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 گنج حضور، بخش دوم  899شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 4۲8 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی را باشد سبب بد کردن  رنج

 ی ز فعلِ خود شناس، از بخت ن بد

درد    نیعلت ا  یعن یبدِ خودت بدان؛    جرم و گناه و عمل   جه یرا نت  ی کشی که م  یرنج و درد  نیکه به سرت آمده و ا  یی بال  نیا

  ن یکه خداوند به تو ظلم کرده و ب  ست ین  گونهن یاست نه از بخت و اقبالت؛ ا  یذهنمن   لهی وسفکر و عمل بد تو به   ةجیتو نت

  ش ی پ  تیدرد و رنج برا  یگرفتی م   یرا از زندگ  تیفکرها  ،ییگشابندگانش تفاوت قائل شده باشد اگر با فضا   گریتو و د

 .آمدی نم

 ۵۷6 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ار یراهها را بست   قان،یرف یا

 شکار  رِیو او ش میلنگ یِآهو

و ما    رسانندی نم یی ما را به جا های شدگ ی و شرط های دگ یاز همان کدامچ یها را بسته است و هدوستان همراه، خداوند راه یا

که دنبال    ستینر  ر یما، مثل ش  یاصل   تیو خداوند، جنس  میلنگ  یآهو  یذهنصورت من. ما به می ها را بروراه آن   میتوانی نم

 .میفرار کن کندی م  جادیا ی که زندگ یاز دست درد ی جهان نیا یزهایبه چ زیگر اب  میتوانی لنگ است، ما نم  یآهو نیا

 ۵۷۷ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ؟یاو رضا کو چاره میکه تسل جز

 یاخواره نرِ خون  رِیکفِ ش در
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  یی زهایو رضا، اقرار به ندانستن، عدم توجه به چ  میخداوند، جز تسل  یعنینَرِ خونخواره    رِیش ةدر پنج  ،یذهنلنگِ من   یآهو

 دارد؟   یگرید ة شده چارگشوده  یبودن به عقل فضا  یو متک دهدی که ذهن نشان م 

 ۵۷8 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ور، چون آفتابندارد خواب و خ  او

 و خواب خورد ی ب کندی را م هاروح 

از خوردن   زیانسان که امتداد خودش است را ن یاریو هش درخشد ی و مانند آفتاب دائماً م خورد ی و نه م خوابد ی نه م  خداوند

 . داردی و گذاشتن آن در مرکز باز م  یدگ یرفتن به خوابِ ذهن، عالقه به همان دن،یو خواب

 ۵۷9 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 من  یِ خوهم ایمن باش  ایب که

 من  یِرو یدر تجل    ینیبب تا

الاقل به    ،یاطور کامل زنده نشدهشو و اگر به   ل یمن باش و به من تبد  نیبا من باش، ع ییبا فضاگشا  ا ی: بدیگوی م  خداوند 

تو، خودم را    قیکنم و از طر  یتا مثل آفتاب در تو تجل   ؛یاست، درآ  تینهای و ب   تیابد  ،یمرگی ب   ،ییمن که فضاگشا  یِخو

  ی اریو هش  های دگیهمان  ةبه نورِ ستار  ی شوی و متوجه م  ی نیمرا بب  یرو  ی توان ی م   یشد  ل ی. آنگاه که به من تبدمینما  انیب

 .یندار ی اجیاحت چ یه یجسم 

 ۵80 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ؟ یشد  دای ش  نیچون چن  ،یدیند ور

 یشد   ایطالبِ اح ی بود خاک
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تو    ؟یکنی و مرا دنبال م  یاعاشق شده   نیچنن یطور اپس چه   ،یاو در روز الست با من مالقات نکرده  یاده یمرا ند  یرو  اگر

خود را   یاریهش  ی قیو حق نیطلبِ راست ، یبا آگاه  ی عنی. یخواهان زنده شدن به خدا شد ی ول  ؛یدر اصل از جنس خاک بود 

 .یدر اطراف اتفاقات به خدا زنده شد  ییگشاو فضا  م یو با تسل یدی رون کشیب دهیهمان یو فکرها  جاناتیه ، یذهناز من

 ۵8۱ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست او علف ه نداد  تیَسوی ز ب  گر

 ست آن طرف؟ جانت چون بمانده   چشمِ

، به تو غذا نداده است، پس چرا چشمِ جانت بدان طرف دوخته شده   ،یی کتای  یفضا  ب،یاز جهان غ  ، ییسوی خداوند از ب   اگر

  ؟ یخواهی نم  یجهان زندگ  ن یو توجه ا دییو تأ های دگ یو از همان یریگی غذا م ی از زندگ یی با فضاگشا

 ۱۵6۲ تیدفتر چهارم، ب ، ی،مثنویمولو

 آن غالم یِکوته کُن برا قص ه

 ام یست او پشَه برنوشته   یِسو که

 .سخن را کوتاه کن  ، یآن غالم که به شاه نامه نوشت را بازگو کن تیحکا  ة که دنبالآن  یبرا

