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  ـ موقعيت اهل بيت در نزد خدا 1

خـدايـى را حمـد و سپاس گـوييـد كه به خاطـر عظمت و نـورش هر كه در               

و ما وسـيله او در ميـان        , آسمانها و زميـن است به سوى او وسيله مى جـويد         

ث مخلوقاتـش و خاصان درگـاه و جـايگـاه قـدس او و حجـت غيبــى و وار              

  . پيـامبـرانـش هستيم 

  ـ حرمت مست كننده ها 2

هـر مست كننــده اى     , اى دوست پـدر  : به مـن فـرمـود  ) ص(پيامبـر خـدا   

  . و هر مست كننده اى خمر است, حـرام است

  ـ بهترين زنان كيستند؟ 3

ايــن : فرمـوده انـد , حضـرت در وصف اين كه بهترين چيز براى زنان چيست         

  . و مـردان هـم زنـان را نبينند, ن را نبيننـدمـردا, كه زنـان

  ـ نتيجه عبادت خالص 4

خــداوند متعـال    , هر كه عبادت خالصـش را به ســوى خـدا بـاال فرستــد             

  . برتريـن بهره و سودش رابه سوى او پايين فرستد

  

  ـ فاطمه در مقام شكوه از دو خليفه 5



آيا اگر حــديث را     : خطـاب به خليفه اول و دوم فـرمـود      ) س(حضـرت زهـرا 

. آرى: نقل كنـم بـه آن عمـل خــواهيد كـرد؟ گفتنــد            ) ص(از پيامبر خـدا  

  : فـرمـوده انـد) ص(شما را به خـدا آيا نشنيده ايـد كه پيامبـر : فرمـودنـد

هـر كـه    , و خشم فاطمه خشـم مـن است     , خشنودى فاطمه خشنـودى من   ((

 و هر كه فاطمـه را خـشنود         ,دختـرم فاطمه را دوست بدارد مرا دوست داشته       

و هـر كه فــاطمه را خـشمگيـن نمـايــد مــرا            , سازد مرا خشنـود ساخته   

) ص(چنين حديثى را از پيامبر خـدا      , آرى  : ؟ گفتند ))خشمگيـن نمـوده است  

مـن هم خدا و فرشتگان را گـواه مى گيرم كه شما دو نفـر     : فرمود. شنيده ايم   

را مالقـات  ) ص(و چـون پيامبـر    , تيدمرا خشمگيـن نموديد و خشنودم نساخ     

  . نمايـم حتما از شما به او شكايت خـواهـم نمـود

  ـ بدترين امت 6

    از انــواع نعمتهـا تغذيـه       : بــدتريـن امت مــن كسـانى هستــند كـــه        

و لباسـهاى گوناگــون مــى       , مى كنند و خوراكيهاى رنگارنـگ مـى خورنـد         

  . ويندو هـرچه بخـواهنـد مى گ, پـوشند

  ـ نزديكترين اوقات زن به خدا 7

زن : زن چيـست؟ گفتنــد    : از اصحـابــش پـرسيــد    ) ص(پيـامبـر اكــرم  

زن چه مـوقع به خـدايـش نزديكتر اسـت؟ اصـحاب          : فرمود. نـامـوس است 

. رسـيد ) س(چون اين سخـن به گـوش فاطمـه      . نتـوانستند جـواب گـوينـد  

ود هنگامى است كه در كـنج خانـه         نزديكتريـن اوقات زن به خداى خ     : فرمود

حقا كه فاطمه پاره تـن      : فرمود) ص(پس از ايـن جواب پيامبر اكرم       . خودباشد  

  . من است 

  

  ) س(ـ نتيجه صلوات بر زهراء8



, اى فاطمه هر كه بـر تــو صلــوات فرستــد           : به مـن گفت  ) ص(رسـول خدا 

ـ        , خداوند او را بيـامـرزد و به مـن         م ملحـق   در هــر جــاى بهـشت بـاشـ

  . گـردانـد

  رهبر وپيشوا ) ع(ـ على9

پس على سرپرست اوست و     , هركه من سرپرست اويم   : فرمود) ص(پيامبر اكرم   

   .پس على رهبر اوست, هركه را من رهبر اويم 

  ـ حجاب فاطمه 10

بالفاصـله  , آمد) س(همـراه بـا مرد نابينايى به خانه فاطمه      ) ع(پيامبـر اكـرم   

چرا خود را پوشـاندى     : فرمود) ص(رسول خدا . ال پوشاند خود را كام  ) س(فاطمه

اى پيامبر خدا اگـر او مـرا        : فرمـود) س(با ايـن كه او تـو را نمى بيند؟ فاطمه          

