ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ رواﯾﯽ ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻬﺎدت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص(
ﺗﺎﮐﯿﺪ رواﯾﺎت ﺷﯿﻌﯽ و ﺳﻨﯽ ،ﺷﻬﺎدت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﻢ اﺳﺖ و ﺣﻀﺮت
ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻃﺒﯿﻌﯽ از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ و ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﺑﻪ وی ﺳﻢ دادﻧﺪ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف اﺳﺖ.
ﺑﺴﻢ رب اﻟﻤﻬﺪی)ﻋﺞ(
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺎرﻓﯽ اﻣﯿﺮﻣﺤﺴﻦ ﺳﻠﻄﺎن
اﺣﻤﺪی )ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪی دات آی آر( :ﻋﺪه ای ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﻟﻘﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص( ﻋﻤﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮدﺷﺎن را ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺴﯽ
ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻗﺼﺪ ﺳﻮء ﻧﮑﺮد .و اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ وﻓﺎت و ﯾﺎ
رﺣﻠﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص( اﺑﺮاز ﻣﯽ دارﻧﺪ؛ﺣﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﻧﺎداﻧﺴﺘﻪ و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻣﺎ اوﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( را ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﺮور ﮐﺮدﻧﺪ .در
اواﯾﻞ ﺑﻌﺜﺖ ﻣﺸﺮﮐﺎن ﻗﺼﺪ ﺣﺬف ﮐﺮدن ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﯾﺸﺎن را داﺷﺘﻨﺪ و در
اداﻣﻪ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ از ﻫﺠﺮت ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ و اﺳﺘﻘﺮار ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﮐﻪ ﻃﻤﻊ رﯾﺎﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺳﻮء ﻗﺼﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص(
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪ.
در ﮐﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ص( را ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ وﻟﯽ ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺒﺮﯾﯿﻞ از اﯾﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪ آﮔﺎه ﻣﯽ ﺷﺪ و ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻪ
ﻣﻘﺼﻮد ﺧﻮد ﻧﻤﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺧﯿﺒﺮ ﻧﯿﺰ ﮔﺮوﻫﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن
ﻗﻮم ﯾﻬﻮد زﯾﻨﺐ دﺧﺘﺮ ﺣﺎرث را ﮐﻪ از اﺷﺮاف ﯾﻬﻮد ﺑﻮد و ﭘﺪر ﺧﻮد ﺣﺎرث
و ﺑﺮادر ﺧﻮد ﻣﺮﺣﺐ و ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﺳﻼم ﺑﻦ ﻣﺸﮑﻢ را از دﺳﺖ داده ﺑﻮد
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺧﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺎﺑﻮدی دﯾﻦ ﺗﺎزه ﺗﺄﺳﯿﺲ اﺳﻼم ﺑﻮد ﻧﺎﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ
ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت آﻧﯽ و ﻓﻮری آن ﺣﻀﺮت ﻣﻨﺠﺮ ﻧﺸﺪ وﻟﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ
آن ﺣﻀﺮت ﮔﺮدﯾﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ در دراز ﻣﺪت ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت آن ﺣﻀﺮت اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.
در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص در ﮐﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و رواﯾﯽ ﺷﯿﻌﻪ و ﺣﺘﯽ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ،ﺷﻬﺎدت
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص( ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ رواﯾﺎت را ﻣﺮور
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از رواﯾﺎت ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻬﺎدت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص(
ﮐﻠﯿﻨﯽ در ﺟﻠﺪ ﺷﺸﻢ ﮐﺎﻓﯽ رواﯾﺘﯽ از اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ
اﻣﺎم ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ :ﭼﻮن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم )ص( ،ذراع )ﯾﺎ ﺳﺮ دﺳﺖ( ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ،
را دوﺳﺖ ﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،ﯾﮏ زن ﯾﻬﻮدی ﺑﺎ اﻃﻼع از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﺸﺎن را
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻣﺴﻤﻮم ﻧﻤﻮدﻧﺪ).ﮐﺎﻓﯽ ،ج  ،۶ص  ،۳۱۵ح  ،۳دار
اﻟﮑﺘﺐ اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ ،ﺗﻬﺮان ۱۳۶۵ ،ش(.