شاه، خداوند    ،یاست که برا   یانماد نامه   زی او ن  یِدگ یپر از درد و همان  یِذهننماد انسان است و من   تیحکا  نیغالم در ا[

 که، ن یعلت ابه   یول   خواند،ی م  را   انسان  ةنام  غالم،  ة . خداوند هر لحظه نامکندی م  تیخرابش شکا  ت یو از وضع  سدینویم

 ].دهدی به او نم   یهستند جواب  های دگ یو همان  ااو فقط درده یذهنمن  ة نام یمحتوا

 ۱۵6۳ تیدفتر چهارم، ب ، ی،مثنویمولو

 ن یو ک  ی پُر جنگ و پُر هست  یقص ه 

 نیشاهِ نازن  شِی پ فرستد یم
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  م یدار  ییخدا  یادعا   زیما نخدا فرستاد. ]  یسو و غرور در ذهن را به   نهیک  زه،یپر از جنگ و پر از حسِ وجود، ست  یانامه    غالم 

 ![ دادمی اگر من بودم بهتر انجام م  ، یکارها را درست انجام ده یتوان ی تو نم  ایخدا مییگوی م زهیو با ست

 ۱۵64 تیدفتر چهارم، ب ، ی،مثنویمولو

 نگر ی ست، اندر وَنامه کالبد

 شاه را؟ آنگه ببَر  قیال  هست

آن،   اتیمحتو  ایآ   ی نیو بب  ی کن  نگاه   دقت   ابتدا به درون آن به   دیپس با ست، یاانسان مانند نامه   ی ذهنمثال، کالبُد، من   یبرا

 .ببر  یباشد آن را به بارگاه اله  سته یهرموقع شا ست؟ین  ایخداوند هست   قیاست، ال   تیکه معمواًل پر از درد و ناله و شکا

 ۱۵6۵ تیدفتر چهارم، ب ، ی،مثنویمولو

 رَوْ نامه را بگشا، بخوان  ییگوشه 

 که حرفش هست در خوردِ شهان؟  نیب

و   یصورت حضور ناظر به ذهنت نگاه کن به  ییگشاو با فضا  یخود را بخوان  یذهنمن   ةو نام یخلوت برو یابه گوشه  دیبا تو

زنده شده به خدا    ی هاخدا و انسان   ستهیو ناله است سزاوار و شا  تی واقعاً کلمات آن نامه که پر از درد و شکا  ایآ  ینیبب

  هست؟ 

 ۱8 هی، آ(۵9سوره حشر ) م،یقرآن کر

 .« تَعْمَلُونَ بِمَا خَبِیرٌ  اللَّهَ  إِنَّ اللَّهَ  وَاتَّقُوا  سٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْ  یَا»

[ و هر کس باید بنگرد  دیو هر لحظه آن را تماشا کن  د ی]مواظب ذهنتان باش  اید، از خدا بترسید.کسانى که ایمان آورده  اى»

 .«کنید آگاه است[ که خدا به کارهایى که مى دیکن زیکه براى فردایش چه فرستاده است. از خدا بترسید]پره
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 ۱۵66 تیدفتر چهارم، ب ، ی،مثنویمولو

 نباشد درخور، آن را پاره کن گر

 و چاره کن سی نو  گرید ینامه

و    س یبنو  گرید  یاآن را پاره کن، نامه   ست،یاند نخدا زنده شده   که به   ی خدا و شاهانِ بزرگ  ةستیتو شا  یذهنمن   ة نام  اگر

 .کن دایپ یاچاره

 ۱۵6۷ تیدفتر چهارم، ب ، ی،مثنویمولو

 تن زَپ مَدان یفتحِ نامه  کیل

 ان یع ید یهر کس سِرِ  دل د ورنه

 : مفت، آسان زَپ*

که از خودش   یاگر انسان بتواند از تصورات ذهن   ی عنیو نگاه کردن به درون را آسان مپندار؛   یذهنتن، من   ةگشودن نام ام ا

مثل رنجش،    ییو دردها   ی دگ یبه مرکزش نگاه کند و همان  قتاًیانسان زنده شده به خدا ساخته، بگذرد و حق  ک یعنوان  به 

  یسرِ دل، فضا  توانست ی م  ی صورت هر کس  نیدر ا  رای. زستین  ی کار آسان  ندازند یکرده و ب  ییترس و.... را شناسا  نه،یک

 .مشاهده کندشده و مرکز عدم را آشکارا گشوده

 ۱۵68 تیدفتر چهارم، ب ، ی،مثنویمولو

 بگشادن چه دشوارست و صَعْب  نامه

 مردانَست، نه طِفالنِ کَعْب  کارِ

 .مشغول اند  یکه به باز یکَعْب: اطفال  طِفالنِ*
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مرکز نگاه کردن مشکل است و    یو دردها  ها ی دگ یو با مرکز عدم به همان دن یعقب کش ی عنیرا گشودن و نگاه کردن،    نامه

