنبال تو ب ی قانع کن

 22۳7 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 حبسِ چار و پنج و شَش  مِیمُق یا

 را هم بکَش  گرانید  ،ییجا نغز

  ،یخود حبس هست   ی پنج حِس و شش جهت، و مرکز ماد  ، یو جان ذهن  جانیجسم، فکر، ه-که در زندان چهار بعد    ی کس   یا

 !جا ببر هم آن  گرانید  ،یدار ی خوب  گاهیعجب جا

ران یبا تشکر: ج
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 گنج حضور، بخش سوم  882شمس، موضوع برنامه   وانید اتیو غزل  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 22۳8 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کونِ خر فِیچو خَربنده حر یا

 ما را ببَر ،یافت ی یگاه بوسه 

 ی کچخَربنده: خادم االغ، خر*

 ، یاشده   گرانید  یذهن  یهاخودت و من   یذهنخر، من   منگاهیخربنده، خادم االغ، همدم و دمسازِ نش  ه یشب  کهی کس   یا

و فکرهااالغ، حرف   منگاهیبه نش از من  ییها  ندار آن   یرو  ی و کنترل  اریاخت  چیو ه  دیآی م  اتی ذهنکه  توجه کرده    یها 

 .جا ببربه آن   زیرا ن! ما یاافتهی ی گاه عجب بوسه   ،یکنیها فکر و عمل مبرحسب آن 

 22۳٩ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دوست دست   یِّندادت بندگ  چون 

 ست؟ از کجااَت خاسته ی شاه لِیم

است،  تو نشده    بِ یعدم کردن مرکز و باز کردن آسمان درونت نص  ،ییگشاخداوند، افتخار فضا   ی بندگ  قِیکه توف  اکنون

  از کجا به سرت زده است؟   یمعنو یِپادشاه یحال و هوا ؟ یدان ی م ی چرا خودت را انسان کامل

 224٠ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی : زه ندتیآنکه گو یِ هوا در

 ی در گردنِ جانت زه یابسته 
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به تو آفر  یهوا  به اَحسنت بگو  نیآنکه مردم دائماً    ی کنند در گردن روح و جانت طناب دردها  نیو تو را تحس  ندیو 

 .یارا افکنده  یذهنو غم من های دگیهمان

 224۱ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 را بِهِل لتیدُمِّ ح ن یا روبَها،

 کن دل بر خداوندانِ دل  وقف 

 : واگذاشتن، رها کردندنیهل*

  یی را رها کن و دلِ خود را با فضاگشا  یذهنو من   های دگیو مکر، فکر کردن برحسب همان  له یروباه صفت، دُمِ ح  یذهنمن  یا

 .اند متصل کنبه خدا زنده شده  کهی دالن، کسان  به دلِ صاحب 

 268 هی، آ( 2)سوره بقره  م،یکر قرآن

 «.مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللََّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌیَعِدُکُمُ الْفَقْرَ وَیَأْمُرُکُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللََّهُ یَعِدُکُمْ  الشََّیْطَانُ »

فکر و عمل    ، یذهنترساند و به کارهاى زشت ]ماندن در من [ مى های دگ یشما را از بینوایى ]از دست دادن همان  شیطان »

دهد. ]اگر فضا را باز کرده  مى که خدا شما را به آمرزش خویش و افزونى وعده حالى دارد، در مى [ واهای دگیبرحسب همان

ا  م؛ی نینب  های دگ یبرحسب همان دهنده و  [ خدا گشایشکندی و ما را به خود زنده م  بخشدی ما را م  داوندصورت خن یدر 

 «ماست.[ یهات یکارها و وضع ندةیشده هم داناست و هم گشاگشوده یداناست ]فضا

 2242 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کباب د یکَم نا ریپناهِ ش در

 کم شتاب فهیج یتو سو روبَها،

 : الشه، مردار فهیج*
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. دیآی کم نم  ها ی دگ یگوارا، همان  یدر پناهِ خدا، غذاها یمرکزت عدم شود و به خدا زنده شو  ،ییگشاکه اگر با فضا  بدان

