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تـعرفـم يلهاــگ                
  ه پسر هفت سال کیوعدالت  دیهارون رش فهیخل تیحکا               

  دین نلماانفر ع 400در مقابل                                  

  
تمسخر  بطور ، خانم خلیفه هارون رشید خنده کنان معاشقه انیدرجرروزي  که چنین روایت بوده

  .ی خزآدم دو يگفت که برواهرخودبه شو مزاق آمیزو
خانم  يوناراحت شده وگفت که ا یسخت عصبخلیفه هارون رشیدشخص کلمه چنین  ندیباشن که
  . دیخواهرومادرم باش يطالق وبجا  میباالتولحظه  نیباشم ازهم یخزاگرمن دو زیعز

 ونمودم  یشوخشما  يمن همرا دیهارون رش فهیخل ایخانم آنجناب معذرت خواست که  کهیهرقدر 
  . س است وب یکیگپ من  اي خانم فرمودند که

 را من چه اشتباه حضرت پروردگارعالم یاکه  گفتیباخود م دیهارون رش جنابوازجانب هم 
 ؟ ستیچ چاره حاالوندارم  راوی یک شب دوريطاقت  درحالیکهمرتکب شدم 

 دیهارون رش يکه ا باخود گفتغرق بوده وتا اینکه شبی فکر وسودا نیدرهم وروزها ها ساعت
 زتانیازخانم عز درطول چهل شبانه روزچرا ریدودا ینینفرعلما د  400تعداد  به کهیساده درحال

 تاالردر ینید يتمامآ علما در ظرف بیست چهار ساعت عاجل فرمان صادر نموده کهطور دیدورهست
جناب آنه وحاضرشددر وقت معینه  نید آنجناب تمامآ علماينظربه دستورو بزرگ حاضرشوند

 رم ودا بیوغر بیمشکل عج کیمن  نید نماالع يا مقام خود نشسته وفرمودند که  درکرسی
  . دیئنما یکه مراکمک وراهنمائ دوارمیام
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عشق بازي  انیفرمودندکه چهل روزقبل درجر دیهارون رش جنابو نددرحالیکه همه متوجه بود 
خراب بکلی کلمه عصاب من چنین ن یءکه با شنیدخزدو ي آدمکه بروا گفتکنان  خانمم خنده

 . دیباش من ومادرموبجاي خواهر طالق میتوباال باشم یخزگفتم که اگرمن دو شده و

 شیهم دور یگرساعتیبسترنشدم واز جانب د هم شیتا کنون من همرا خیتار ازهمان :خالصه اینکه 
حاال  دمینرس جهیم نتبکدا نمودمدرحصه فکر  کهیمدت هرقدر نیدرطول همو توانمیرا تامل کرده نم

               ؟وچاره چنین اشتباه من چیست  مکه چکن دینمائ یمرا کمک وراهنمائ نید نلمااشما ع

 فهیخل ایکه  یکتن ایشان به نماینده گی از همه گفتندموضوع تمامآ علما عاجز مانده و نیچن دنیشن با
تا  دیبگذارکه  نستیراه وچاره آن ا گانهویطالق بوده  تیباال انت اسالم خانم دین مبین ازنگاه عادل

پس  داد خود طالق شبه خواه ویرا واگرشوهردوم آن دینما یگرعروسید ینامبرده باکس
نداشته  يگرید کدام چاره رآنیدرغو دیئنما یعروس شیکه دوباره همرا دیتوانیشما م درآنصورت

که آنهارا  خواستیومخورده سخت تکان  دیجناب هارون رش چنین قرار صادرنمودنبا . دیوندار
 ایزبان گفتند که  کیاستاده شدند وب يمجلس  به پا نیاثنآ تمامآ حاضر درهما نکه جزا بدهد 

 .راه وچاره دیگر نیست کدام  یاسالم طیوشرا صلهیف نیرازهمیبه غ دیهارون رش فهیخل

دم کروچه اشتباه   که خداوندآ حاال چکنم گفتیدرعالم فکر فرورفته وبا خود م دیهارون رش جناب
خانمم را ازخود دور ساخته نمیتوانم نمودم درحالیکه به هیچ قیمتی  موضوعرا باایشان مطرح که این

  . وچه خاصا که بامرد دیگر عروسی نماید 
گفت  و بلند شده نیحاضر انیاز متن کیاثنآ  نیکه درهمسکوت را اختیارکرده بودندهمه  درحالیکه

پسر خورد سال که شایداضافتراز هفت سال  کیقصرشما  یکیدرنزد عادل فهیخل یا شوم قربانت که
 . میرا باز نماتانبسته  يره هاگتا  دیئایمردم نزد من بي که ا دیگویوم نشسته بیشترنباشد آنجا

که چطور  دیئمرا بگوگی زنده جان فتم که پسرگ برایششده  طرفاز همان  که گذرمروز قبل  چند
   ؟ استفعآل چطورو بوده

 گفت میدورغ نگفته است ودر آخربرا میکلمه آنرا هم برا کی حتیکه  یدئعادل قبول نما فهیخل ای
 که تا کره دیئمن را بگو دینمود دایپلم پوپر صلهیف اگر کدام وقت درمورد کدام نیعالم د يکه ا

دند که خنده هاي قهقه نموده وفرمو دیموضوع شخص هارون رش نیچن دنیباشن .یمبسته تانرا باز نما
ید که ئحل کرده نتوانستید ومیگومشکل مرا بزرگان شمادین برایم خیلی عجیب است که اي عالمان 



٣ 
 

که همان پسرهفت ساله را بخاطرحل مشکل  دستور دادهآنجناب و پسر هفت ساله آنرا حل میسازد
 دنیادب دیهارون رش جنابکه  آوردند بحضور خلیفه وقت نگذاشته بود که پسررا یساعت.  اورندیب