که با    یذهنیهانه اطفال، من  کنند،ی خودشان کار م  یکه واقعاً رو  ستی کامل و واقع  رمردانیبزرگ و ش   یهاکارِ انسان 

 .کشندی م  گریها را به رخ همدو آن   کنندی م یباز های دگیهمان

 ۱۵69 تیدفتر چهارم، ب ، ی،مثنویمولو

 میابر فهرست قانع گشته جمله 

 میادر حرص و هوا آغشته  زآنکه

که    ییزهایاما آن چ  میاکه تصورات باطل است، قانع شده  یذهنمن  یِو ظاهر  یسطح  یزهایها به فهرست، چما انسان   ةهم

 ی هاما در حرص و خواسته   کهنیعلت ابه   یول   کند؛ی اشاره م  شود ی باز م  ییگشاکه با فضا   یبه کتابِ اصل   دهدی ذهن نشان م 

 .میهست خبری ب  ناز آ میاآغشته های دگیو همان یذهنمنِ

 ۱۵۷0 تیدفتر چهارم، ب ، ی،مثنویمولو

 عامه را  ی آن فهرست، دام باشد 

 چنان دانند متنِ نامه را  تا

  گذرد ی که در ذهنشان م  یزیآن چ  ندکنی آنان فکر م  رایعموم مردم ساده دل، ز  یبرا  ستی دام  یو ذهن   یفهرست ظاهر  آن

 .ندیبی ها را در مرکزشان مصورت است و خدا هم همان در مرکزشان هم به همین قتاًیحق

 ۱۵۷۱ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کن سَرنامه را، گردن مَتاب باز

 بِالصَّواب اَعْلَم  هُ وَالل سخن،   نیز

 مکن، رُخ متاب ی چ یمَتاب: سرپ گردن*
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 داناتر است  ی و درست ی اَعْلَم بِالصَّواب: خداوند به راست هُ لل وَا*

  ییهای دگیچه همان  نیکتابِ درونت را باز کرده و به آن نگاه کن و آن را بخوان؛ بب  یعن ینامه،  و مرکز عدم سَر  ییفضاگشا  با

ات را از  توجه   ییگشابا فضا   ی ها خبر ندارکه از آن  گذردی از ذهنت م  ی و مخرب   ی منف  یو چه فکرها  ی ادر مرکزت گذاشته

که خداوند با مرکز عدم    یزیداناتر است و آن چ  یو درست  یکه خدا به راستبدان   رمَتاب،سخن من رخ ب  نیها بردار و از اآن

 .درست است  دهدی به تو نشان م

 ۱۵۷۲ تیدفتر چهارم، ب ، ی،مثنویمولو

 آن عنوان چو اِقرارِ زبان هست

 را کن امتحان نهیس ینامه متنِ

. تو  یکنی ها هم آن چهره را ارائه مکرده و به انسان  ف یاست که به ذهن و زبان، خود را توص ی اقرار زبان نیفهرست هم آن

 .ی و از درون خود آگاه شو  یبخوان   ،یکن باز  کرده، امتحان  را  مرکزت ةنام متن  دیبلکه با  یبه آن قانع شو دینبا

 ۱۵۷۳ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 موافق هست با اقرارِ تو؟ که

 وار نَبْوَد کارِ تو منافق  تا

در مرکز تو    یدگی همان  چیکه ه  یکنی با زبان اقرار م  کهنیا  ایهماهنگ است؟ آ   یی گوی مرکزت با آنچه که به زبان م  نیبب

و درد است؟ تا مبادا کارِ تو هم مانندِ اهلِ نفاق باشد    ی دگ یمرکزت پر از همان  ایموافق است؟    تای واقعاً با اقرارِ قلب  ست ین

 .ست یگونه نو در مرکزشان آن  ندیگوی م  زیچ ک یکه در ذهن 
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 ۱۵۷4 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یبَری م ی بس گران  یجَوال  چون 

 یبنگر ی کم، که در و دینبا زآن

 .کمتر باشد، الاقل ، دستِ کم دیکم: از آن نبا دینبا زآن*

  اتیآن را باز کرده و به محتو  د یحداقل با  یکنی و دردها را در مرکزت حمل م  های دگ یاز همان  ینیسنگ  اریبس  ة سیهرگاه ک  مثالً 

 ؟ یکنی را حمل م یزیکه با خود چه چ ی و بدان   یآن نگاه کن

 ۱۵۷۵ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 در جَوال از تلخ و خَوش؟  یچه دار که

 را، بکَش  دنیارزد کش  یهم گر

 .بارجامه  کردند،ی حمل بار درست م یخشن که برا یپارچه  ای م یبزرگ از نخِ ضخ یسه ی: کجَوال*

حضور    یاریهش یِخوش   و  های دگ یو همان  یذهنِ من  یدردها  یِاز تلخ   یکن ی که حمل م   یمرکز  سه،یکه در آن ک  نیکن بب  نگاه

ارزش    ست،ی دگیمختلف و همان  یتو پر از دردها  سهیاگر ارزش حمل کردن دارد آن را به دوش بکش و اگر ک  ؟ یچه دار