همان  تو  م   دهیبدون  همه   ی توان ی شدن  کن  زیچاز  ا  ، یاستفاده  به روباه   ی پس  دن  ی سوصفت،  الشۀ    هیتغذ  ا،یمُردارِ  از 

 .اصالً نرو های دگیهمان

 224۳ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یگه شَودال منظورِ حق آن  یا

 ی کُلِّ خود رَو ی سو  یچو جزو که

با    ز یتو ن  رودی کُلِ خود م   ی سوکه به   یکه مانند جزو  ی شوی او م  غامیخداوند به تو نگاه کرده محل پ  ی دل من، وقت   یا

 .یحضور برو یاریمطلق، هش یهست  یسوبه  ی عنیکُلِ خود  یسوبه  ییگشافضا 

 2244 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 : نظرمان بر دل است دیگو یهم  حق

 بر صورت که آن آب و گِل است   ستین

 یظاهر  یهاصورتنه به    م،ینگری در مرکز ندارند، م  ی دگیهمان  چیها که هشدة انسان : ما به دل گشوده دیفرمای م   خداوند

 .استساخته و پرداخته شده    یذهنآنان که از آب و گلِ منِ 

 ث یحد

 «.ال یَنْظُرُ إاِلى صُوَرِکُمْ و اَموالِکُمْ وَلکِنْ یَنْظُرُ اِلى قُلوبِکُم وأعمالِکُم اللَّهَ إنَّ»

 های دگیو انداختن همان  یی ها و رفتار ]شناسا[ شما، بل نگرد به دل یدگ ی]همان  ییها و داراصورت   خداوند، ننگرد به   همانا»

 «.[ شماشدة درونِ گشوده  یو فضا

 224۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو



 

 

 

476قسمت پیغام عشق   خانم سمیه  

 هست  زی: مرا دل نییگو یهم  تو

 به پست  یفرازِ عَرش باشد، ن   دل

اندازة  شده به . وسعت دل گشوده ستیتو دل ن  دة یصاحبِ دلم، امَّا آن دلِ همان  زی: من نییگویم  یذهنعنوان من دائماً به   تو 

شده است نه  گشوده  ی عدم کرده باشد بر فرازِ آسمان، فضا  ییکه مرکزش را با فضاگشا  یعرش، آسمان است و کس 

 .شودی داشته منقبض م   متکه دائماً مقاو های دگی پست و همان ی ذهندر من

 2246 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هم آب هست  نیقی رهیگِلِ ت در

 دست آب د یزآن آبت، نشا کیل

با آن آب پاک    یتوان ی است و تو نم   یدگیهم آب وجود دارد امَّا آن آبْ آلوده به گلِ همان  یذهنمن   اه،یو س  رهیگِلِ ت  در

 .یریشده، وضو بگ

 2247 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گر آب است، مغلوبِ گِل است  زانکه 

 هم دل است  نیدلِ خود را مگو ک پس 

بوده و پر از ترس و خشم است.   یدگیمغلوبِ گِل همان  یاریآب هش  ی وجود دارد ول   یذهندر گِلِ من  یاریآبِ هش  اگرچه 

 .است ی دگیدلِ تو مغلوبِ همان را یدل دارم؛ ز  زیتو مگو که من ن نیبنابرا

 2248 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ها برتر است کز آسمان  یدل  آن
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 است غمبریپ  ایدلِ اَبدال  آن

 .اندبدل کرده   یاله ک یرا به اوصاف ن یکه صفات زشت بشر اء یاز اول ی گروه اءاللَّه،یاَبدال: اول*

 .است امبرانیو پ  ایبلکه دلِ اول ست ین  یمعمول  یها برتر است دلِ انسان  زیکه از هفت آسمان ن یدل  آن

