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517قسمت پیغام عشق  ادمی خانم فریبا خ   

 »گانیهمسا«

 

 ی خادم بایفر

 دیغُرفه ساخت خَالّقِ مج غُرفه 

 دیها بهرِ آن روحِ حم بدن  نیا

 

 ی خادم بایفر

 چو شمع و روح، نور ها همبدن  نیا

 و روحش حضور  شه یها پبدن  نیا

 

 ی خادم بایفر

 شود  ران یبدن و نیا  اندکاندک 

 رقصان شود ها،رانه یاز و  نور

 

 ی خادم بایفر

 خامُش شود نارها   اندکاندک 

 بدن چون هُش شود  نیا  اندکاندک 

 

 ی خادم بایفر

 آرَد بُرون یحکمت  ک ینَفَس  هر



 

 

 

517قسمت پیغام عشق  ادمی خانم فریبا خ   

 هر دَم فزون  ن،یاز ربِّ د  اشی مست

 

 ی خادم بایفر

 جَهدی سَر م   نیاز ا ایدن  یِمست

 تا در لَحَد رَودی حق م   یِمست

 

 ی خادم بایفر

 ن یآن نورِ گُز زیمُردن ن بَعدِ

 نیرَبَّ العالَمتا قُربِ  رَود یم

 

 ی خادم بایفر

 است  ی در هست ی بلوغِ آدم نیا

 است   یاست و پَست   یران یدر و کار

 

 ٣٢1٠ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یاقتباس از مولو

 جا رَوددَوا آن  ،یدَرد کجاهر

 جا روَد است، آب آن ی پَست کجاهر

 

 ؛ یخادم  بایمصراع اول: فر

 ٢٩٠ ت یدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،یمصراع دوم: مولو



 

 

 

517قسمت پیغام عشق  ادمی خانم فریبا خ   

 انسان در تَلَف   یِوان یح وَجهِ 

 عزّست و شَرففَربه ز    یآدم

 

 ؛ یخادم  بایمصراع اول: فر

 ٢٩1 ت یدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،یمصراع دوم: مولو

 انسان چون وُحوش   یِوان یح وَجهِ 

 فَربه شود از راهِ گوش   یآدم

 

 ی خادم بایفر

 مانِ ما بَدن وو خواب و خان   خورّ

 اسمنیچون  انیاَندر م ی آگه

 

 ٢5٣5 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 که قدرِ تَن از جان بُوَد  چنانهم

 جان از پرتوِ جانان بُوَد  قدرِ

 

 1٢٩۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شد دهان  نیریاز آن اِقبال، ش چون 

 مُلکِ جهان ی شُد بَر آدم  سرد

 



 

 

 

517قسمت پیغام عشق  ادمی خانم فریبا خ   

 1٢٨٣ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یرَو یا  یریاز حق بگ  اتیح چون 

 یرَویاز گِل، م  یمُستغن یشَو پس 

 

 ی خادم بایفر

 نورِ خود یِنادر ژَرف  یرَویم

 و نوِر خود   شی شهرِ خو  ینیتا بب

 

 ی خادم بایفر

 آسمان  فِ یاَمالکِ شر  نورِ

 ز اَسرارِ نهان  دا یپ شود یم

 

 ی خادم بایفر

 نی خُفته در آبِ مَع ی ک ین شهرِ

 نیقر  یسو، ا  نیآن شهر است ا عکسِ

 

 ی خادم بایفر

 انیز خوبان، ساق  یانبوه   شهرِ

 مالئک، کاردان و مهربان آن

 



 

 

 

517قسمت پیغام عشق  ادمی خانم فریبا خ   

 ؛ یخادم  بایمصراع اول: فر

 ٣۶٢7 ت یدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،یدوم: مولو مصراع

 شهرِ نور   ، یشهرِ کلّ  ،یاصل   شهرِ

 فضل و نَک ربِّ غَفور   اضِیر نَک

 