 . ندازیندارد، پس آن را دور ب دنیکش

 ۱۵۷6 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کن جوالت را ز سنگ  یخال   ورنه

 و ننگ   گاریب  نیخر خود را از ا باز
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که    ی ننگ و سرشکستگ  مزد،ی کار ب  هوده،یزحمتِ ب   نیکن و خود را از ا  یخال   های دگ یکز خود را از سنگ همانمر  ة سیاِل ا ک  و

 . نجات بده  ست،ی دارد، ن ی که به عقل و شعور خدا دسترس  ی انسان  ةستیشا

 ۱۵۷۷ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 د یکَش دیبای جَوال آن کُن که م  در

 د یسلطانان و شاهانِ رش یِ سو

 کننده ت ی: راهنما، هدادیرش*

خدا    ش یارزش دارد که آن را پ واقعاً حضور بوده و  یاریرا بگذار که از جنس هش  یوجود خود اعمال و افکار سهیدر ک  پس 

 .یمثل موالنا ببر  ی کننده و زنده به عشق  تیشاهان و سلطانان هدا ای

 ۳۵۳ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 عَنود   کی  یرا گفت روز یمُرتَض

 خدا آگه نبود   مِیعظز ت  کو

 مُعاند  گر،زهی: ستعَنود*

  یاز عقل و خرد فضا  ییگشاو فضا   میبه خدا سجده کرده، با تسل  دی با  دانستی لجوج که نم   گرِزهینفر آدمِ ست  کی  یروز

 ...گفت  نی)ع( چن  ی مرتض یامتحان به حضرت عل   یبرا  اش،ی ذهنشده استفاده کند؛ با منگشوده

 ۳۵4 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بس بلند ی و قصر ی سرِ بام بر

 هوشمند؟  ی ا ی حق را واقف  حفظِ



   

  

 

604 پیغام عشق قسمت خانم سمیه   

 ؟ یدار نی قیبه حفظ و حراست خداوند  زیدر آن حال ن ایآ یمثل بام و قصر برو یبلند یهوشمند، اگر تو به جا  یا

 ۳۵۵ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی و غن ظَست ی او حف  ی: آرگفت

 ی و مَن ی ما را ز طفل  یِهست

  تیَکنم او مرا از من  یی گشاو فضا   میاست و اگر  تسل  ازینی دارنده و هم ب )ع( فرمود: بله البته که خداوند، هم نگه   ی عل   حضرت

 .کندی حفظ م زی ن یذهنو طفل بودن در من 

 ۳۵6 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ز بام  نی : خود را اندر افکن هگفت

 کن به حفظِ حق تمام یاعتماد

حافظ است و تو به حفاظت او    درجه نیو غَرَض به آن حضرت گفت: حاال که خدا تا ا  طنتیش یاز رو گرزه یشخص ست آن

 .اعتماد داشته باش  زین ی راست اله افکن و بر حفظ و ح نییبام به پا نیخود را از فرازِ ا  یدار مانیا

 ۳۵۷ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تو  قانِیگردد مرا ا نیقی تا

 اعتقادِ خوبِ با بُرهانِ تو  و

 ن یقی: اعتماد، باور، قانیا*

 .امر، کامل و درست است  ن یو اعتقادت بر ا ی دار نیقی ی بر من ثابت شود تو به حفاظتِ اله  تا

 



   

  

 

604 پیغام عشق قسمت خانم سمیه   

 ۳۵8 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گفت: خاُمش کن، برو  رش یام پس 

 جُرأت گِرو  نینگردد جانْت ز تا

عل   سپس  بگ  یحضرت  را  راهت  و  شو  خاموش  گفت:  او  به  ا  ری)ع(  تا  برو  م  کهن یا  ،یگستاخ   نیو    ی بجا  یکنی جرأت 

حضورت در   یاری هش ی عنیجانت تمام نشود   متِ یبه ق ، یحرف بزن   اتی ذهننبا عقل م ی و استفاده از خرد زندگ   ییگشافضا 

 .رد یذهن نم

 ۳۵9 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 رسد مر بنده را که با خدا  یک

 آرد ز ابتال؟  ش یپ شیآزما

 دارد خدا را امتحان کند؟  یذهنمن  کهی آن را داشته باشد که درحال یستگ یچگونه ممکن است شا  ریحق  ةبند

 ۳60 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زَهره باشد کز فُضول  یرا ک  بنده

 گُول؟  جِ یگ یحق کند ا امتحانِ

  ،یزنی حرف م   های دگ یهمان  از  و مدام   یی گوی که چه م   ست یها معلوم ننادانِ احمق و سرگشته که مثل مست   یذهنمن   یا

 خداوند را امتحان کند؟ ، یو فضول  ی گستاخ یاز رو اند توی م ی و به چه جرأت  ی بنده ک

 

 



   

  

 

604 پیغام عشق قسمت خانم سمیه   

 ۳6۱ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کو امتحان رسدی خدا را م آن،

