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  م ادهمیسلطان ابراه حـکایت حضرت
  ارگاهـکـشمحل در

  
که روزي جناب حضرت سلطان  چنین روایت بوده :دوستان عزیز وخواننده گان محترم 

سپري که بعدازرفته  ابراهیم ادهم رحمته اهللا ع  بخاطر شکار نمودن حیوانات خارج از شهر
  شدنپیدا  تاکه با خود گفت خسته شده و سرگردانی ونیافتن شکار بکلی چند ساعت  نمودن

مرغ  کدانهیاز جانب دیگرو گرفته کمین  جا ئی مناسبدر یک  شکارحیوانات ویا پرنده گان
 . یمنوشجان نما رم وآنرا بریان شده را که باخود دا

   
 کـه  خـویش را نوشـجان نمایـد    بریـان شـده   مـرغ  همان کهآنجناب میخواست :خال صه اینکه 
بریـان   تا بزرگ از هوا پیدا شده ومـرغ نسب مانند عقاب پرنده بطور نا گانی یک  درهمان لحظه

  .نجناب را در پنچه هاي قوي خود گرفته ودو باره بطرف هوا بلند شدشده آ
ش به بسیار پرنده مورد نظر که  دیئشخص سلطان فورآ تیروکمان خود را گرفته تا انرا صید نما

  .رفت  ناپدید شده تبه مقابلش به عقب   سرعت از هوا
گفت وباخودفورآ تیروکمان خود را گرفته وازجایش بلند شده   )ادهم (  سلطان ابراهیمجناب  

  . مرغ بریان را زهرتان نکرده ام شکارچی نباشممن هم همان اگر  مانند عقاب پرندهکه اي 
که  شدهخودرا رسانیده و متوجه درباالي همان تبه بلند به بسیار سرعت  !نکه ـالصه ایـخ

درباالي سینه اش  مانند عقابپرنده  وهمان بوده هچهار دست وپاي بست درعقب تبه شخصی
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  .د یئمینما همان شخصرا کنده ودردهان  بریان وشت هاي مرغبا نول خود گ نشسته و
پیش  یستهسته  ، آهیآهبدرشده و ي آنجناب بکلیهوش از سر با دیدن چنین اسرا خدونديکه 

 شده و با آواز هاي  خوشحال به اصطالحبا دیدن آنجناب  مانند عقابپرنده  همان رفته که
  .  رفتاز نظر ایشان نا پدید شده بطرف هوا پرواز نموده و هقه  گفتن ق

 عبداهللا  بنام شان که یکتن از سواد گران مشهورآن شخص شده  سلطان متوجه وزمانیکه جناب 
که اي عبداهللا سوادگر من  فرمودندسلطان  .است  افتادهآن محل در و چاردست و پا بسته شده

  ؟ . انداخته است کدام ظالم خدا ناترس وروز این حال را درچه می بینم ت
 اگر با ابراز سپاسگذاري گفت کهباز مینمود شخص سود سوداگررا از بند آنجناب در حالیکه 

  
باخود مواد هاي اولیه را ازکشورهاي همسایه گ کاروان بزرک یتوسط سلطان من یاحضرت 

اسپ  وزمانیکه درهمینجا رسیدم متوجه شدم که ازآنطرف تپه چندین نفرسارقین .ه بودم آورد
 نموده  گریه بسیار شند وومیخواستند که مرا هم بک ندمرابسرقت برد سوارپیدا شده تمامآ اموال

  .مرا نکشید  تمامأ اموالم از شما باشد و گفتم که
د مرا نکشید فرق نمیکند یئدان یکی شان گفت حاال که میگوزاز جمله همین چند نفر د

نصورت خود بخود از دست بسته نموده درهمینجا بگذارید در آموصوف را چار دست وپاي 
  .ویا شکار جانوران درنده کشته می شود  حرارت آفتاب گرمی

باینطرف میشود که در همینجا چهار از مدت تقریبآ یک هفته چه بگویم اي سلطان عادل 
رف یک لقمه نان در ازهرط عقاب مانندپرنده روزهانه همین  هکم دست و پا بسته شده افتاد

  .در دهن ام مینمایدآنرابا نول خود  وورده پنجه هاي خود آ
ودررویم با تکان دادن ب نموده هاي  خودرا پرازآبال  همراتب طرف دیگر روزهانه چندین  واز 
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فتاب از حرارت گرمی آ از شدت ب را پاش ، پاش مینماید تا اینکهها یش به اصطالح آ بال
ج  شما تا اینکه خداوند  وبعد از سپري شدن یک هفته دربین  این دشت سوزان ن نرفته باشمبی