 224٩ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شده  ی گشته آن، ز گِل صاف  پاک

 شده ی آمده، واف ی فزون در

 کننده به عهد وفا ، ی: کافیواف*

در اطراف    ییگشاپاک و صاف شده و با فضا   های دگیبه گِلِ همان  یاست که از آلودگ  یهاست دل که برتر از آسمان   ی دل   آن

او به    کند،یامتداد اوست، اقرار م  ز یخود ن  کهن یوجود خداوند، الحظه به عهد الست وفادار بوده هر لحظه به   ن یاتفاق ا

 .ندارد اج یجهان احت  نیاز ا یزیچچ یو به ه ست ی او کاف یبرا  خدااست،  ده یشدن با خدا رس ی کیکمال مطلوب، 

 22۵٠ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بَحر آمده ی گِل کرده، سو تَرکِ

 شده   یاز زندانِ گِل، بَحر رَسته

  ،یذهناست، او از زندان گل، من آمده   ییکتای  یایدر یسورا رها کرده و به   های دگ یگشا جهانِ گِل، همانانسان فضا   رایز

 .استو حضور مبدَّل شده   ییکتای یایرها شده و به در

 22۵۱ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ن یست هما، محبوسِ گِل مانده  آبِ
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 نیرحمت، جذب کن ما را ز ط بَحرِ

 : گِل نیط*

  ی سو به   های دگ یما را از گل همان  ،یرحمت  یایکه در  یی خدا  ی است، احبس شده    های دگیما در زندان همان  یاریهش  آبِ

 .خود جذب کن

 22۵2 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کَشَم : من تو را در خود دیگو بَحر

 که من آب خَوشم  ی الفی م کیل

امَّا    کندیکار م  شهیو جذبه من هم  تیعنا  یروین  کنم،ی و جذب م   کشمی خود م   یسو: من تو را به دیگوی خداوند م  ا،یدر

 !حضور هستم  یاریهش یعنی آبِ زاللِ خوش  یذهنکه من در من یهست  ی تو مدع

 22۵۳ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تو را  داردی تو محروم م  الفِ

 آن پنداشت کن، در من درآ  ترکِ

 کندی محروم م  یزدیهستم، تو را از صفا و رحمت ا  یو معنو  دمیمن به حضور رس  ییگوی که من یا  ،یذهنتو در من   یادعا

  ی با صفا  ۀمرتب  یسورا رها کن و به   یکامل هست  یکنی که فکر م   اساسی تو را جذب کند، پس آن پندارِ ب   تواندی و خدا نم 

 .ایشده بگشوده  یمن، فضا

 22۵4 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 رَوَد  ایگِل خواهد که در در آبِ
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 کَشَدی آب و م  ی گرفته پا گِل

خداوند وصل شود، امَّا گلِ   قت، یحق یایکه به در خواهد ی م  هاست،ی دگیو همان ی ذهنکه در تلۀ من یاریآلوده، هشگِل  آبِ

است    نیهم  یجاذبه دارد برا  یروین یدگی. همانکشدی خود م  ی سورا گرفته و به   یاریآبِ هش یپا یدگ یو همان  یذهنمن

 .میشوی م دهیها کشآن  یسوو به  میدار  رونیبه جهان ب  لیچراکه ما م  شود؛ی زود بسته م م،ی کنی فضا را باز م   یکه وقت 

 22۵۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خود از دستِ گل  یِ رهانَد پا گر

 بمانَد خشک و او شد مستَقل  گل

  شود ی خشک م  یدگ یو همان  یذهنصورت گِل من نیبرهاند؛ در ا  ی دگیگلِ همان  یحضور خود را از پا  یاریآبِ هش  یکس   اگر

 .ستدیای خدا م   یپا  یو رو  شودی حضور زنده شده آزاد و مستقل م  یاریو نسبت به هش  ردیمیم  یذهنبه من او نسبت   یعنی

 22۵6 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 از گِل آب را؟  ست یچ  دنیکش آن