 با بندگان ی آرد هر دَم  شیپ

اند  از جنس او شده  ندیمقامِ خداوند است که او هر لحظه بندگانِ خود را موردِ امتحان قرار دهد تا بب  ستهیکردن، شا  امتحان

 .هستند  یذهنهنوز در خواب من  ای

 ۳6۲ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آشکار  دیبه ما، ما را نما تا

 در سِرار   دهیاز عق میچه دار که

 ز انسان مرک ای: باطن، نهانخانه، دل سِرار*

از طر  تا به ما آشکارا نشان دهد که در نهانخانامتحان  نیا  قِیخداوند  از جنس    میدار  یدلمان چه فکر  ة ها  و مرکزمان 

 .ست یچ

 ۳6۳ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آدم گفت حق را که تو را  چیه

 جُرم و خطا؟   نیکردم در امتحان

تو    یی گشاچقدر فضا   نمییمن دچارِ خطا و لغزش شدم تا تو را امتحان کنم و ب  د یشد که حضرت آدم )ع( به خدا بگو  چیه  ایآ

  است؟  عیوس

 ه یسم :تشکر با



 

 

 

604قسمت پیغام عشق   خانم سمانه  

 گنج حضور، بخش سوم  899شمس، موضوع برنامه  وان ی و د  یمثنو ات یخالصه شرح اب

 ۳64 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 حِلْمت شَها   تِیغا نمیبب تا

 که را؟   ن؟یکه را باشد مجالِ ا آه،

 ی: بردبارحِلْم*

کنم. افسوس و    ی اب یتو را نسبت به خطا و لغزشم ارز  یی گشافضا  تِ یمن تو را امتحان کردم تا نها  ان،یپادشاه عالم  یا

 ؟ ی کار را دارد؟ چه کس  نیجرأتِ ا  یخام، چه کس   ةش یاند  نیتأسف بر ا

 ۳6۵ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 سررهیتو از بس که آمد خ عقلِ 

 عُذرت از گناهِ تو بَتَر  هست

بدتر   زین تیو عذرها یریپذی و گستاخ است. اشتباهت را نم  ج یتو از بس که در فکرها گم شده گنگ و گ  یذهنمن عقلِ 

 .از گناه است

 ۳66 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 او افراشت سقف آسمان  آنکه

 تحان؟ کردن او را ام ی چه دان  تو

را باز کرده و    رونیکه عقل کل دارد، سقفِ آسمان درون و ب  ،یرا موردِ امتحان قرار ده  ییآن خدا  یتوان ی چگونه م  تو

 است؟ وجود آورده در درون انسان به تینهای ب  یفضا ک یبرافراشته، و 



 

 

 

604قسمت پیغام عشق   خانم سمانه  

 ۳6۷ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 را ریندانسته تو شَر  و خ یا

 را ریْخود را کن، آنگه غَ  امتحان

  ی خواه ی آنگاه م  ی را ندار  خود   منفعت و ضرر  ص یو قدرت تشخ  ی دانی را نم   یزیچ  روشر یخ  یذهن که با عقل من   یکس   یا

 . را یگریو بعد د  یاو ل بهتر است خود را امتحان کن  ،یرا امتحان کن یزندگ  ی و حت  گرید ی انسان 

 ۳68 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 فالن   یا  یخود چو کرد امتحانِ

 گران یز امتحانِ د ییآ فارغ

از امتحان    گری د  صورتن یشناخت و درا  یخود را خواه   ییگوهر و جنس و ذات خدا  یانسان، هرگاه خود را امتحان کن  یا

 .یداری دست برم گران یکردن د

 ۳69 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یاکه شِکَ رْدانه  یبدانست  چون 

 یاکاَهْلِ شِکَّرْخانه  یبدان  پس 

دانست که    یخواه   صورتن یدرا  ،یهست  ی که بر تو معلوم شد از جنس زندگ   ی وقت  یعنی  ،یشکر   ة دان  ی دانست  کهنیهم

 .یستی و اهلِ جهان تلخ ذهن ن  یهست ییکتای  یِاهلِ شِکرخانه، اهلِ فضا

 

 



 

 

 

604قسمت پیغام عشق   خانم سمانه  

 ۳۷0 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 که اِله  ، یامتحانی بدان، ب پس 

 گاه ینفْرستدت ناجا یشِکَ ر

  ی تو شِکَر و شاد  به  یباش   ستهیکه شاو بدون آن   گانیو ابتال، را  شینکته را خوب درک کن که خداوند بدونِ آزما  نیا

 .سازدی مند نمحضور بهره   ینیریو تو را از ش دهدی نم  سببی ب

 ۳۷۱ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 از عِلمِ شاه  امتحان،ی بدان، ب  نیا

 گاهینفرستدت در پا  ،یسَر چون 

اگر    یعنی.  فرستدی نم  پست  یارا به مرتبه  یبدون امتحان کس   ،ی فکان اله نکته را درک کن علمِ شاه، قضا و کن   نیا