مـن كه او را مى بينـم و او بوى مرا حس مـى كنـد پيـامبر اكـرم                   , نمـى بيند 

  . گواهى مى دهـم كه تو پاره دل منى : فرمود

  ـ دستور العملى جامع 11

, بـر مـن وارد شـد      ) ص(رسول خدا , در وقتى كه بستر خواب را گسترده بودم       

قــرآن را   : اى فـاطمه نخـواب مگـر آن كه چهار كار را انجـام دهـى          : فرمـود

و , و مومنيـن را از خود راضى كنى      , و پيامبران را شفيعت گردانى    , ختـم كنـى 

,  خـواندن نمـاز كـرد     ايـن را فرمـود و شروع به     . حج وعمره اى را به جا آورى      

يا رسول اهللا بـه چهـار چيـز مـرا امـر             : گفتـم, صبر كردم تا نمازش تمام شد     

  : فرمودى در حالى كه بر آنها قادر نيستم آن حضرت تبسمى كرد و فرمود

چون قل هو اهللا را سه بار بخوانى مثل اين است كه قـرآن را خـتم كـرده اى و                    

شفاعت كنندگان تو در روز     ,  فرستى چون بر من و پيامبران پيش از من صلوات        

آنـان همـه از تـو       , و چون براى مومنيـن استغفار كنـى        , قيامت خواهيـم بود  



سبحان اهللا و الحمـد هللا و ال الـه اال اهللا و             : و چون بگـويـى  , راضى خواهند شد  

   .اهللا اكبر حج و عمره اى را انجام داده اى

  ـ رضايت شوهر 12

ى به حال زنى كه شـوهرش را خـشمگين سـازد و            وا: فرمـود) ص(پيامبر اكرم 

  . خـوشا به حال زنى كه شوهرش از او خشنود باشد

  ـ ثواب انگشتر عقيق 13

  . كسـى كه انگشتـر عقيق به دست كنـد هميشه خيـر مـى بينـد

  بهترين داور ) ع(ـ على 14

حـاكم وداورى را  , گروهى از فرشتگان درباره چيزى با يكديگر مشاجره نمودند       

خداوند متعال به آنهـا وحـى فرمـود كـه خــودتان             , از بنى آدم تقاضا كردند    

  . انتخاب كنيد و آنان على ابن ابيطالب را برگزيدند

  ـ زنان دوزخى 15

دربـاره مشاهـدات خـود از عـذاب دوزخيـان در شــب           ) (ص(پيامبـر اكـرم 

د كــه  دخترم اما زنى كه به مويش آويخته شده بود كسى بـو          : فرمود) مـعراج

زنى بــود   , و آن كه با زبانـش آويزان بود      , مويـش را از مردان نمـى پـوشانيد     

, و آن كه سرش سر خوك و بدنش بدن االغ بود          ... كه شـوهرش را آزار مى داد     

, و آن كه صـورتـش به شكل سگ بود       , زنى بود كه سخـن چين و دروغگو بود       

  . د و حسد مى ورزيدزنى بـود كه آواز مى خـواند ونوحه سرايى مى كر

  ـ شرايط روزه دار 16

نگـه نـدارد    ) ازحرام(روزه دار چون زبانـش و گوشش و چشمش و اعضايش را            

  . روزه دار نيست



  ـ داناترين و نخستين مسلمان 17

شوهر تو در دانش داناترين مردم و نخستين        : به مـن فرمودند  ) ص(رسول خدا   

  . تمرد مسلمان و در بردبارى برترين مردم اس

   پيامبر يهـ كمك به ذرار18

هركسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهـد و          :فرمود) ص(پيامبر اكرم   

مــن پـاداش دهنــده او       , مـن پاداشــى نگيــرد    . بر آن كار پاداشى نگيرد    

  . خـواهـم بـود

  ـ على و شيعيان 19

در ايـن شـخص و پيـروانش    : نگريست و فرمــود ) ع(به على ) ص(پيامبر خدا   

  . بهشت اند

  ـ شيعه على در قيامت 20

آگـاه بـاش كه تــو و     , اى ابـاالحسـن   : فـرمـود) ع(پيـامبـر خـدا به علـى   

  پيروانت در بهشت هستيد 

  ـ قرآن و عترت در آخرين سخن پيامبر 21

در هنگام مرضى كه به سبب آن از دنيا رفـت ـ و در   ) ص(از پـدرم رسول خدا

  : از اصحـاب بـودـ شنيـدم كه فـرمـودمملـو , حالى كه خـانه

وبـه تحقيـق    , اى مردم نزديك است كه به آسانى از ميان شما رخـت بربنـدم             

  . سخنى كه عذر را برشما تمام كند پيش فرستادم

اهل بيتم را بـر جاى     , بـدانيـد كه من در ميان شما كتاب پـروردگارم و عترتم         

ـ       . مـى گذارم  ايـن علـى با قرآن اسـت و       : ودآن گاه دست على را گرفت و فرم

