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  یم ادهمـابراه سلطان حـکایت حضرت

  ساله   پنج با یک پسر
  :دوستان عزیزوخواننده گان محترم 

تنگی   کوچه ر قیافه دریکی ازیاش با تغ ر آنجناب بسواري اسپگذروزي که  میگویند
تنگی یک پسر تقریبآ پنج ساله که  وچهبین همین کنجا ا فتا ده که در شهرآ خارج هاي

وسط کوچه تنگی  در قسمتو  چیزي دیگرهم نبودهکوتاه راهن ش بجزازیک پدرجان
خاك هاي روي وگاهی هم   وگاهی هم خنده مینمود ،،   گا هی گریه مینمودکه نشسته 

  را با دستان زمین

   
   .مینمایدخود پاش ، پاش  يرفرق سرخود گرفته ود

 میگفت کهجناب سلطان ابراهیم ادهم بکلی حیران مانده بود وبا خود !  ورتـرصـهبـه   
  .  بنمساله می جخداوندا این چه اسرار است که من ازاین پسر چهار ویا پن

این چه  پسرجانگفت که بیا این پسر را سالم  کرده وبگویم که اي می شنجناب دردلآ
بازهم باخود میگفت چه گفته من این پسر خورد سال را سالم . است که تومیکنی   کاري

  .که چه باید کرد  قرارداشت رنگیبگویم و به اصطالح درعالم دو
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 باز هم که درهمین اثنا  متوجه پسر بودن شده وپائی اشاز اسپ  جنابآن !خالصه اینکه 
 دراینق پسرجان تو چرا ايکه   جناب فرمودندو آن.  ه کردنمودن وخنده شروع به گریه پسر

باالي سري تان را در  خاك هاي کوچه وبعدآ . یکنیبعد خنده م اي ، ولحظهگریه میکنی
  دلیل آن چیست ؟ اندخته

من وتو در عالمی  ادهم خنده من بخاطر اینست که روحابراهیم سلطان ن پسرگفت که یا آ
که من همین پسر خورد سال را سالم بگویم  دمیگفتینزدیک بوده وبدل تان  باال باهم
   ویانگویم

 در این کوچه تنگی  سلطان ابراهیم درچهار طرف خود نگاه نموده متوجه شده که جناب  
تو از چه جان کسی دیگري نبوده گفت که اي پسر خودرسالش وهمان پسرخودازبجز 

  ؟ هستمادهم دانستی که من ابرهیم 
در که  من بخاطر اینستکبار دیگر پسر خنده هاي قهقه نموده وگفت که اي پادشاه خنده ی

  .است  همرا شناخت خورد سال چطورئید که این پسرمیگودل تان 
  دانی نمینرا من میدانم وتو هست که آ ک اسرار خداوندي یاین هم   اي پادشاه مهربان

  ؟  .چرا گریه میکنید  شما پسجان پسر  جناب سلطان ابراهیم ادهم  فرمودند که 
                                                                     .  از مادرم یاد گرفته ام من راگریه نمودن سلطان ابراهیم  ادهم  که یا گفت پسر

  ت یاد گرفته اید   ؟ ازمادر فرمودند که چطور آنجناب
پسر گفت هر وقتیکه مادرم بخاطرغذا پختن درزیري دیگدان آتـش مینمایـد در قدمـه اول        

ن چوپ ها گذاشته وبعدآ چوپ هاي ینان در پاهرا بخاطردرگر خورد  ، خورداي چوپ ه
  .  دیئرا درباالي آن گذاشته وآتش مینما کالن ، کالن

 خــود بخــود کــالن ، کــالنچــوپ هــاي  آزمانیکــه چــوپ هــاي خــورد درگرفــت بعــد و     
  . درمیگیرید 

که خدا ناخواسته از دست ما خورد ها   ستاین اخاطر گریه من بو : یا سلطان ابراهیم ادهم     
  . نها نسوزید  شما کال
خیر تو چرا اینقدر خاك ها را با دستانت جمع  جانفرمودند که اي پسرآنجناب باردیگر

  ؟ . نموده ودرفرق سرت گذاشته و پاش ، پاش میکنید 
 پاش پاش ،این خاك را در فرق سرم  بخاطر :سلطان ابراهیم حضرت فت که اي گپسرك 
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وبه همین اه بروم ذاشته ورپاگخاك پاك  اینندارم که درباالي نرا من لیا قت آمینمایم که 
  .  خود میگذارم  در فرق سر آنرا خاطر

جناب حضرت امام آنچنین روایت بوده که در حصه این پسر خورد سال  :ستان عزیز ود
با دیدن چنین اسرار از جانب دیگرجناب حضرت ابراهیم ادهم و.  مالک صاحب بوده

 .وروبفقر آورده بوداز پادشاهی دست کشیده خداوندي 

  صوابــــاالـواهللا اعـلــم وب

  
 
دریک محفل تصوفی دوستانم شنیده  1366درسال که این حکایت را  :دوستان عزیز  

  .بودم آنرا نقل قول بشما نگاشته امیدوارم که خوش تان آمده باشد 
  عیسوي 1998مطابق ماه دسمبر  1377برج قوس 

 دريیـــز حـزیـع
  گبرهرگو تنازشـ
  دنـــویـــس

AzizHaidari@hotmail.com 
      
  
  

  