  ی ادیو درد ز  یذهننشده، هنوز من  دار یو از خواب ذهن ب ده یاست که زحمت نکش ل یدل نیا  بد است به اش ی زندگ  ی کس

 . بد است گاه یو جا  ت یوضع نیا  قیدارد، او ال 

 ۳۷۲ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نیعاقل افکَنَد دُرِّ ثَم چیه

 ن؟ی پُر چَم ی مُستراح  انِیم در

 گرانبها  ، ی: قیمتنیثَم*

 : کثافت نیچَم*



 

 

 

604قسمت پیغام عشق   خانم سمانه  

  ی کار  ن یمسلماً چن  ندازد؟ یپُر از کثافت ب  ی را به درونِ مُستراح   ییبهاگران   دِ یانسان عاقل مروار  ک یممکن است    ا یآ  مثالً، 

 .کندی نم

 ۳۷۳ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی آگه مِیگندم را حک زآنکه

 ی نفْرستد به انبارِ کَه چیه

همچون    یمتیق   دِیمروار  یخِردمند  چ یکه ه  ی. ]حال که دانست زدیری گندم را به انبارِ کاه نم   ییدانا  مِیحک  چ یکه ه  یروآن   از

جهان    مِیپس بدان که حک  زد،یری را مانند گندم به انبارِ کاه نم   یار یهش  یی دانا  چ یو ه  اندازد ی حضور را به مُستراح نم 

 .[ دهدی مرتبه قرار نم  ک یرا در  یذهن یهاشدگان به خدا و من هرگز زنده

 ۳۷4 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و رهبرست شوا یرا که پ خیش

 امتحان کرد، او خَرست  یدیمر گر

ا رهبر و    شوا،یخود که پ   خِ یبه امتحانِ ش  دیمُر  کی.[ هرگاه  کندیاز داستان م  یریگجه یشروع به نت  ت یب  نی]موالنا از 

 .خَر و نادان است یدیمر  نیاست اقدام کند مسلماً چن  یانسان کامل و معنو

 ۳۷۵ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نیدر راهِ د ی گر کن امتحانش 

 ن یقیی ب   یمُمْتَحَن ا یتو گرد هم

شدنت به خدا، راهنما    لیدر راه حضور و تبد  یاگر تو بخواه   ،یهست  یذهنکه دائماً در شک من   مانیو ا  نیقیی انسان ب   یا

 .گرفت یبدان که درواقع خودِ تو موردِ امتحان قرار خواه  ، یو حضور او را بسنج یخود را امتحان کن  یو استاد معنو



 

 

 

604قسمت پیغام عشق   خانم سمانه  

 ۳۷6 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و فاش  انیو جَهلت شود عر جرأت

 شود زان اِفتتاش؟  ی برهنه ک  او

 : تفتیش کردن اِفتتاش*

تو،    ش یوکاو و تفتکند   نی. اسرار آن انسان کامل چگونه ممکن است که از اشودی و جهلِ تو فاش م  ی گستاخ   نیبنابرا

 فاش شود؟ 

 ۳۷۷ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ذَر ه، سَنْجَد کوه را   دیآیب گر

 ی فَت یدَرَد زآن کُه، ترازوش ا  بر

را،    ی انسان زنده به زندگ   ک یکوه را،    ک ی و کوچک بخواهد    ر یحق  ی ذهن من   ک ی  ی عن یذر ه    ک یجوان هرگاه    ی مثال، ا  یبرا

 .ختیهم خواهد رعظمت آن انسان کامل درهم خواهد شکست و به   ایآن کوه  ی نیاز سنگ اش ی ذهن ی بسنجد ترازو

 ۳۷8 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تَنَدی خود ترازو م  اسِیق کز

 کُندی حق را در ترازو م مردِ

محدود    یخدا زنده شده در آن ترازو  تینهای و مردِ خدا را که به ب   سازدی م   ییترازو  سهیبراثر مقا  زین  یذهنمن  طورنیهم

 .نهدی خود م

 



 

 

 

604قسمت پیغام عشق   خانم سمانه  

 ۳۷9 تیدفتر چهارم، ب  ،ینومث ،یمولو

 خِرَد زانِ ینگنجد او به م چون 

 خِرَد را بر دَرَد  یِ ترازو پس 

 .شکندی عقل درهم م  ی آن ترازو  ریناگز  گنجد،ی نم   ی ذهنمن  ی و محدود عقلِ جزو  ریحق  یجا که انسان کامل در ترازوآن   از

 ۳80 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 چون تصر ف دان در او هم امتحان

 مَجُو  یتصرف بر چنان شاه   تو

تو با    ی عنیتصر ف کردن در اوست؛    یمعنانسان زنده شده به خدا به   ک ی  ایمطلب را بدان که امتحان کردنِ خدا و    نیا

که در   ی باش نیا  یدر پ  دیخطرناک و افتادن در تله است. تو نبا  یل یکار خ ن یو ا ی او را تصر ف کن ی خواه ی م ات یذهنمنِ

