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  گــــــلهـاي مـــعـرفـــت
      عروسیحضرت شمس ورفتن جناب موالنا به محفل حکایت          

     
 رومي جناب موالنا  تصویر ستاین     ----------   تصویر حضرت شمس اینست  

داده که امرورچاشت دستور شمسحضرت  يبرا ناجناب موال يکه روز چنین روایت بوده 
 یدئابصورت درست نگاه داري نم فیمسجد شرازوخودت عروسی میروم محفل  کیمن در

ناب موالنا وج . دیباش مطمین یبکل شمانا موال يفرمودند که ا آنجنابو دگم نشو يزیتا چ
 شتهنگذدیري  و هرفت بطرف محفل عروسی کامل نانیوبا اطم نموده حجره اش را قفلدروازه 
را باز نموده وتما اش حجره  اطاق قفلنظر کیکه داشت ب تیشمس باعلم والحضرت بود که 

در کنار حوض  مسجد انداخته وخودش هم آب حوض نیدربآنجناب رای متیق يمآ کتاب ها
 متوجه شده که تمامآو تشریف آورده ناموالکه جناب  ساعت  بعدو  . نشسته وتماشا مینمود 

 که گفتندضب غباقهروحوض اندخته و آب شمس در بینحضرت  ي قیمتی اش راکتاب ها
  ؟..دیآب انداخت نیمرا درب یمتیق يخره حجره مرا بازکرده وکتاب هاالاب زدد يا
خنده  شمس حضرت جناب. وبس  هدرحالیکه تمامآ علم من در بین همان کتاب هایم بود 

 . نشده است وخراب   داشته  صحت تان يها کتاب همه ناموال ایکه فرمودند  کنان

تمامآ  کهیدرحال هستی وانهیآدم دیک شمس واقعآ تو يکه ا تگفوعصبی شده  ناموال شخص
 . ید که کتابهاي تان صحت استئکتابهاي من  از بین رفته وحاال میگو

 دههتان مشا حاال بچشم خود دیکنیشما گپ مرا باور نم ناموال ایشمس فرمودند که  حضرت 
 نموده وکتاب حوض دست خودرا داخل آب آنجناب .روغد ایو میگویکه من راست م یدئنما
به  ایشان هاي کتاب يخود درباال رگیوبادست د دهیکش بیرون آب نیموالنا را ازب يها
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گرد وخاك   آنجنابوکرامات ) ج (واقعآ به امر خداوند بزرگ  که  زده تب ، تب اصطالح
حضرت شمس شانه  يدرباالنا جناب موالحالت ده نمودن چنین هشده که با مشا باد ، باد

   ؟.. ه که دیدم چه اسراربود نیشمس ا ای و گفتند کهاخته دست اند
 درباالي آذان خانه مسجد شریف باالشده موالنا  ترسازمیگویند که جناب حضرت شمس و 

که جناب موالنا وزمانیکه جناب موالنا به عقب اش رفته وآنمبارك از همان محل ناپدید شده 
دوباره  و بعدازسپري نمودن یک مدت طوالنی شتیگم طرفهروارب وانهید اش در فراق 

  چنین بوده است  آنجنابفق شده که اولین شعروبدیدن آنجناب م
 دکنیم تیها شکا یزجدائو     ــــــــــــــ    دکنیم تیچون حکا یشنوازنیب                   

اه ازمسافه نمازخواندن بوده که ناگ انیدرجر ناموال حضرت يکه روز دنیگویم :به هـرصورت 
از  افتاده که شمس حضرت هب جدائی سال 18 شدنچشم آنجناب بعد ازسپري نی چندان دور

اش  از عقب نمازخودرا رها نموده و ءشمسیا یاشمسگفتن  با وآنجناب.  شتگمیآنمحل 
ز خاطر شما نمازسنت حضرت وا گردمیوارم وانهیکه من درفراق تان د ومیگفت میرفت دویده
 يبرا نایا موالفرمودند که  توقف کرده و شمس حضرت جنابم ونمود ركرا ت ) ص ( محمد

متوجه شده که  دینمایخودرا باز م انآنجناب چشم کهیزمانو  دیچشمان تانرا پت نمائ ه ايلحظ
 شبا یاران )ص (بوده که درآنجا جناب حضرت محمد منوره نهیمد فیمسجد شر نیدرب

 ایعرض نموده که  شمسحضرت  م علیکمسال ادايکه بعد از اندداخل صبحت  نشسته و
شخص موالنا بخاطر من خواندن نمازسنت شماراترك نموده وحاال مختار  )ص( رسول خدا

موالنا  يحضرت شمس فرمودند که ا جنابخیر بعدآ ایو دیبخشیکه آنرا م دیهست
                       دمیرسانیمن ترا به انمقام م دیکردیاگرازخاطرمن نماز فرض را هم رها م

نقل  آنرادر یک محفل تصوفی شنیده بودم  1363 درسال کهرا  تیحکااین  !زیـزـع انـدوست
   .دکه مورد عالقه تان واقع شده باش دوارمیقول نگاشته ام
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