 تو نُقل و شرابِ ناب را  جذبِ

 های دگ یرا از همان  ی و زندگ   ی نُقل و شراب، شاد  کهن یا  یجااست که به   ن یا  ست؟ یآب از گِل چ  دن یکش  رون یاز ب  منظور

  های دگیاز همان  ی و کمک زندگ  یی گشاحضور را با فضا  یاریاصل خود، هش  ،یریبگ  ی جهان   نیا  یزهایو از چ  یجذب کن 

 .یبخواه   یاز اصل خود زندگ های دگیانخواستن از هم  یزندگ  یجاو به  ی بکش رون یجذب کرده ب

 22۵7 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اندر جهان  ی هر شهوت نیچنهم

 مال و خواه جاه و خواه نان  خواه 
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 . چه مال و چه مقام و چه نان ،یکن یبازبا آن عشق  ی خواهی در جهان که م ی طور هر شهوتِ نیهم

 22۵8 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کند  یتو را مست نهایز یکیهر

 زندی آن، خُمارت م یاب ین چون 

 .یشوی م  حالی خُمار، اندوهبار و ب  ی اوریدست نو اگر به   سازدی تو را مست م ندیایکه به مرکزت ب هان یاز ا کیهر

 22۵٩ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست  آن شده لِیخُمارِ غم، دل نیا

 ست  بُده  اتیَّ بِدان مفقود، مست که

تو را دچارِ    یاکه از دست داده   یزیست که آن چا   نیکه در مرکزت هستند نشانِ ا  ییهای دگ یاندوهِ نبود همان  یِخمار

 .یخواستی م  یدر مرکزت زندگ  زیتو از آن چ  یعن یکرده است  یمست

 226٠ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ریمگ نیضرورت، ز ةبه انداز  جز

 رینگردد غالب و بر تو ام تا

 .و غالب شود  رهیبر تو چ ی دگیمرو تا مبادا شهوتِ همان های دگیدنبالِ هماناز حدِ ضرورت و فراتر از حدِ کفاف، به ش یب

 226۱ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دلم ْ تو که من صاحب یدیسرکش

 ندارم، واصِلم  یریغ حاجت 
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  ده یرس  قتیمنقطع گشته و به حق  انیکه از جهان و جهان  ی متصل شود، رسنده، عارف   ی گریبه د  کهی زیچ  ای  ی واصل: کس *

 .است

ندارم؛ چون به   ازین  یمرشد و راهبر چیجزوِ عرفا و صاحبدالنم و به ه  زیکه من ن یشد  ی مدع  یذهنبا حالت غرور من   تو

 .امخداوند واصل شده 

 2262 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آب در گِل سَرکَشَد آنچنانکه 

 مَدد؟  م یمنم آب و چرا جو که

 بخواهم؟  یاری یگریآبِ زاللم، چرا از د  زی: من ندیگوی گِل با غرور م انِیدر م زی مثالً آبِ گِل آلود ن کهچنان

 226۳ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی آلوده را پنداشت  نیتو ا  دل،

 یدل ز اهلِ دل برداشت الجَرَم

دالن  دل از صاحب   رون ی؛ از او دردها است   یبا باورها، اجسام ذهن  ی دگیمرکز پر از همان  نیهم  یق یکه دل حق  یکرد  الیخ  تو

 .یدهی شان گوش نم و به سخنان  یها عالقه نداربه آن   گرید  ،یشده مثل موالنا برداشتزنده یهاانسان  یعنی

 2264 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نیکه آن دل باشد ا یروا دار خود 

 ن؟یو اَنگب  ریبُوَد در عشقِ ش کو

  است؟  یدگیو عسل، همان   ریش  ۀفتیباشد که ش  ی دل نیکه مورد نظر خداست هم ی ق یکه دلِ حق ی دان ی تو روا م   ایآ انصافاً 
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 226۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 عکسِ دل است   ن،یو انگب  ریش لطف 