به ما کمک    تواندی موالنا نم  م،یریبگ  راد یو از او ا  مید که ما موالنا بخوانشو ی . ]نم ی دخالت و تصر ف کن  ان یکار شاهِ عالم

فَکان  ما در کارِ قضا و کن  طورنیدر ما تصر ف کند. هم دیاو با  کهی درحال   م،یدر او تصر ف کن  میخواهی م  کهنیا یکند، برا

 از تصر ف و دخالت در کار خداست.[  ی ناش رش، یو پذ م یو درد و رنج و عدمِ تسل تیهمه شکا نی. امیکنی هم تصرف م 

 ۳8۱ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ها تصر ف کرد خواهد نقش   چه

 چنان نق اش، بهرِ ابتال؟  بر

  امتحانِ نق اش در او تصر ف کنند؟ ی برا توانند ی و نقوش م   ریمثال، چگونه تصاو یبرا
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 ۳8۲ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دی نست و بدگر بدا ی امتحان

 د؟ یکش یکه هم نق اش آن بَر و ی ن

نق اش بر    ز یکه آن کار خطا و اشتباه را ن  ست ن یبخواهند نقاش خود را امتحان کنند، مگر نه ا ر یفرضاً نقوش و تصاو اگر

ما    خواهدی خود او م  دیشا  میهست  ی تصرف خدا و زندگ  ی پ  در  جای و ب  هوده یاگر هم ما ب  نیاست؟ ]بنابرا   دهیها کشآن

 ].میاشتباه کن

 ۳8۳ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 صورت که بست  نیقَدَر باشد خود ا  چه

 است؟  یها که در عِلمِ وَصورت   شیپ

چه    سازدی که علم عقل کل م  ییهادربرابر صورت   میسازیم  مانی ذهنکه ما با عقل من   یو نقوش و افکار  ریتصاو  نیا

  دارند؟  ی ارزش

 ۳84 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 امتحان، چون آمدت  نیا یوسوسه 

 بَد دان کآمد و گَردن زدت بختِ 

قضاوت    ،یاو را با ذهن بسنج  دیکه با  یدیچون موالنا تو را رها نکرد، اگر د  یوسوسه امتحان خداوند و انسان   یدید  اگر

 .زندی به سراغت آمده و گردنت را م ی بختبدان که نگون   ،یو خوب و بد کن
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 ۳8۵ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زود زود  ،یدیوسواس د نیچن چون 

 خدا گَرد و، درآ اندر سجود  با

و به درگاهِ او سجده کن، فضا را بگشا    اور یبه خدا ب  ی فوراً رو  ،یاحساس کرد  ی امتحان   نیچن  ة که در دلت وسوس  نیهم

 .و قضاوت و مقاومت خود را صفر کن

 ۳86 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 را تَر کُن از اشکِ روان  گَهسَجده 

 گمان نیخدا تو وارَهانَم ز یکِا

  ی کن  ییفضاگشا  د یبا  قدرن یا  ی عنیگُمانِ بَد نجات بده.    نیرا از اشکِ روان، تَر کن و بگو که خداوندا مرا از ا  گاهسجده 

گمانِ بد که من    نیاز ا  ا،یکه خدا  یبشود. از خدا بخواه   انیب  هیصورت گراز تو به   یکه عقل و لطف زندگ   ی و متواضع باش

 .ساز میرا بسنجم و قضاوت کنم، رها امیمعلم معنو ایتو را  خواهمیم

 ۳8۷ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زمان کِت امتحان مطلوب شد  آن

 تو، پُر خَرُ وب شد  نِید  مسجدِ

 .کندی م ران یآن را و دیبرو  ییو مرتفع و خاردار است و در هر بنا ی ابان یب یاخَرنُوب که بوته   اهی: گخَرُ وب*

امتحان کردن به سرت زد، بدان که    الِیهرگاه خ   ی عن یمطلوب آمد،    یدرنظرت امر  ی و زندگ  گرانیامتحان کردن د  هرگاه

است    یاهیخَر وب شده است. ]»خَر وب« گ رانگرِیو اهِیباز شود، پُر از گ  تواند ی درونت که م   یفضا   نیتو، هم  نیمسجد د
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آن  کند،  م که هرجا رشد  ا  کندی جا را خراب  ااست که هم  یذهنمن  ن یو  و  نیچون  کند جز    رانگریدرختِ  هرجا رشد 

 .[ آوردی به بار نم  میعظ یهای خراب 

 ۱9۳۲ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 دیکشی خرس را در م یی اژدها

 د یرس ادش یرفت و فر یرْمردیش

 : دالوررْمردیش*

 . او شتافت یاریرفت و به  شی پ یکه دالورمرد د یبلعی خرس را فرو م ک ی ، ییاژدها

که   ی. تنها کسان بلعندی شده است م تیهورنگ و هم ها همما را که با آن  یذهنژدها، من ا  کیمانند   گرید  یذهن یهامن[

ب  ی اند و مانند موالنا خرد زندگ به خداوند زنده شده به فر  توانندیم  کنندی م   انیرا    ریگ  یذهنما که در من  اد یدالورانه 

