
 »میحرلا نمحرلا هللا مسب« 
 

 «ماه من» برنامه  مستندات سخنان حامد کاشانی در 

 

 ماه مبارک رمضان  ششم سحر
 علیه الل صلوات محبّت شدید متقابل بین امیرالمؤمنین  » )ادامه بحث  

 ( « وآله علیه الل صلی و رسول خدا    

 1400  ماه فروردین  30شنبه دو



 

 

 

پاسخ حضرت    ؛از طعام حضرت  »سوید بن غفله«  ناراحتیو    علیهاهللسالم  امیرالمؤمنین  غذای

نخورد ی کاملگاه رسول خدا سه روز متوالی غذا مبنی بر اینکه هیچ

 ترسم به رسول خدا ملحق نشوم... می

 )و مدتها بعد از شهادت رسول خدا!(ها  در استفاده از خوراکی  حتی  وآله علیهاهللصلیمواسات با رسول خدا  



 

 

به علت توانایی بر تحمل فراق رسول    علیهااهللسالم  زهرا تحمل مصیبت و فراق حضرت  امکان  

 وآله علیهاهللصلیخدا 

 وآله علیهاهللصلیبه علت مصیبت از دست دادن رسول خدا  )تا پایان عمر(  خضاب نکردن محاسن  

 هنگام تکفین ایشان  وآلهعلیهاهللصلیبا پیغمبر  علیهاهللسالموداع جانسوز امیرالمؤمنین  



 

 

 زیارت وداع اهل بیت 

امیر   حضرت  بدون    علیهاهللسالمخواسته  پیغمبر  با  شدن  محشور  بر  مبنی  تعالی  باری  از 

 سرافکندگی و شرمندگی 
 

 است  وآلهعلیهاهللصلی خدا امبری محبوب پ  از اینکه  علیهاهللسالم نی منؤرالمی ام   گزاریشکر



 

 

 علیه اهللسالمبرای امیرالمؤمنین   وآلهعلیهاهللصلیاشک شوق پیمغبر 

 

   

 وآله علیهاهللصلیرسول خدا از فراموشی درد چشم با شنیدن روایتی از عذاب هنگام مرگ 

 

 شود... تنها میعلیه( اهلل)سالمپیغمبر بدون علی  



 

 

با صدا و زبان امیرالمؤمنین توسط باری    وآلهعلیهاهللصلیخطاب قرار دادن حضرت رسول  

 تعالی 

   

      

  

 کردند ای امیرالمؤمنین را مالقات نمیهنگامی که لحظه وآلهعلیهاهللصلیدلتنگی پیامبر 

 د ی الرش  هارون نظر از هیعلاهللسالم جعفربنیموس  یشکن وحدت



 

 

 وآله علیهاهللصلینماز پیامبر  و یادآور امیرالمؤمنین احیاگر

 

 وآله علیهاهللصلییادآور وضوی رسول خدا  علیهاهللسالموضوی امیرالمؤمنین 
 

 در بیان »انس بن مالک« وآله )بعد از شهادت ایشان( علیهاهللصلیتحریف سنت پیامبر

 :



 

 

 وآله علیه اهللصلیا مدافع و عامل سنت واقعی رسول خدا امیرالمؤمنین تنه 

 وآله علیهاهللصلیتربیت یافته رسول خدا  علیهاهللصلواتحضرت امیر 

 وآله علیهاهللصلیممانعت قریش از مکتوب کردن سخنان رسول خدا 

 : 

 :



 

 

 وصیت پیغمبر  و ممانعت از مکتوب کردن وآلهعلیهاهللیصلتوهین خلیفه دوم به رسول خدا 

از شهر به علت حضور امیرالمؤمنین    وآله علیهاهللصلیاطمینان قریش از خارج نشدن پیغمبر  

 مکه در 



 

 

 در لیله المبیت  علیهاهللسالمآسیب رساندن و مجروح ساختن به امیرالمؤمنین  

هنگام مالقات با رسول    حضرتنگرانی پیامبر از سالمتی امیرالمؤمنین و مجروحیت  دل

 وآله علیهاهللصلیخدا 


