
 داستان حسرت  خوردن مخلص بر فوت نماز جماعت
  www.sayahzadeh.comوب سایت مهدی سیاح زاده 

 

 
 
 

 داستان های مثنوی

 با نثر روان 
 

 مهدی سیاح زاده

 

 

 
حسرت خوردن مخلصداستان   

بر فوت نماز جماعت   

 

 

 

 

 

 
 

 «پیمانه و دانه» برگرفته از کتاب 

 مهدی سیاح زاده
 (۲۰۰۸) ۱۳۸۷ -جلد  ۳ -لس آنجلس  -انستیتو پژوهش ایران 
 (۲۰۱۷) ۱۳۹۶- -جلد  ۶  -لس آنجلس -انستیتو پژوهش ایران 

 (۲۰۲۰) ۱۳۹۹ -پنجمچاپ  -تهران  -انتشارات مهر اندیش 
 
 



 داستان حسرت  خوردن مخلص بر فوت نماز جماعت
  www.sayahzadeh.comوب سایت مهدی سیاح زاده 

 

2 

 

 حرمت این اختیار و این دخول 
 شد نماز جمله ی خلقان قبول 

٢/٢٧٧٩ 

٦٩ 
 بر فوت نماز جماعت 1داستان حسرت  خوردن مخلص

 ( ٢٧٧١از بیت  -) دفتر دوم 

 

شخصی برای حضور در نماز جماعتت بتا عهلته وارد    

خارج می شوند. از یکی پرسید: مسهد شد. دید مردم ازمسهد 

چرا مردم باز می گردند. پاسخ داد : ما با پیتامبر نمتاز جماعتت    

خواندیم و اکنون تمام شده و باز می گردیم. آن مؤمن از ایتن  

که چنتین نممتتی را از دستت دادهس بستیار منقلتو شتد و آ تی        

 سوزان از سر حسرت کشید.

 گفت : آه س و دود از آن آه شد بُرون 

 و می داد از دل بوی خون آه ا

٢/٢٧٧٥ 

                                                 
 مخلص: شخصی که خلوص نیت دارد. -١
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صاحبدلی آن جا بود. به او گفت: می خوا ی این آه  

دل را به من بتد ی و متن نمتاز جماعتت را بته تتو بتد م  آن        

 شخص پذیرفت.

شو  نگام در عالم رویاس  اتفی به خریدار ندا داد که 

خوشا به سمادت توس که در یک چنین مماملته ی ممنتوی ستود    

ایتتن روی خداونتتد نمتتاز  متته ی نمتتازگ اران  بستتیار بتتردی. از

 امروز را مورد قبول قرار داده است.

 شو به خواب اندر بگفتش  اتفی 

  1که خریدی آب حیوان و شفا

 حرمت این اختیار و این دخول 

 شد نماز جمله ی خلقان قبول 

٢/٢٧٧٨ 

*** 

 شرح مختصر

 

این داستان در پایان حکایت پیش )مماویته و شتینان(   

آمده است. آنها که شینانس مماویه را سحرگاه از خواب بیدار 

                                                 
 اینها شفا را باید شفی خواند. -١
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می کند که برخی س نماز صبح قضا می شود و مماویه بته اصترار   

از شینان می خوا د که علت این رفتار غیرمممول خود را بیان 

کته بتا حضتور    کند. شینان اینها می گوید. اگر تو بته نمتازی   

پیامبر برگ ار می شتود نرستیس آه و حسترت تتو کته از دل بتر       

خوا د خاستس تو را به خدا ن دیک تر می کند و ایتن منتاب    

 میل من نیست. 

داستان حسرت خوردن »این جا است که مولوی  مین

را نقل می کند. در ایتن داستتان   « مخلص بر فوت نماز جماعت

ا بیتتان کنتتد کتته نمتتاز مولتتوی متتی خوا تتد آن اصتتل عرفتتانی ر

خواندن با حضور قلو و ارتباط ممنوی با خداس بر نماز جماعت 

بدون حضور دلس حتی با امامت حضرت رسول اکرم ارجحیت 

 دارد 

*** 
 

 

 