 ].برسند میاکرده

 ۱9۳۳ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 در عالَم مدد   رْمردانندیش

 زمان کافغانِ مظلومان رسد  آن

با دالور  ی رمردان یتنها ش  ا یدن  نیا  در و به حضور    روزیپ  یذهنبر جبر من   یی و فضاگشا  یمانند موالنا هستند که  شده 

 . شتابندی ها مو به کمک آن   دهیها را شنانسان  تی مظلوم ی صدا اند، دهیرس

 است.[  یذهنبار جبر و زور من ریان رفتن زانس تیمظلوم نیتر]بزرگ 
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 ۱9۳4 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 مظلومان ز هر جا بشنوند  بانگ

 دوند یطرف چون رحمتِ حق م آن

  ی ذهنرا که از کوچک شدن من   ادمانیو فر  یزار  یصدا  دیبا  میاشده   ریاس  یذهنکمک به ما که در من   یدالورمردان برا  آن

 .ندیآی ما م ی سوصورت مانند رحمت خداوند به بشنوند. درآن شود ی حاصل م 

 ۱9۳۵ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 جهان  یِخَلَلها یهاستون  آن

 نهان  یِهامرض بانِیطب آن

ستون   یهاانسان  همچون  موالنا  مانند  م  ییهاکامل  کامل  را  جهان  نواقص  که  و  کنندی هستند  از    یهای ران یو  حاصل 

 .شده هستند جاد یپنهان ما که از ماندن در ذهن ا یِهای ماریب بیها طب. آنندینمای را آباد م یذهنمن

 ۱9۳6 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 اند و رحمت  یمِهر و داور محضِ

 ندا رَشوت  یعل ت و ب   یحق، ب   همچو

  ی داور یدرست شده به خدا که مرکزشان عدم است، عشق و محبت خالص هستند. مانند خداوند بهزنده یهاانسان  نیا

 .خواهندیم  یزیکمکشان چ یو نه در ازا رندیگی ندارد. نه رشوه م  یبه علت ذهن ازین شانی و رحمت و مهربان  کنندیم
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 ۱9۳۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ش؟ یکبارگی یکنی م یاریچه  نیا

 ش یچارگی: از بهرِ غم و بدیگو

 که ن یا  ی: برادهدی پاسخ م  ؟یکنی همه کمک م  ن یچه با تمام وجودت ا  یبرا  یکامل بپرس  یها انسان   نیاز ا  یک یاز    اگر

 .است درمان کنم  ریرا که در ذهن اس دهیانسان ستمد نیا  یچارگ یاندوه و ب

 ۱9۳8 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 رْمردیشد شکارِ ش  یمهربان

 درد  رِیغ دیجهان دارو نجو در

درد   یکه در جهان اگر کس . چنان ورزندی و مهر م   کنندی و مالطفت را شکار م  یمهربان   شهیهم رمردان یدالوران و ش  نیا

درمان که عدم کردن مرکزمان است از    یبرا   دیبا  میدردمند  یذهن. ]ما هم که به درد منرودی نداشته باشد دنبال دارو نم 

 .[میریکامل کمک بگ یهاانسان 

 ۱9۳9 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 دوا آنجا رود ، یکجا درد هر

 است، آب آنجا دود   یکجا پست هر

جا  ه آن داشته باشد آب ب  بیو هرکجا که ش  رودی جا م وجود داشته باشد دارو و درمان همان  یکه هرکجا درد  طورهمان

  ریسراز  میاذهن فروافتاده  یما که در پست  ی سومانند رحمت خدا به   زیکامل ن  یهاانسان   نیآبِ رحمتِ ا  شود، ی م  ریسراز

 .گرددیم
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 ۱940 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 رَوْ پست شو  دت، یرحمت با آبِ

 خور خمرِ رحمت، مست شو  وانگهان

و با ذهن بلند    ی کن  شه یپ  یو مرکز عدم فروتن   ییبا فضاگشا  دیبا  ،یریمت بگبزرگان آبِ رح  ایاز خدا    ی خواهی م   اگر

 .یو مست شو ی بنوش دیآی م ییکتای یرا که از فضا  یزدیا بخش ی توانست شرابِ زندگ  یخواه  صورتن ی. دراینشو

 ۱94۱ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 اندر رحمت آمد تا به سَر   رحمت

 پسر ی رحمت فرو مآ ا ی کی بر

  ی عن یرحمت بسنده و قناعت مکن. ]  ک یبه    ازمند،یانسان ن  ی سراسر وجود ما را فرا گرفته است. تو ا  ی اله   کران یب  رحمت

  ی چون موالنا متجل  ییهاکه در کالم انسان   ی زدیمهر و رحمت ا  یانتهای ب  ت یو عدم کردن مرکز، از ظرف  یی فضاگشا  یبرا

 و دردسترس است بهره ببر.[

 :تشکر با

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

طریق ایمیل به  توانید پیغام خود را ازشود 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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