از هـم جدا نمى شوند تا هر دو در كنار حوض كوثر بر مـن               , قرآن با على است   



مـن در قيامت از شما از آنچه درباره ايـن دو پـس از مـن انجـام               , وارد شوند 

   .دهيد خواهـم پرسيد

  ـ شستن دستها 22

ـ          : فرمـود) ص(رسـول خدا  , ب كنـد  سرزنـش نكند جز خـود را كـسى كـه ش

  . درحالى كه دستش چرب و بد بو باشد

  ـ نتيجه گشاده رويى 23

         گشـاده رويــى در چهـره مـومــن بــراى صـاحبــش بهـشت را سـبب                 

  . مـى شـود

  ـ رنج خانه دارى 24

يك بار آرد مـى كـنم و        , دو دستـم از سنگ آسيا پينه بسته        , اى رسول خدا    

   .يكبـار خمير مى سازم 

  خل ـ زيان ب25

زيرا كه بخل آفتى است كـه       , از بخل ورزيدن بپرهيز   :فرمـود) ص(پيامبر اكرم   

زيـرا كه آن درختــى اسـت در        , از بخل بپـرهيز    . در شخص بزرگـوار نيست   

آتـش دوزخ كه شاخه هايـش در دنياست و هـر كه بـه شـاخه اى از شــاخه       

  . هـايـش درآويزد داخل جهنمـش گرداند

  ـ نتيجه سخاوت 26

زيـــرا كــه    , بـرتـو باد سخاوت ورزيــدن   : به مـن گفت  ) ص(امبر اكـرم   پي

سخاوت درختـى از درختـان بهشت است كه شاخه هايـش به زميـن آويخته            

  . هر كه شاخه اى از آن را بگيـرد او را به سـوى بهشت مـى كشـانـد, است 

  



  ـ نتيجه سالم و تحيت بـر رسـول خـدا و دختـرش زهـراء 27

هـركه بـر مـن و تـو تا سه روز تحيـت و           :  در زمان حياتش به من فرمود      پدرم

  . بهشت بر او واجب گـردد, سالم بفرستد

  ـ خنده اسرار آميز 28

دخترش فاطمه را نزد خود خواند و در        , مريض شد ) ص(هنگامى كه رسول خدا   

مجـددا رســول خــدا بـا او        , گريه كرد ) س(فاطمه  . تeگوش او سخنـى گ   

در ايـن بـاره از حـضـرت      : عايشه گـويـد , خنـديـد) س(كـرد فاطمه نجـوا  

, مرگش را به من خبر داد     ) ص(چون پيامبر   : فـرمــود, پـرسيـدم) س(زهـرا

پس از گريه ام به مـن خبـر داد كـه نخـستيـن كـسـى كـه او را                   , گريستـم

  . مالقـات كنـد مـن هستـم در نتيجه خنـديدم

  هرا ـ پيامبر پدر فرزندان ز29

همانـا خــداوند    : از پيـامبـر اكـرم نقل كــرده كـه فـرمــود         ) س(فـاطمه  

عزوجل ذريه هر يك از فرزندان مادرى را سبب ارتباط و خـويـشاوندى قـرار               

داده كه به وسيله آن ذريه به او منسـوب مى شوند مگر فرزنـدان فاطمـه كـه         

ب مــى   و بـه مــن منـسـو      (مـن سـرپـرست و خـويشـاونـد آنها هستـم       

  ). شـونـد

  ـ خوشبخت واقعى 30

اسـت كـه   ) ع(اين جبرئيل : نقل كرده كه فرمود  ) ص(از پيامبر اكرم  ) س(فاطمه

همانا خوشبخت تمام خوشبخت و خـوشبخت واقعى كسـى        : مرا خبر مى دهد   

  . در زندگى ام و پس ازمرگم دوست داشته باشد, است كه على را

  

  



  ـ پيامبر در جمع اهل بيت 31

دراين وقت  . بنشين: جامه اى را گستراند و فرمود     , وارد شدم )ص(ل خدا بر رسو 

: فـرمود. آمـد) ع(بعدا حسيـن   , نزد مادرت بنشيـن  : فرمـود, آمد  ) ع(حسن

آن گـاه   , تـو نيز با اينان بنـشيـن     : فرمود. آمد  ) ع(پـس على   . با اينها بنشين  

