وﻓـﺎت ﯾـﺎ ﺷﻬـﺎدت ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ)ص( در
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻓﺮﺣﺰاد
][ ”box type=”shadowﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ  ۲۸ﺻﻔﺮ ﺷﻬﺎدت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( درﺑﺎره
ﭼﺮاﯾﯽ وﻓﺎت ﯾﺎ ﺷﻬﺎدت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﺑﺎ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﺮﺣﺰاد
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ ﻣﺸﺮوح آن در اداﻣﻪ ﻣﯽ آﯾﺪ[box/].
ﺑﺴﻢ رب اﻟﻤﻬﺪی)ﻋﺞ(
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺎرﻓﯽ اﻣﯿﺮﻣﺤﺴﻦ ﺳﻠﻄﺎن
اﺣﻤﺪی )ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪی دات آی آر( :در آﺳﺘﺎﻧﻪ  ۲۸ﺻﻔﺮ ﺳﺎﻟﺮوز ﺷﻬﺎدت
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻋﻈﻢ)ص( در دﯾﺪار ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺣﺒﯿﺐ
اﻟﻠﻪ ﻓﺮﺣﺰاد داﺷﺘﻢ ،ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﺒﻬﻪ ای ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه رﺣﻠﺖ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪن ﯾﺎ وﻓﺎت ﮐﺮدﻧﺪ؟
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﻤﻮدن ﮐﻪ ﻣﺸﺮوح آن در اداﻣﻪ ﻣﯽ آﯾﺪ.

رﺣﻠﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص(؛وﻓﺎت ﯾﺎ ﺷﻬﺎدت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص(؟
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﻪ ﻓﺮﺣﺰاد در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
ﺷﺒﻬﻪ ای ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( وﻓﺎت ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﯾﺎ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪه
ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎس ﻗﻤﯽ در ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻻﻣﺎل ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ
اﻧﺪ؟ﮔﻔﺖ :ﻣﺮﺣﻮم
رواﯾﺎت ﻓﺮاوان ﺗﻤﺎم اﻧﺒﯿﺎء و اﻣﺎﻣﺎن اﻓﺘﺨﺎر ﺷﻬﺎدت را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده
اﻧﺪ ﮐﻪ در رواﯾﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮه ﻫﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻗﻄﻌﺎ اوﻟﯿﻦ ﺷﺨﺺ ﻋﺎﻟﻢ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻋﻈﯿﻢ اﻟﺸﺎن ﻣﺼﺪاق ﺑﺎرز در ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻮده اﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ

ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﻬﺎدت ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﻧﺼﯿﺐ اﯾﺸﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ رواﯾﯽ ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻬﺎدت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص(
وی ﺑﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ رواﯾﺎت ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻬﺎدت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( اﺷﺎره و
ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺠﻠﺴﯽ در ﺑﺤﺎر آورده اﻧﺪ و
ﻣﻮرﺧﯿﻦ ﻓﺮاوان در ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻋﻈﯿﻢ
اﻟﺸﺎن ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت داده اﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ،ﻣﻨﺘﻬﯽ
آﻧﮑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺳﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( داده اﺳﺖ اﺧﺘﻼف اﺳﺖ.
دﺳﯿﺴﻪ زن ﯾﻬﻮدی در ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﺎﻧﺪن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص(
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( را ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﺎﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﯾﮏ ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف در ﺧﺼﻮص ﺷﻬﺎدت
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ زن ﯾﻬﻮدی دﺳﯿﺴﻪ ای ﮐﺮد و ﻏﺬاﯾﯽ ﻃﺒﺦ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص(
ﻧﻤﻮد و ﺣﻀﺮت را ﻣﻬﻤﺎن ﮐﺮد ،ﯾﺎ ﺑﺮای ﺣﻀﺮت ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺳﻤﯽ ﮐﻪ
آن زن ﯾﻬﻮدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت دادﻧﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪﻧﺪ.
ﺗﻌﺒﯿﺮ وﻓﺎت و رﺣﻠﺖ در ﺣﻖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﺟﻔﺎﺳﺖ
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻓﺮﺣﺰاد ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﻪ وﻓﺎت و رﺣﻠﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( را ﺟﻔﺎ در ﺣﻖ
اﯾﺸﺎن داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻗﻮل دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺠﻠﺴﯽ در ﺑﺤﺎر آورده و
ﻣﺴﺘﻨﺪ اﻟﺮواﯾﺎت،ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮادی ﮐﻪ اﻃﺮاف ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا)ص( ﺑﻮدﻧﺪ
آﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﯿﺎده ﮐﻨﻨﺪ آﻧﻬﺎ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( را ﻣﺴﻤﻮم ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﻪ رواﯾﺎت ﻫﻢ دارﯾﻢ و ﻗﻄﻌﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا)ص( ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪه اﻧﺪ و
ﺟﻔﺎ اﺳﺖ.

ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﻪ وﻓﺎت و رﺣﻠﺖ در ﺣﻖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺒﺎ و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ
وی ﺧﻄﺎب ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﺮ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﮐﻪ ﻣﮑﺘﺐ ﺷﻬﺎدت را ﺑﺮای
اﺳﻼم ﺑﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ ﻗﻄﻌﺎ ﺧﻮد ﺣﻀﺮت ﻫﻢ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺳﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﻫﺮ ﮐﺲ داده
ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﺟﺎ اﺳﺖ ﻫﻢ در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻫﻢ در ﻣﻨﺎﺑﺮ در
ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﺑﺸﻮد.
ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﺸﺪن ﺷﻬﺎدت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﯾﮑﯽ از ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﺸﺎن اﺳﺖ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﺸﺪن ﺷﻬﺎدت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( را ﯾﮑﯽ از ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ
ﻫﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﺳﺮور و ﺳﺎﻻر ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺪای
ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺪای ﻋﺎﻟﻢ از اﯾﺸﺎن درس ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻦ

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪﻧﺪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﯾﮑﯽ از
ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا)ص( ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺎدت اﯾﺸﺎن ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺣﻠﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺎ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع را اﺣﯿﺎ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ اﻗﺎﻣﻪ ﻋﺰا و اﺣﯿﺎی ﻣﮑﺘﺐ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( و ﺧﻮاﻧﺪن زﯾﺎرت از
ﺑﻌﯿﺪ در روز ﺷﻬﺎدت
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻓﺮﺣﺰاد در ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ای ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺟﻬﺖ ﻋﺰاداری
روز ﺷﻬﺎدت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( دارﯾﺪ ،ﮔﻔﺖ :در روز ﺷﻬﺎدت ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ
ﻋﺰاداری و اﻗﺎﻣﻪ ﻣﺠﺎﻟﺲ و اﺣﯿﺎی ﻣﮑﺘﺐ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ع اﺳﺖ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﯾﺎرت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم)ص( ﮐﻪ در ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﯾﺎرت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا)ص( از ﺑﻌﯿﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ از راه دور ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎز
و زﯾﺎرت دارد ﮐﻪ ﻋﺰﯾﺰان اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ

ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﺖ زﯾﺎرت ﺑﻌﯿﺪ در ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻫﺎ

در روز ﺷﻬﺎدت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﮔﻔﺖ :ﻗﺮاﺋﺖ زﯾﺎرت ﺑﻌﯿﺪ اﻟﺤﻤﺪ اﻟﻠﻪ در
رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در روز ﺷﻬﺎدت اﯾﻦ زﯾﺎرت
را ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﺗﮑﯿﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ در روز
 ۲۸اﯾﻦ زﯾﺎرت را از راه دور ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا)ص( و
ﺳﺒﻂ اﮐﺒﺮ اﻣﺎم ﻣﺠﺘﺒﯽ)ع( داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ان ﺷﺎاﻟﻠﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و
ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺣﻀﺮت ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
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