
 باسمه تعالي

 نامه صورتهاي تاريكمستندات نمايش

 :آله و عليه اهلل صلي پيامبر ترور و هَرشا قصّه

 97ص  28بحار األنوار:ج ؛  174ص 1: جتفسير القمي 

 

اند: اخبار موثّق دارم که محمّد او را و هَوویش را گفته اسرارم اگر فاش کنيد، کافِرید. و هر دو گفته

 ها با علي.اند که همان خلوتو بو برده« کدام اسرار؟ ها! حاالچه حرف»

 77المسائل العكبرية: ص

 

نقصي بود. من و پدر و شادروان ابوجهل خردلي تردید المَبيت. آن هم ترور بيهیادش به خير ليل

کنيم. غافل که بدتر شروع شد و محمّد همان شب هجرت نداشتيم که کار را تمامِ تمامِ تمام مي

 .بود خوابيده محمّد بستر در. دید را تکمانتک صورت علي که رفت لو ماند! نه فقط نقشهکرده بو

 465التفسير المنسوب إلي اإلمام العسكري: ص

 

خوش ندارد مردم بگویند یاراني داشت که دعوتش اجابت کردند و پشتش شدند و بر دشمنانش 

 بر پشتش زد. محمّد رحيم است.زدند؛ چون دشمنانش را زدند و خيالش آسود، برگشت؛ تيغ 

 331ص 2إرشاد القلوب: ج

 

محمّد پشتش را به پشتِ فاطمه چسباند و علي را پيشِ روش نشاند و حسن را بر این دست و 

خدایا! به صُلح باش با هر که با ایشان به صلح و به »حسينش را بر آن، پس کِسایي بر سر افکند که 

 «جنگ،جنگ باش با هر که با ایشان به 

 106سعد السعود: ص



امضا کردیم که به صلح باشيم با هم، و به جنگ باشيم با علي و نگذاریم جانشينِ محمّد شود. هيچ 

 ها و تا هر وقت!ها و سَدهوقت! سال

 545ص 4الكافي: ج

 

پيامبر هاشم، و بنيـ عمویش ـ من دیگر مرکَبِ پيامبر نيستم. مرکبِ وصيّ او شدم. در حضور عبّاس 

 اش را به ارث به علي داد.مرا و زِرِهش را و انگشتری

 28ص 2الصراط المستقيم: ج

 

 سالم کنيد؟« اميرالمؤمنين»یادت هست محمّد تو و رفيقت را گفت به علي به لفظِ 

 292ص 1الكافي: ج

 

 .ام به سرمکند. دستمالي بستهاسمم فاطمه است، دخترِ پيامبر. در اندوهِ پدر سرم درد مي

 150ص 1روضة الواعظين: ج

 

 کشم!آتش ميبه کوبيم؛ بيرون اگر نيایيد، این خانه را با دَر و همهْ آنها که بدان دَرَند یک بار دیگر مي

 19ص  1اإلمامة و السياسة: ج
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 1397فاطمیه 

 گروه فرهنگی مسلم


