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  ادهم میابراه سلطان توسط آهو شکار تیحکا
بسیار عادل که جناب حضرت سلطان ابراهیم ادهم برعالوه یکه یک پادشاه چنین روایت بوده 

 داشته بود قمندي خاص وانات ، پرنده گان عالدرعین حال به شکارنمودن حی و ،  ملت پرور، 
خارج از شهر رفته که بعد از سپري  نمودن آهوبمنظور شکار آنجنابدر یکی از روز ها که 

که  خودرا پنهان نموده ومیخواستموضع شگارگاه آهوشدن یک ساعت کمی خسته شده ودر
  . د یتا پیدا شدن شکار یکمقدار نان وآب نوشجان نما

   
ش میاید سته بطرف ایسته ،آهیکوه آه دامنههو نسبتآ بزرگترازک آیاي بعد  لحظههمان بود که 

تیررا ازپهلوي خود گرفته ودرخانه بی نهایت خوش شده فورآ خوب چنین شکارکه با دیدن 
اما برعکس متوجه شده که آهو آرم  ، .  دیئن آهوبیچاره را شکار نماکه تا آ اشتگمان گذ

  .د  یئش میاخودآرم بطرف 
که در  شده برود ترنزدیکبه پاي خود گفت که خوب است تاخودش باخود سلطان جناب 

  . تیرم خطا نرفته وحیف نشود آنصورت 
     درهمان لحظه تیري  میخواسترسیده که  مطریشهمان آهو در مسافه چند  !ه اینکه ـالصـخ

 گپ آمده آهوسري وتوانا خداوند قادرکه بقدرت د یئرها نما بطرفش خود را از خانه کمان
      خاطرقدرت داده کهرا به همین  شما داوند جگفت که اي سلطان ابراهیم خحال   وبزبان
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نگاه کنید کـه مـن شـیردار هسـتم      ا سلطان ابراهیم یکمراتبه بطرف پستانهایمی .بکشید مرا       

بـیش تـان   وبه امید یـک لقمـه نـان     را در یک بلندي غار کوه رها نمودهوسه چوچه هاي خود 
 متا درپستانهای دکه مرا شکار مینمائی ویا اینکه کمی نان میدهی دمدم حاال اختیار داشته وداریآ

   .داده سیر نمایم شیر پیدا شده وچوچه هاي گرسنه خودراشیر
که با  هاي تمامآ غذا و حیران شده بکلی گفتار آهو زبان حال وجناب سلطان ابراهیم ادهم از

در حصه ه وپادشاهی اش رفت بطرف قصرش هو اندخته وخودآ نرا برايآ داشت همهخود 
پاد شاهی را ترك نموده وراهی خداوندي  با دیدن همین اسرار آنجناب چنین روایت بوده که

 . فقر و بیچاره گی را در بیش گرفت

  واهللا عـــــلـــم وباالصـــــواب
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