ﻧﺤﻮﺳﺖ  ۱۳و ﺳﯿﺰده ﺑﻪ در از ﻧﻈﺮ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻈﺎﻫﺮی/ﺻﻮت
ﻧﺤﻮﺳﺖ ﻋﺪد  ۱۳و ﺳﯿﺰده ﺑﻪ در ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻈﺎﻫﺮی از اﺳﺎﺗﯿﺪ
اﺧﻼق ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ.
ﺑﺴﻢ رب اﻟﻤﻬﺪی)ﻋﺞ(
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺎرﻓﯽ اﻣﯿﺮﻣﺤﺴﻦ ﺳﻠﻄﺎن
اﺣﻤﺪی ﺳﯿﺮﺟﺎﻧﯽ )ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪی دات آی آر(؛ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺧﺮاﻓﻪ ای راﯾﺞ
ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﺪد ﻣﻈﻠﻮم  ۱۳ﻧﺤﺲ اﺳﺖ.
از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ  ۱۳ﻧﻮروز در اداﻣﻪ ﮐﻠﯿﭙﯽ ﺻﻮﺗﯽ از ﮔﺰﯾﺪه
ﺑﯿﺎﻧﺎت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮی)ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ( از اﺳﺎﺗﯿﺪ اﺧﻼق و ﻋﻠﻤﺎی
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن درﺑﺎره ﻋﺪم ﻧﺤﻮﺳﺖ اﯾﻦ ﻋﺪد ﺗﻘﺪﯾﻤﺘﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد،
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ در ﺳﯿﺰده ﺑﻪ در ،ﮔﻨﺎه را ﺑﻪ در ﮐﻨﯿﻢ و ﺳﺎﻟﯽ
دور از ﮔﻨﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ:
زﻣﺎن :ﭼﻬﺎردﻗﯿﻘﻪ و  ۳۷ﺛﺎﻧﯿﻪ
داﻧﻠﻮد

ﻧﺤﻮﺳﺖ  ۱۳و ﺳﯿﺰده ﺑﻪ در از ﻧﻈﺮ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻈﺎﻫﺮی
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻈﺎﻫﺮی ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻟﻔﻆ ﺳﯿﺰده ﮐﻪ اﻧﺼﺎﻓﺎ ﺑﻪ آن ﻇﻠﻢ ﺷﺪه

اﺳﺖ .اﻋﺪاد  ۱۴- ۱۳ – ۱۲آﯾﺎ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ؟ ﻧﻪ.

ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن ﻧﺤﻮﺳﺖ  ۱۳ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
اﮔﺮ از ﯾﮏ رﯾﺎﺿﯿﺪان ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﻟﻔﻆ
ﮔﻮﯾﺪ ﻧﻪ .اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ رﯾﺎﺿﯿﺪان راﺿﯽ
ﺑﻪ اﯾﻦ آﻗﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
اﺻﻼ ﻟﻔﻆ  ۱۳ﻧﺪارﯾﻢ!  ۱۲و  ۱۴اﺳﺖ،
ﻣﻮﻗﻮف ﻣﯽ ﺷﻮد و  ۱۳ﻧﺤﺲ اﺳﺖ.

 ۱۲ﺑﺎ  ۱۳ﯾﺎ  ۱۴ﺗﻔﺎوت دارد؟ ﻣﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﭘﻼک ﺧﺎﻧﻪ اش  ۱۳ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ
ﻧﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ  + ۱۲ﯾﮏ .در آﻣﺮﯾﮑﺎ
در اروﭘﺎ ﻫﻢ ﻟﻔﻆ  ۱۳دارد ﮐﻢ ﮐﻢ

ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺮای ﺟﻮان ﻣﺴﺖ در ﺳﯿﺰده ﺑﻪ در و ﻧﺴﺒﺖ
دادن آن ﺑﻪ ۱۳
ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﯾﮏ ﺟﻮاﻧﯽ ﺳﯿﺰده ﺑﻪ در رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺳﯿﺰده را
ﺑﻪ در ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﻨﺎه .ﺑﺎ ﺧﻮردن ﺷﺮاب ﺳﯿﺰده را ﺑﻪ در و
ﻣﺴﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد .در ﺣﺎل ﻣﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ آﻣﺪه ﺑﻮد و زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺧﻮرد و ﻓﮏ
او ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﺧﻮرده و ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ و ﺧﻮن از دﻫﺎﻧﺶ ﺟﺎری ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺣﺎﻻ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﯽ آﻣﺪ و او را ﻣﯽ دﯾﺪ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﻧﺤﻮﺳﺖ  ۱۳او را ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .و اﺻﻼ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﻔﺖ ﻧﺤﻮﺳﺖ ﺷﺮاب ﺧﻮری ،ﻧﺤﻮﺳﺖ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ،ﻧﺤﻮﺳﺖ
ﻏﺮور ﺟﻮاﻧﯽ او را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻧﺤﻮﺳﺖ ﺳﯿﺰده ﺑﻪ در او
را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﯿﺰده ﻧﺤﺲ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻇﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺪد و اﯾﻦ روز اﺳﺖ.

ﻣﺎﺟﺮای ﻧﺤﻮﺳﺖ  ۱۳و ﺳﯿﺰده ﺑﻪ در
زرﺗﺸﺘﯽ ﻫﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ  ۱۴ﺧﺪا ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺧﺪای ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﺧﺪای ﭼﻬﺎردﻫﻢ را ﮐﺸﺖ و ﺟﺎی او ﻧﺸﺴﺖ و ﭼﻮن آدم
ﮐﺶ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺳﯿﺰده ﻧﺤﺲ اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎ ﻧﺤﺴﯽ ﺳﯿﺰده ﭘﯿﺪا ﺷﺪ و ﮐﻢ ﮐﻢ
در اﺳﻼم و ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ و ﺳﭙﺲ در اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ آﻣﺪ و
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻟﻔﻆ  ۱۳ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻧﺤﺲ ﺷﺪ.
و ﮔﻔﺘﻨﺪ رﻓﻊ ﻧﺤﻮﺳﺘﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﺑﺮوﯾﺪ .آﻧﺠﺎ ﻫﻢ در
اﺧﺘﻼط ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺨﻨﺪﻧﺪ و ﺷﻬﻮت راﻧﯽ و ﮔﻨﺎه ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ﻋﺼﺮ ﺷﻮد و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺤﻮﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﯿﺰده ﺗﻤﺎم ﺷﻮد.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺤﻮﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،اﯾﻦ در اﺳﻼم و ﻗﺮآن ﻧﺤﺲ اﺳﺖ.
ﯾﺎ

زن و ﻣﺮد ﻧﺎﻣﺤﺮم ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺨﻨﺪﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻼ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ

ﻧﺎﻫﺎر ﺑﺨﻮردﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺎﻫﺎری ﭘﺮ از ﺷﻬﻮت و ﭘﺮ از ﻧﮕﺎه ﻫﺎی آﻟﻮده و
ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﮑﺮده اﮔﺮ ﺷﺮاب و ﭘﺎﺳﻮر و ﻗﻤﺎر ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎری
ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺤﺴﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺳﺎل را از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن ﺑﺪ ﺑﺨﺖ و ﻧﺤﺲ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ :اﻣﯿﺮﻣﺤﺴﻦ ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪی
www.soltanahmadi.ir

ﭘﯿﭻ رﺳﻤﯽ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام

ﺳﺎﯾﺖ

https://www.instagram.com/soltanahmadi_ir