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻓﺮوخ ﺻﻔﺎر،در ﺟﻠﺪ اول ﺑﺼﺎﺋﺮ
از اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( آورده ﮐﻪ اﻣﺎم ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺧﯿﺒﺮ ﻣﺴﻤﻮم ﺷﺪه و ﻫﻨﮕﺎم رﺣﻠﺘﺸﺎن
ای ﮐﻪ آن روز در ﺧﯿﺒﺮ ﺗﻨﺎول ﻧﻤﻮدم ،اﮐﻨﻮن
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی

اﻟﺪرﺟﺎت ﺑﺎ ﻧﻘﻞ ﺣﺪﯾﺜﯽ
“ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ص( در
ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻟﻘﻤﻪ
اﻋﻀﺎی ﺑﺪﻧﻢ را ﻧﺎﺑﻮد
ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ

ﺷﻬﺎدت از دﻧﯿﺎ ﻣﯽ رود).ﺑﺼﺎﺋﺮ اﻟﺪرﺟﺎت ،ج  ،۱ص  ،۵۰۳ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ ﻣﺮﻋﺸﯽ ،ﻗﻢ ۱۴۰۴ ،ق(.
در اﯾﻦ رواﯾﺖ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﻣﺴﻤﻮم ﺷﺪن رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( و ﺷﻬﺎدت
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( در ﭘﯽ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ،ﺑﻪ اﺻﻠﯽ ﮐﻠﯽ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮگ
ﺗﻤﺎم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و اوﺻﯿﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺎدت ﺑﻮده و ﻫﯿﭻ ﮐﺪام ،ﺑﺎ ﻣﺮگ ﻃﺒﯿﻌﯽ
از دﻧﯿﺎ ﻧﻤﯽ روﻧﺪ!
ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ در ﮐﺘﺎب ﺗﻬﺬﯾﺐ اﻷﺣﮑﺎم ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ
)ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وآﻟﻪ وﺳﻠﻢ ( … در روز دوﺷﻨﺒﻪ  ۲۸ﺻﻔﺮ ﺳﺎل دﻫﻢ ﻫﺠﺮی
در ﺣﺎﻟﯽ از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻤﻮم ﺷﺪه ﺑﻮد ).ﺗﻬﺬﯾﺐ اﻷﺣﮑﺎم – اﻟﺸﯿﺦ
اﻟﻄﻮﺳﯽ – ج  – ۶ص .( ۲
ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از رواﯾﺎت اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻬﺎدت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص(
ﺗﻨﻬﺎ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص( ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
رواﯾﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ در ﮐﺘﺐ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﻬﺎدت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( را
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺟﻠﺪ ﭘﻨﺠﻢ ﺻﺤﯿﺢ ﯾﺒﺨﺎری از
ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ،ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص( در ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﻪ رﺣﻠﺘﺸﺎن ،ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﻦ ﻫﻤﻮاره درد ﻧﺎﺷﯽ
از ﻏﺬای ﻣﺴﻤﻮﻣﯽ را ﮐﻪ در ﺧﯿﺒﺮ ﺗﻨﺎول ﻧﻤﻮده ام ،در ﺑﺪﻧﻢ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ
ﮐﺮدم و اﮐﻨﻮن ﮔﻮﯾﺎ وﻗﺖ آن ﻓﺮا رﺳﯿﺪه ﮐﻪ آن ﺳﻢ ،ﻣﺮا از ﭘﺎی
درآورد).ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ج  ،۵ص  ،۱۳۷دار اﻟﻔﮑﺮ ،ﺑﯿﺮوت ۱۴۰۱ ،ق(.

ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺳﻨﻦ دارﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﺑﺮﺧﯽ از ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص( ،ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻨﺎول ﻫﻤﺎن
ﻏﺬای ﻣﺴﻤﻮم ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ).ﺳﻨﻦ دارﻣﯽ ،ج  ،۱ص  ،۳۳ﻣﻄﺒﻌﻪ
اﻻﻋﺘﺪال ،دﻣﺸﻖ(.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ در ﻣﺴﻨﺪ ﺧﻮد ،ﻣﺎﺟﺮاﯾﯽ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ
آن ،ﺑﺎﻧﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ام ﻣﺒﺸﺮ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﻮردن ﻏﺬای ﻣﺴﻤﻮم
در ﮐﻨﺎر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ،ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪه ﺑﻮد؛ در اﯾﺎم ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺸﺎن ﺑﻪ
ﻋﯿﺎدﺗﺸﺎن آﻣﺪه و اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری
ﺷﻤﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﻤﺎن ﻏﺬای ﻣﺴﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪ! ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( در ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﻪ
ﻏﯿﺮ از ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ،ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ و ﮔﻮﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺮا از ﭘﺎی در آورد).ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ،ج  ،۶ص  ،۱۸دار ﺻﺎدر،
ﺑﯿﺮوت(.
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ؛ از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮرﺧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺎﺟﺮای ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
اﮐﺮم)ص( را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ:
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ،ﺧﯿﺒﺮ را ﻓﺘﺢ ﻧﻤﻮده و اوﺿﺎع ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی
ﺑﺮﮔﺸﺖ ،زﻧﯽ ﯾﻬﻮدی ﺑﻪ ﻧﺎم زﯾﻨﺐ ﮐﻪ ﺑﺮادر زادۀ ﻣﺮﺣﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ
ﺧﯿﺒﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،از دﯾﮕﺮان ﭘﺮﺳﺶ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﮐﺪام ﺑﺨﺶ از
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ ﻣﯽدارد؟ و ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺮ دﺳﺖ آنرا .ﺳﭙﺲ
آن زن ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی را ذﺑﺢ و ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﻧﻤﻮد و ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﯾﻬﻮدﯾﺎن
در ﻣﻮرد اﻧﻮاع ﺳﻢﻫﺎ ،ﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم آﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﺴﯽ از آن
ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﻧﻤﯽﺑﺮد را ،اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده و اﻋﻀﺎی ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ
از ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ،ﺳﺮدﺳﺖﻫﺎ را ﻣﺴﻤﻮم ﻧﻤﻮد .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻓﺘﺎب ﻏﺮوب ﻧﻤﻮده و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب را ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﻗﺎﻣﻪ ﻓﺮﻣﻮده و در ﺣﺎل ﺑﺮﮔﺸﺖ
ﺑﻮدﻧﺪ ،آن زن ﯾﻬﻮدی را دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ! ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص(
دﻟﯿـﻞ آنرا ﭘﺮﺳـﯿﺪﻧﺪ و او ﺟـﻮاب داد ﮐـﻪ ﻫـﺪﯾﻪای ﺑﺮاﯾﺘـﺎن آوردم!
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎ ﻗﺒﻮل ﻫﺪﯾﻪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻔﺮه ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﻣﺸﻐﻮل
ﺗﻨﺎول ﻏﺬا ﺷﺪﻧﺪ … ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﻧﮕﻪ
دارﯾﺪ! ﮔﻮﯾﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻣﺴﻤﻮم اﺳﺖ! ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎب ،ﺳﭙﺲ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد
ﮐﻪ ﺷﻬﺎدت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ).ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ،اﻟﻄﺒﻘﺎت
اﻟﮑﺒﺮی ،ج  ،۲ص  ،۲۰۱ – ۲۰۲دار ﺻﺎدر ،ﺑﯿﺮوت(.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﺳﻢّ داده و اﯾﻦ ﺳﻢّ در ﭼﻪ
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﯿﻖ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻣﺠﻤﻮع
آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺎدت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺮگ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ص( ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و آن ﺣﻀﺮت ﺑﺎ ﺷﻬﺎدت از دﻧﯿﺎ

رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﺳﻢ داده اﻧﺪ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف
اﺳﺖ.
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