ﺗﺎول ﺑﺮ زﺑﺎن ﻋﺎﻗﺒﺖ زﺧﻢ زﺑﺎن
زدن ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﺎه آﺑﺎدی
ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺷﺎه آﺑﺎدی ﻋﺎرف ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺮاﻣﺖ
او ﻫﻤـﺎن ﮐﺮاﻣـﺖ ﺟـﺪﺷﺎن رﺳـﻮل اﻟﻠـﻪ)ص( و اﻣﺎﻣـﺎن ﻣﻌﺼـﻮﻣﯿﻦ)س(
اﺳﺖ،ﮐﺮاﻣﺎت اﯾﺸﺎن زﻧﺪه ﮐﺮدن ﭼﻮب ﺑﯽ ﺟﺎن و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اژدﻫﺎ
ﻧﺒﻮد،زﻧﺪه ﮐﺮدن ﻣﺮدﮔﺎن و ﺷﻔﺎی ﺑﯿﻤﺎر ﻧﺒﻮد  ،ﺑﻠﮑﻪ او ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ
روح اﻧﺴﺎن ﻫﺎ را زﻧﺪه ﮐﻨﺪ و ﻣﺮض ﻫﺎی روﺣﯽ آﻧﻬﺎ را ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺸﺪ ،ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺸﯽ روح ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﯿﺎت ﺟﺴﻢ اﺳﺖ ،او روح را زﻧﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻫﻔﺖ آﺳﻤﺎن ﺑﮕﺬرد و ﺑﻪ ﻋﺮش اﻟﻬﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد.
ﻧﻘﻞ اﺳﺖ از ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه آﺑﺎدی ﻓﺮزﻧﺪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺷﺎه آﺑﺎدی  ،ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﺣﻤﺎم ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ دارای ﺧﺰﯾﻨﻪ ﺑﻮد،
روزی ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺷﺎه آﺑﺎدی)ره( ﺑﻪ ﺣﻤﺎم رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
و ﭘﺲ از ﺷﺴﺖ و ﺷﻮی ﺧﻮد ،وارد ﺧﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آب ﮐﺸﯿﺪن ﺑﺪن،
ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ؛ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ از ﺳﻄﺢ ﺣﻤﺎم ﺑﮕﺬرﻧﺪ ،اﺣﺘﯿﺎط
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آب ﻫﺎی ﮐﺜﯿﻒ ﺑﺮ ﺑﺪﻧﺸﺎن ﻧﺮﯾﺰد.
ﺳﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ در ﺣﻤﺎم ﺑﻮد ،ﭼﻮن اﺣﺘﯿﺎط اﯾﺸﺎن را دﯾﺪ ،زﺑﺎن ﺑﻪ ﻃﻌﻦ و
ﺗﻤﺴﺨﺮ ﮔﺸﻮد و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻫﺎﻧﺖ ﮐﺮد.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﺎه آﺑﺎدی از اﯾﻦ ﺗﻤﺴﺨﺮ و زﺧﻢ زﺑﺎن او ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎراﺣﺖ
ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ادب ﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ و ﺑﻪ راه ﺧﻮد اداﻣﻪ دادﻧﺪ.
ﻓﺮدای آن روز ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺻﺪای ﻋﺪه ای ﮐﻪ ﺟﻨﺎزه ای را ﺣﻤﻞ
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﺪه؟ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻓﻮت ﮐﺮده؟
اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺟﻮاب دادﻧﺪ ﮐﻪ آن ﺳﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ دﯾﺮوز در ﺣﻤﺎم ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻫﺎﻧﺖ
ﮐﺮد ،وﻗﺘﯽ از ﺣﻤﺎم ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،ﺳﺮ زﺑﺎﻧﺶ ﺗﺎول زد و درد آن ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ و ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ی دﮐﺘﺮﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﯿﭻ ﺳﻮدی ﻧﺒﺨﺸﯿﺪ و در ﮐﻤﺘﺮ از ۲۴
ﺳﺎﻋﺖ ،از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ…
ﺑﻌﺪﻫﺎ ،ﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﺎه آﺑﺎدی از اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ،
ﻣﺘﺄﺛﺮ و ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ»:ای ﮐﺎش آن روز در ﺣﻤﺎم ﺑﻪ
او ﭘﺮﺧﺎش ﮐﺮده و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮوز ﻣﯽ دادم ﺗﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﺸﻮد«.
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