 ؛ یخادم  بایمصراع اول: فر

 5٣7شمس، غزل   وانید ،یمصراع دوم: اقتباس از مولو

 شاد و مُشفق بر وَلَد  یگان یِدا

 «حَبَّذا هذا البَلَد»و رحمت،  فضل 

 

 ی خادم بایفر

 ی جاودانِ آب و مِ یهای جو

 ی پ بهی رقصان پ  ر،یعسل، هم ش هم

 

 ی خادم بایفر

 گانیهمسا  یما آنجاست ا شهرِ

 ما گشته نهان وهمِ ۀ پرد پشتِ 

 

 ٣٩٠٨ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 طرفِ جو   نیبِرو ز لوفرین  چوهم



 

 

 

517قسمت پیغام عشق  ادمی خانم فریبا خ   

 جو و مرگ ص یحر ی مُستسق چوهم

 

 ی خادم بایفر

 یا شهیری بِرو ب لوفرین  چوهم

 یا شه یپی بگذار شو ب هاشه یپ

 

 5٨۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دیاو دارد که حق را شد مُر کار

 د یبُر یاو ز هر کار کارِ بهرِ

 

 ٢٢٣۶ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 از بهرِ حق، نانت دهند  یده  نان

 از بهرِ حق، جانت دهند   یده  جان

 

 ٢٢٣7 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 چنار نیا یهابرگ  زدیبر گر

 بخشد کِردگار  شیبرگی ب  برگِ

 

 ی خادم بایفر

 چنارَت گفتن است  نیا یهابرگ 



 

 

 

517قسمت پیغام عشق  ادمی خانم فریبا خ   

 خُفتنَت از گفتن است   زشیر شرطِ

 

 ۴۶٢۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بُوَد  ن یمَرکبِ چوب یخموش  نیا

 بُوَد   نیتلق ،یرا خامُش  انیبحر

 

 ی خادم بایفر

 قانی ل  یا  گان،یهمسا یا  حال

 همانیم  یمنزل، دو روز نیدر ا ما

 

 ی خادم بایفر

 نی قیادب داند  رسمِ همانْیم

 ن یرا کرده غم ش یخو یچند  گرچه

 

 ؛ یخادم  بایمصراع اول: فر

 ٣٠٨7 تیدفتر دوم، ب ،ی مثنو ،یمصراع دوم: مولو

 ستیکه او مهمانِ ک داندی م هرکه

 ست؟ ی ترس چ نیا  میغفور است و رح چون 

 

 ی خادم بایفر



 

 

 

517قسمت پیغام عشق  ادمی خانم فریبا خ   

 نور اندر بَدَن  م،یچو مِشکات ما

 رهنی که بپوشد پ ی عِطر  چوهم

 

 ی خادم بایفر

 بُوَد کتایزار و گُل از گل   یْبو

 بُوَد   نایکس کرد کاو بآن  فهمْ

 

 ۶٢5 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هر عطار کآگه شد از او عقلِ 

 اَندر آبِ جو  خت یرا ر هاطبله 

 

 ٢٣٨٣ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کنند بایرا خوب و خوش ز هرچه

 کنند نایب ۀ دید ی برا از

 

 ٢٣٨۴ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و بَم ریبُوَد آوازِ چنگ و ز یکِ

 اَصَم؟  حسِی گوشِ ب  ی برا از

 

 ٢٣٨5 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو



 

 

 

517قسمت پیغام عشق  ادمی خانم فریبا خ   

 دَم نکرد  حق خوش  هوده یرا ب مُشک

 اَخشَم نکرد  یِحس کرد او، پ  بهرِ

 

 ی خادم بایفر

 گلزارِ خدا  انِیرومَه  عکسِ

 خدا  رانِ یما چو ش انِیم در

 

 1٩٣٣ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 مَردانند در عالَم مَدَد  ریش

 زمان کافغانِ مظلومان رَسَد  آن

 