  .   را در سر وقتم رسانیده است پادشاه مهربان و عادل 
 مان عزیزرا بدست گرفته ونوشت که پسررار خداوندي قلم جناب سلطان با دیدن چنین اس 

فرمان بنده شخص عبداهللا سواگربوده که رنده زیران وفادارم بعداز تقدیم سالم آچنان وموه
برده اند در حالیکه  به غارت دان در حق موصوف ظلم نموده وتماما اموال تجارت شانرازد

سواگر  شخص عبداهللاز طرف اینجانب دان شناخت داشته بارسیدن نامه هذا زموصوف با د
یک شخص  از طرف دیگر شماوشهر تعین بوده  امنیه بحث قومانداندان زگرفتاري دبخاطر

 دیئتامین نما را که در سرا سر کشور ما عدالتاینعادل را بصفت پادشاه خود تعین کرده تا
   .فایده ضایع خواهد شد ر در عقب من نیاید که وقت تان بی دیگ وهمچنان

 فرمودندسوادگررا مخاطب قرار داده و عد از تحریرنمودن نامه اش شخصب  ! خالصه اینکه
این وجان خود را بکشید ودر مقابل لباس هاي مرا پوشیده  هايکه اي عبداهللا زود باش لباس

  .وزیرها نم بدهید  پسرهان ویا یکی از را گرفته راسا بدست فرمان
 این کار را نکنید متاسفانه که که اي پادشاه ملت دوست گریه نمودهرقدریکه عبداهللا سوداگر

بالخره مجبور شده لباس هاي کهنه خودرا از تن اش کشیده ولباس هاي وجائی را نگرفته 
راه شهر را درباالي همان اسپ دوست  وپریشانی شخص پادشاه را پوشیده که با عالم گریه

  . داشتنی پادشاه در پیش گرفت 
زار ، زار گریه آنمبارك  به عقب  عضاي کابینها پسران و همه نجنابفرمان آ رسیدنباکه 

نجناب از غم روز تماما ملت آ شبانه در حالیکه بمدت چهل . نمودند ولی سودي نداشت می
   .نیامد شان  پادشاهی  دوباره بسري قدرت دند  ولی جناب سلطانسیاه پوش شده بو

شخص  روزي گذشت که سالها و حتی ، ماه ها  ،  هفته ها زها ،رواز موضوع و :خالصه اینکه 
 را بچشمان خود دیده ام کهپادشاه  سلطان ابراهیم خوش داده که من جنابخبر شبراي پسران

 نیکی کن هومیگوئید کدریا نشسته در باالي یک سنگ نسبتآبزرگ در لب از طرف روز 
 ش خواستکه دل وصحرا وازطرف شب در هرگوشه وکنار دشت وکوهودردریا بیانداز
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  . استراحت مینماید
وملت دوست پادشاه عادل آن  بخاطرآوردنبا شنیدن چنین خبر خوش همه اعضاي کابینه   که

جالبترازهمه  .بیرون شدن تا اینکه در آنجا رسیدند  چ وپاي برهنه از شهربه اصطالح سر لشان 
 ایا همین که ونمیدانستند ن محل شخصی را دیدن که بمشکل تشخص میشد اینکه ایشان درآ

  .است ویا چطور  مرد جناب حضرت سلطان ابراهیم ادهم
ن مبارك تا ازه چندین سانتی متر رسیده ، و ریش آناخون ها ي آنمبارك به اند !طوري مثال 

واز آن گذشته لباس هاي نهایت کثیف و بکلی کهنه شده . قسمت هاي ناف اش درازشده 
ن مبارك تاقسمت هاي کمراش درازشده و وهمچنان موي هاي سري آدرتن داشته بوي ناك 

 پاره  ،  پارهنشسته با تاروسوزن دست داشته اش لباس هاي   دریا درکناریک سنگ بزرگ
  . خود را به اصطالح پینه کرده ویا میدوخت 

  .نیکی کن دردریا بیانداز..... اندازمیگفت که نیکی کن و در دریا بیو
نجناب در قدمهاي اش افتاده وگفتند حنه دلخراش پسرهان واعضاي کابیه آبادیدن چنین ص 

که اي پادشاه عادل چشم ما کورشود که چنین حالت را می بینم این چه حال وروزاست بیا 
که همه ملت در جستجوي شماهست و تا بحال شخصی دیگري .  که برویم درپاددشاهی تان

  .بجاي جناب شما تعین نکرده ام  هم را
و وتماما اعضاي کابینه شان گریه مینماید  انمتوجه شده که پسر ابراهیم ادهم ناب سلطانج

  من همراي شما میروم اما بیک شرط؟گریه را بس کنید که اي عزیزان  آنجناب فرمودند
ن گفتند که اي پادشاه ملت دوست هرشرط که داشته باشید همه خوش شده اند وبیک زبا 

