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  تــعرفــم يهاـلــگ
 رحمه هیعلبلخی  يموال ناجناب  و يزیحضرت شمس تبر ـتیحـکا 

 

    
  بلخیر جناب موالنا یاینست زیارت وتصو و        ر شمس تبریزيیوتصو ،  مجسمه ،  اینست زیارت   

   !                                        گان محترم زوخوانندهیعز دوستان
رحمه به اصطالح به تعداد ده  هیعلبلخی  يناموالحضرت و  تبریزيحضرت شمس درقسمت 

اشاره  شانیا تیبه چند روا توانیوجود داشته که از آنجمله م یمردم اتیورواات یها حکا
روم رفته که به ي  نادرنزدجناب موال يزیحضرت شمس تبر يکه روز دینگویم.  نمود

   .دینما ياصطالح شاگرد
شمس امروزبا توسبق را  ایکه فرمودندو رفتهیحضرت شمس را پز شنهادیاب موالنا پجن

  .  مینمایشروع  م بافـالروف ـازح
 که گفتموالنا جناب  . ناموالقبول دارم یا که  فرمودندشمس خوش شده وحضرت 

جناب شمس صاحب .  الفکه  یدئبگووشروع میکنیم به خواندن درس امروز  پس بسیارخوب
 کهفرمودندجناب شمس صاحب .  ب دیئموالنا فرمودند که بگوجناب بعدآ  . الف که ندگفت

چرا در  شاگرد نافرمان يکه ا وفرمودندشده  عصبی ناموال شخص با شنیدن چنین کلمه . ین
 بکه  میگویم در حالیکه من. یا تومعلم هستی ویامن باالي گپ من گپ میزنی ء آ

 .                                  صد تان از این جمله چه بوده است نمیدانم که مق .  یکه ن یگوهیوتوم
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 دیئنما حیتشر میرابرا حرف الف یدرقدم اول تومعن ناموال ایکه فرمودند حضرت شمس جناب
 وید         رب  بف  حربه  وبعدآ 

 حیکدام تشر است حرف الف ، الفشاگرد نافرمان  يوگفت که ا قهرشده ناموال حضرت 
 . نداردگري دی

دردهن دروازه  یدتائایب همراي من حاالوقتیکه چنین است موالنا  ایشمس فرمودند که  حضرت
 .  مینما حیتشر نشان داده و تیرا برا الف حروف یمعن برویم که مسجد

فت که اي وگ رفتهدردهن دروازه مسجد  ي ایشانهمرا وبه سخت عصبی شده ناموال حضرت
  چه میکند الف فحرشمس دیوانه در اینجا 

  . نگاه دارید مقابل تانرا  همین کوه بلند ناموال ایکه  فرمودندشمس  حضرت
 االئی کوهطرف باز  خودرا شهادت انگشت آنمبارك .بسیار خوبگفت که جناب موالنا 

ازفرق وکرامات آنجناب  درهمان لحظه بقدرت خداوند بزرگ ج کهآورده  اش نییبطرف پا
   ید ئوحاال بگو الف یمعناینست  ناموال ایکه فرمودند و شدهپیدافید ین آن یک خط ستاپائ کوه

                                                                                                                     . شماکه من دیوانه هستم ویا

  
باالي در کردهفرار شجناب ازنزدآنته ودست انداخ شیباال ناکه جناب موال باشدیم همان  

 که اش باال شده ومتوجه شد باالشده وزمانیکه موالنا به عقبشریف  آذان خانه مسجد
 درفراقش  ناحضرت موال وبعدآ از آنمحل ناپدیدشده کهقرارداشته آنجناب درصحن مسجد 

  که اولین شعر آنجناب چنین بوده است سروده شعر عبه صدامصر
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 ن حکایت میکند ـــــ   وزجدائی ها شکایت میکندوبشنو از نی چ

  
 !زیــزــع انــدوست

بودم  وآنرا نقل قول بشما  دهیشن دریک محفل تصوفی 1348 يکه درسالهااین حکایت را
    .که موردعالقه تان واقع شده باشد دوارمیام نگاشته
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