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                                                                            خرد مشمار گنه را که گناهیست بزرگ

                                                                                   ار  آدم  برون  کرد ز فردوس  گنهی

 « صائب » 

دید ، پیش رفت و سالم کرد   ر صحرائیعبدهللا بن مبارک ، عارف مشهور بهلول عاقل دیوانه نما را د

.و از وی درخواست پند کرد  

                                                                                                                  :بهلول گفت

.نمی خواندند مرا دیوانه  می داشتم مردم  اگر من عقل   
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                                                .می پرسند  راست را مردم از دیوانگانسخن   :عبدهللا گفت

                                                                                                                  :بهلول گفت

عبدهللا از شرایط . که بجا خواهی آورد ، من ترا پند می دهم   کنی  اگر با من در مورد چهار چیز شرط

: ارگانه جویا شد ، بهلول گفتچه  

.را نخوری دیگر روزی خود  می کنی باید  اول اینکه هر وقت گناه   

                                                                          پس از کی روزی بخواهم ؟ :عبدهللا گفت

                                                                                                     :بهلول جوااب داد 

!روزی ازو میخواهی و باز نافرمانی او را می کنیعجب است که   

.دوم اینکه اگر گناه کردی باید از مملکت خدا بیرون بروی  

                                         همه جا مملکت خدای تعالی است ، پس بکجا بروم؟ :عبدهللا گفت

                                                                                                      :بهلول جواب داد

بسیار قبیح است که روزی از او بخواهی و در مملکت او زندگی کنی و باز برخالف اوامر او رفتار 

.نمائی    

.را نبیند ، آنگاه هرچه خواهی بکنسوم اینکه هرگاه ارادهء گناه داشته باشی بجائی بروی که او ت   

                                   .این هم محال است ، زیرا خداوند واقف آشکار و نهان است :عبدهللا گفت

                                                                                                           :بهلول جواب داد

و در حضور او از   و در ملک او زندگی کنیم  بود که روزی از او بخواهیم  کمال بی حیایی خواهد 

.فرموده اش سرپیچی نمائیم  

!ت بخواهیچهارم اینکه چون وقت مرگ فرا رسد مهل  

                                                                                  .مهلت امکان ندارد :عبدهللا گفت

                                                                                                                  :بهلول گفت

را از نزد   آنگاه خود  گناه کرد ؟ رسد ، پس چرا باید  مرگ فرا  که در حال گناه  دارد   چون امکان

! را در پیش گرفت عبدهللا خالص کرد راه خود   

***  

...دسلسله این حکایات آموزنده ادامه دا  

 

:ناشر   

ساعت 02سایت وزین    

: مسوول موسس و   

«بشیر » دمحم مهدی   
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