 1٩٣۴ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 مظلومان ز هر جا بشنوند  بانگِ

 دَوند یطرف چون رحمتِ حق م آن

 

 1٩٣5 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 جهان یِهاخِلل  یهاستون  آن

 نهان  یِهامرض بانِیطب آن

 

 ی خادم بایفر



 

 

 

517قسمت پیغام عشق  ادمی خانم فریبا خ   

 اَندکه ثِقلِ عالَم یبزرگان  آن

 اَندو ستونِ عالَم  ندیاِستوا

 

 ی خادم بایفر

 دَرد و طلب   گان،یهمسا یا  حالْ

 بانگِ حقْ ما را رَسَد   شان،یاز ا تا

 

 ٣77٠ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 است از آن اریرا حقِّ بس ایانب

 مان ان یخبر کردند از پا که

 

 ی خادم بایفر

 ! تا اِستواش گانیپس همه همسا

 از امرِ باش  میکن رانیو هاخانه 

 

 ۶1٩ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مَست  رِیش یخانه را ا  ن یبسوز ا  خوش

 است  تری اول  نیعاشق چن ۀ خان

 

 ی خادم بایفر

 گانیهمسا ی ما عشق است ا شهرِ



 

 

 

517قسمت پیغام عشق  ادمی خانم فریبا خ   

 و هم در آن جهان   ایدن  نیدر ا هم

 

 ی خادم بایفر

 بُوَد فضل و کَرَم هیهمسا حقِّ

 غَمش بگشودنِ راهِ عَدَم در

 

 ی خادم بایفر

 لیجم یبُوَد صبر هیهمسا حقِّ

 لی را آبِ پاکِ سَلسَب تشنگان

 

 ی خادم بایفر

 دنش یبُوَد بشن هیهمسا حقِّ

 دَنَش ی جفا، بِخر ی ن  حت،ینص ی ن

 

 ی خادم بایفر

 بُوَد هم جان و نان  هیهمسا حقِّ

 مثالِ خانمان  دنید همدگر

 

 ی خادم بایفر

 ترجمان  نیبُوَد ا هیهمسا حقِّ

 دوست در خوابِ گِران  ینمان ا که



 

 

 

517قسمت پیغام عشق  ادمی خانم فریبا خ   

 

 ؛ یخادم  بایمصراع اول: فر

 ۶٠5 بیتدفتر ششم،  ، یمثنو ، یتصرف از مولو ی مصراع دوم: با اندک

 می زَن ی بُوَد دست هیهمسا حقِّ

 میحَرَس بر بامْ چوبک بَرزن چون 

 

 ٢٣٨۶ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و آسمان بَر ساخته است   نیزم حقْ

 بس نار و نور افراخته است  ان،یم در

 

 ٢٣٨7 تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 انیخاک یِ را از برا نیزم نیا

 ان یرا مسکنِ اَفالک آسمان

 

 ٢٣٨٨ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دشمنِ بال بُوَد   یسُفل  مردِ

 بُوَد  دا یهر مکان پ یِمشتر

 

 ۶٣5 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جمله بالتر خَرام  نیبا ا کیل

 اللّه واسِع بود و رام اَرضُ  کهچون 



 

 

 

517قسمت پیغام عشق  ادمی خانم فریبا خ   

 

 ۶٢٨ تیدفتر ششم، ب  ،ینومث ،یمولو

 برآ   یزَرق و محروم  ی وَبا از

 درآ  ی ومیو ق  یّجهانِ ح  در

 

 ۶٣٠ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 باش   بخشی و مست ی از مست بگذر

 تَلَّوُن نقل کن در اِستواش  نیز

 

 ی خادم بایفر

 ما عشق باشد اِستواست  ۀ خان

 جا اعتدال و ارتقاست آن  کاندر

 

      والسالم      



 

 

 

517قسمت پیغام عشق   

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 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  

+1 818 970 3345 

@parvizshahbazishiramin 
 

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Shahbazi@rapidtest.com 