  ؟ بگوید که شرط شما چیست   .چشم قبول داشته وداریم  مایان آنرا بسرو
ته درحالیکه در دست جناب شان یکدانه سوزن زنگ زده بوده آنرا درموچ آب دریا انداخ

نصورت من حاضرم که همراي تان بکشید در آدریا  آب از بین وگفت که حاال سوزن مرا 
 ما چه پادشاهی حیف ، حیفن مبارك باهم دیگر شان میگفتند که آ وزیران وپسرهان  .بروم 

ودیوانه شده عصاب خود را بکلی از دست داده است اداشتم ولیکن با تاسف که آنجناب 
آنها گفتند که اي پادشاه عالم این شرط شما به هیچ صورت امکان نداشته حاالبیاید که .است 
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  .پادشاهی تان  قدرت وم دوباره بسريبر
  ؟. د که هیچ امکان ندارد یئمن شما میگو هباوفا ان ب سلطان فرمودند که اي عزیزجنا

همه بیک زبان گفتند که بلی یا حضرت سلطان کشیدن سوزن شما ازبین امواج آب دریا به 
  .هیچ صورت امکان نداشته وندارد حاال بیاید که برویم درپادشاهی تان 

جناب سلطان ابراهیم ادهم فرمودند که دوستان درعالم دنیا هیچ کاري نیست که امکان   
ابت مینمایم که چنین کاري هم به امر خداوند بزرگ ج نداشته باشد وحاال براي همه شما ث

  .. امکان داشته ودارد پس درآنصورت متوجه ام باشید 
 سوزن مرا از بین آبآنجناب باالي ماهی هاي دریا صدا زده وفرمودند که اي ماهی هاي دریا 

  ؟  .بکشید   دریا
دانه ماهی  ین آنجناب به تعداد چندبه امرخداوند قادرج وکرامات  نگذاشته بود کد اي لحظه 

یاد ه وگاهی از خوشحالی زهاي خورد وکالن درروي آب دریا بحالت مستی کنان پیدا شد
خودرا در بین آب مینمودند وگاهی هم درروي آب بلند میشده اند وجالبتراز همه  آنها سري

لطف یکدانه سوزن داشتند که با دیدن چنین  یک اینکه هرکدام از این ماهی ها دردهن خود
مات مانده بودند و جناب مبارك  شبشمول پسران آنجناب همه اعضاي کابینه خداوندي

سلطان ابراهیم ادهم دوباره باالي ماهی ها صدا زده و فرمودند که اي ماهی هاي دریا این ها 
  .....سوزن من نبوده سوزن ابراهیم ادهم را کشیده و بیاورید 

نگذشته بود که یک ماهی کوچک در حالیکه از یک چشم هم نابینا ویا کور بوده  اي لحظه 
شحالی زیاد یکدانه سوزن زنگ زده را در دهن خود گرفته وبا حالت مستی کنان با خو

اش جناب میاید ودر همان اثنا جناب حضرت سلطان ابراهیم ادهم دست آب بطرف آن درروي
را درازنموده و سوزن خودرا ازدهان ماهی گرفته وگفت که تشکراي ماهی یک چشمه همین 

  .بوده واست  دهما سوزن زنگ زده مال سلطان ابراهیم
بعد بطرف پسران واعضاي  ناب حضرت سلطان ابراهیم ادهم لحظه ايج !خـال صـه اینـکه 
اوت را م ، اي وزیران وفادارم حاال قضنموده وفرمودند که اي پسران عزیزکابینه خود نگاه 

    شاهی فقیرهانه که حاال دارمن پادشاهی خوب است ویا این پادبدست خود تان میگذارم که آ
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درحالیکه به اصطالح همه وهمه ازاین حکمت جناب مبارك بکلی حیران مانده بودند و بیک 
ن پادشاهی قبلی شما به صدا مرتبه بهتر است از آ یزبان گفتند که یا سلطان عالم این پادشاه

جناب سلطان ابراهیم ادهم به شخص وزیران وپسران خود دستورداده که از بین بعدآ  .تان 
دلسوز، وعادل باشد  بیچاره شخصی را بحث پادشاه انتخاب نمائید که باالي آن ملتخود یک 

باشید خوب براي ملت تان خدمتگارهر کدام تان ودیگرشما را بخداوندج سپرده بروید و
  .........................................رید را هیچ وقت از یاد تان نب اندازیدونیکی کنید ودردریا بی

بشما این حکایت را که در یکی از محفهاي تصوفی شنیده بودم آنرا نقل قول   !دوستان عزیز  
 . نگاشته امید وارم که خوش تان آمده با شدعزیزان 
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