 دین نفر عالمان 400درجمع  خود قرارداده و شنوازمورد را آنتعجب نموده و یلیپسر خورد سال خ
بسته را باز  يکه به اصطالح گره ها دمیپسر جان من درمورد شما قبآل شن اي که نده وگفتنشا

 مقام نیدر ا شهیوبطور هم در آنصورت پسدیمشکل دارم واگر آنرا بازنمود کیحاال من ودینمائیم
 دارم ؟سوال  یا خلیفه عادل یکپسر گفت  .   جایگاه عالی راخواهید داشت  

  میمن حاضرم که جواب آنرا بشما بگو دیفرمودند که پسر جان هرسوال که دار دیهارون رش فهیخل 

  ؟ من بشما ایو دیکه شما بامن کار دار دیاول بگوئ که در قدم پسرگفت

   .ن بشما کار دارمفرمودند که م دیهارون رش خلیفه
                  .کنم سوال از شماتا ندارمئت آنرا امن جردرصورتیکه چنین است  پسرگفت 

 .چه باید کرد پس  پسرجانکه  فرمودند دیهارون رش

صادر نمایم پس خودرا  نهقضاوت عادالاگر میخواید تا در حصه  گفت اي خلیفه وقتپسر
ومن درمقام شما نشسته بعدآ به سوالت  دیورایب فتشری من یبه جائ لطفآ شما درآنصورت 

جرائت وفیصله ابتدائی پسررا تحسین  دیهارون رشخلیفه ب  جنا . مئینمایوجوابات خود شروع م
من کرسی حاال شما در  اي پسر جان ش کشیده و فرمودند کهعاجل کاله خودرا ازسرطور و نموده
 باشمیشما م وعدا لت ومنتظرسوالت نشینیدرفته ب

هارون  عادل جناب فهیخلاي که فرمودندو در چوکی قضاوت و عدالت قرار گرفت پسرزمانیکه آن 
  .عالمان دین تان آنرا حل کرده نتوانسته است نفر 400دارید که این  شما چه مشکل دیرش

 کنان خانمم خنده یشوخ عشق بازي و انیدر جر که چهل روز قبلخلیفه هارون رشید فرمودند
 زباشم خودت ا یخزاگر من دو مزیگفتم که عز برایشمن  . یدوذخآدم  يایدبروگفت که برایم 

   .دیباش  مخواهرطالق و میحاال باال نیهم
 هم ه ايرا آنقدر دوست دارم که لحظوی با شنیدن کلمه طالق خانمم سخت متاثرشده درحالیکه

خواهر  صفتبه که  دشویم نطرفیروز باا شبانه واز مدت چهل بدون آن زنده گی کرده نمیتوانم 
  یست  ؟چنظرشماوحاال م مانده ام که چکن رانیپس درآنصورت حیم ئمینما یگ هزند باهموبرادر

فرمودند  دیهارون رش جناب ؟. شماچه گفتند ینیدلماي عخلیفه عادل در حصه  يپسر گفت که ا
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شخص  يراهم که تا که خانم تان باالیت طالق شده و بگذاریدندیشان چنین روایت نمودکه ا
 کهیتوانیمشماپس درآنصورت  اددطالق  ویرا بخوشی خود شیشوهردومواگر دینما یعروسگرید

  .دینمائ یعروس شیدوباره همرا
تان  یدر زنده گ یدکه شمائسوال دیگرم چنین است وبگو دیهارون رش فهیخلي اگفت که  پسر 

  د ؟ یباشبآن موفق شده ) ج (که از ترس خداوند  دیدار جالب کدام خاطره
 ؟ شما چه باشدجالب پسرگفت که آن خاطره      .ی که بلفرمودند  دیهارون رش 

خانه پدرخودرفته بود که درآنوقت من  یکه چند سال قبل خانمم بخاطرمهمانفرمودند  دیرش هارون
درروي تخت خواب من  شوم درحالیکههم بستر شیهمرا که خواستمیداشتم ومی صورت زیکن کی

بول  درازکشیده بود وگفت که اي سرور من حاال هرقدریکه میخواهید از وجود من با لباس خیلی مق
از ایشان کام دل ید درحالیکه من بند تنبان خود را باز نموده ومیخواستم ئکام دل تانرا حاصل نما

مجسم شده واز ترس خداوند  مخانمم در مقابل یکبار چشمان مقبول  درهمان لحظهکه حاصل کنم 
بود  نیا و نمودمم بیرون خودرا از اطاق خواب دلخواه زیکن خودرا بسته نموده وهمان تنبانبند ج فورآ 

   .  که بشما گفتمجالبم خاطره  گانهی
عادل  فهیخل ایسکوت کرده وبعدآ گفت که پسرکوتا  هلحظ ي چندبرا موضوع  نیچن دنیشن با 

 . است نیبنده چن نیآخر صلهیدرمورد شما قضاوت وف دیهارون رش

خانه  کهیتوانیلحظه م نیهم دیستینبوده ون یخزدو آدم گناه تان درگردن من که شما ! وقت فهیخل ای
 ويچارصد نفرعالمان ازقضاوت  کهیدرحال دیتان هم بسترشو یخانم دوست داشتن گانهیرفته با 

  .است حضرت امام مالک صاحب بوده جناب پسرهفت ساله نیکه اومیگویند .بودند ماندهعاجز
در یک محفل تصوفی شنیده بودم  وآنرا نقل   1354که در سال  را تیحکااین  : زتان عـزیـدوسـ

  . ده باشد شکه مورد عالقه تان واقع  دوارمیامقول بشما نگاشته 
  صـوابـاعــلم وبــاالـ واهللا
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