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  شناختت مردمی درقسمت یارو و  یاتحکا
  مدها ابراهیم سلطان حضرت 

  !دوستان عزیز وخواننده گان محترم 
وجوداشته که آن مبارك چرا  ها چندین روایت در قسمت جناب حضرت سلطان ابراهم ادهم 

  .آورده است  ودرویشیپادشاهی خود را ترك گفته وروبه فقر
 خواندن دهم در قصر پادشاهی اش در حالسلطان ابرهیم ادر یکی از شبها جناب که  میگویند 

شنیده شده که  گرپ ، گرپ پايآواز هاي مبارك آنبام سر نمازخفتن بوده که در باالي اداي 
نگاه نموده که دونفرمردي سفید پوش المده وبطرف باتراس برآ بااليدرنجناب نماز آ پس از اداي

  .د نیدرآنجا استاده اند وبه هرطرف نگاه مینما
در باالي بام قصر چه  یسلطان قهر شده وفرمودند که اي احمق ها شما در این نصف شب جناب

اشتر هاي خود را گم احمق نبوده و ما اي ابراهیم پادشاه که کنان جواب داده  خندهآنها  میکنید  ؟
  .کرده ایم و درباالي بام آمدیم که شاید اینجا آمده باشند 

  
انی شده وفرمودند که اي آدمان احمق چطور شده میتواند که اشتر ه بجناب سلطان سخت عص

  دارد  ؟ هاي شما درباالي بام بیاید ایا همین کارامکان 
ما احمق نبوده ونیستم  ولی شما بسیار خوش هستید  اي پادشاه تند کهگفخنده نموده وباز هم  هاآن

    . ید قصرتان نماز بخوان قیمتیدر باالي قالین هاي رنگاه رنگ که 
ن یز باالي بام قصر پائکه تا هرچه زورترآنهارا ا هشخص پادشاه سخت عصبی شده ودستور داد
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  .  دنیبی احترامی شان شدیدآمجازات نما نموده و بخاطر
ن ومتوجه شدند که اصأل اثري هم از آزمانیکه حاضرباش هاي پادشاه درباالي بام رفتند  و

که بعدآ جناب سلطان ابراهیم ادهم از این اسرار خداوندي نجا  نبوده  دونفرمرد سفید پوش درآ
که موصوف از پادشاهی اش دست کشیده ورو به ه سخت متاثرشده وبه همان دلیل بود

  .ي مردمی میباشد فقرودرویشی آورده است که این هم یکی ازروایت ها

 
  عــــلـم بـــاالـــــــــــصـــوابواهللا  

واقـع  از زبان دوست عزیزم جناب سید حمیداهللا آغـا   1366این حکایت را در سال   :دوستان عزیز 
آمـده  اشته امیدوارم که خـوش تـان   ما نگآنرا نقل قول بشکه  خواجه جمع ولی پغمان شنیده بودم 

وقابل یادآوریست که آنجناب درگذاشتن سنگ تهداب اولیاي کـرام جنـاب بابـا صـاحب     . باشید 
  بنده واقع قسمت دوم خوشحالخان دیده میشود شخصی حصارك لوگر در حویلی
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