 را آن خود از دل حاصل است  ی خوش هر

  ی انعکاس  ،یخواه ی م   یو زندگ  یکشی م  رهیها شکه در مرکزت هستند و از آن   یآفل   انیو عسل، آن ساق  ریش  یگوارا  طعمِ

 .شودیم  یحضور او ناش  یاریهش ،ی از دلِ اصل   یاز دلِ انسان است و لذَّتِ هر نوع خوش 

 2266 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بُوَد دل، جوهر و عالَم عَرَض پس 

 دل، چون بُوَد دل را غَرَض؟ یۀسا

 .جوهر: آنچه قائم به ذات باشد*

 .باشد  ریعَرَض: آنچه قائم به غ*

است، جوهر است و عالَم و هر  شده    عیوس   ییبا فضاگشا  کهی دل انسان  بدان!   ،یرا دانست   یمقدمۀ اساس   نیکه ا  حال

خدا، مستقر شود. چگونه ممکن    تِینهای اند که در درونِ انسان، بساخته شده  زهایدر آن است عَرَض. همۀ چ  کهیزیچ

 انسان باشد؟  یی غرَض و مقصودِ نها  میتجسم کن میتوانی مکه   یزیو هر چ  یدگ یهمان ،یذهندل، من  یۀاست که سا

 2267 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کو عاشق مال است و جاه  یدل  آن

 اه یگِل و آبِ س نیزبونِ ا ای

 .است ی دگیو همان ی جسم یاریهش اهِیزبون و مغلوبِ آب و گِلِ س ایثروت و مقام است،   ۀفتیکه ش ی دل
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 2268 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 که در ظُلْمات، او یاالتیخ ای

 وگو گفت  یِبرا  پرستدْشانیم

با    االت، یآن اوهام و خ  قیطرتا از   پرستدی ها را م خود را در مرکز گذاشته آن   االتِیذهن، اوهام و خ  یهای ک یدر تار  ای  و

 .وگو کند و خود را باال ببردگفت  گرانید

 226٩ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نور یِایآن در رینباشد غ  دل

 نظرگاهِ خدا، وآنگاه کور؟  دل

که عدم شده، نظرگاهِ خداوند   یممکن است دل  ایحضور باشد. آ یاریهش یایدر ، ینورِ اله  یایدل است که در  ،یدل  تنها

 .ستیممکن ن ند؟یبب های دگیهمان قیطرباشد، کور شود و ازشده  

 227٠ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دل اندر صد هزاران خاص و عام  ، ین

 باشد، کدام است آن کدام؟  ی کی در

خودتان را دل    یذهن]شما من   شود ی نم   دای صدها هزار تن از خواص و عوام پ  انِیدر م  یکه منظر خداوند است حتَّ  یدل   آن

  کیشود، امَّا آن   دا یپ  تواند ی شخص م کی است فقط در    ی نور اله   یِ ایکه در  ی .[ آن دل دیکه زنده به خداست ندان  ی واقع

 است.[  بوده و به خدا زنده شده  یاله  ور ن یایاست که دلش در ی ]موالنا انسان ست؟ یشخص ک

 227۱ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو
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 دل را بِهِل، دل را بجو  ةزیر

 از او   یچون کوه   زهیشود آن ر تا

به خداوند هست  یایجو  کهی کس  یا زنده شدن  و  کامل  دل   ،یدلِ  از  متعدد، من   یها دست  و  و    یدگیهمان  ،یذهنخُرد 

و با    ییگشابا فضا  ز،ین  های دگیخُرد و متعدد، همان  یهاشو تا آن دل   ایرا جو  یبردار، و دلِ کامل و اصل   یمعنو  یباورها

 .خدا شود تینهای به ب  لیو راسخ شده تبد م یعظ  یکوه  چونم ه ،یشدن با دلِ کاملِ انسان زنده به زندگ  نیقر

ه یبا تشکر: سم
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مشاهده  های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر  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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