اينها از من اند و مـن      خـدايا  : فرمـود. اطراف جامه را گرفت و روى ما انداخت         

خـدايـا از اينـان راضـى بـاش همـان طـور كـه مــن از اينهـا              , از اينهايـم 

  . راضـى ام 

  ـ دعاى پيـامبـر در وقت ورود وخـروج از مسجـد 32

چـون داخل مسجـد مى شـد     ) ص(پيامبـر اكـرم   : فرمـوده است ) س(فاطمه  

ود فرست و گناهانـم را بيـامرز و        خـدايا بر محمد در   , به نام خدا  : (( مى فرمود 

به نام  : ((و چـون خارج مى شد مى فرمود      )) درهاى رحمتت را برايـم باز كـن       

خدايا بر محمـد درود بفــرست و گنـاهـانــم را بيـامــرز و درهــاى                , خدا

  )) بخششت را بـرايم بـاز كــن 

  ـ سحر خيزى 33

مرا بـا   , بحگاهى بودم در حالى كه در خواب ص     , بر من گذشت    ) ص(رسول خدا   

دختـرم بـر خيز شاهـد رزق و روزى پـروردگارت        : پايـش تكان داد وفرمـود   

زيرا كه خـداوند روزيهاى مردم را بيـن طلوع فجر تـا           . باش واز غافالن مباش     

  . طلـوع آفتاب تقسيـم مى كند

  ـ مريض در پناه خدا 34

ـون بنده خـدا بيمـار      چ: فرمود) ص(پيامبر اكرم   : فرموده است ) س(فــاطمه  

قلـم تكليف را از بنده ام ـ تاوقتى  : خداوند به فرشتگانش وحى مى كند, گردد

زيرا خـودم او را بازداشت نمـوده تا , كه در عهد و پيمان مـن است ـ برداريد  

خداوند بـه فرشـتگانش   : پـدرم مـى فرمود  . جانـش را بگيرم يا آزادش گذارم     



ارم پاداش كـارهـايـى را كه در وقت سالمتـش      وحى فرستاد كه براى بنده بيم     

  . انجـام مـى داده بنـويسيـد

  ـ نـرمخـويـى در مقـابل ديگـران واحتـرام به زنـان 35

بهتـرين شـما نرمخــوترين شـما بـه          : فـرمـوده اسـت  ) ص(پيامبـر اكـرم   

  . اطرافيان و بزرگوارترين شما به زنان است

  ـ پاداش آزادى بردگان 36

به ازاى هر عـضـوى  , هركه بنده مـومنى را آزاد كنـد  : فرمود) ص(كرم  پيامبر ا 

   .عضـوى از او در آتـش جهنـم آزاد گردد, از آن بنـده

  ـ زمان استحابت دعا 37

در روز جمعه ساعتى است كه بنده مسلمان در آن وقـت      :فرمود)ص(رسول خدا 

ن وقتى است كه    چيزى از خدا نخواهد مگر آن كه خداوند به او عطا گرداند و آ             

  . نيمه خـورشيد به سوى مغرب نزديك گردد

  ـ سستى در نماز 38

دربـاره مــردان و زنـانــى كـه در نمــازشان           ) ص(از پـدرم رسـول خـدا     

هـر زن و    : آن حضرت فرمـودنـد  . پـرسيـدم, سستـى و سهل انگارى مكنند    

 او را بـه  خــداوند , مردى كه در امر نماز سستـى و سهل انگارى داشته باشـد 

   :پانزده بال مبتال مـى گرداند

  . ـ خداوند بركت را از عمرش مى گيرد1

  , بـركت را از رزق و روزىاش مـى گيـرد, ـ خـداونـد2

  , سيمـاى صـالحيـن را از چهره اش محـو مـى كنـد, ـ خـداونـد3



  , ـ هـر كـارى كه بكنـد بـدون پـاداش خـواهـد مـانـد4

  , اهد شدـ دعايش مستجاب نخو5

  , ـ بـرايـش بهره اى از دعاى صـالحيـن نخـواهـد بــود6

  , ـ ذليل خواهد مرد7

  , ـ گرسنه جان خواهد داد8

به طـورى كه اگـر با همـه نهرهـاى دنيـا آبـش             , ـ تشنه كام خـواهـد مرد    9

  , تشنگى اش برطرف نخواهد شد, دهنـد

 در قبــرش نـاآرام      فـرشته اى را بـرمـى گزينــد تــا او را         , ـ خـداونـد 10

  , سـازد

  , ـ قبرش را تنگ گرداند11

  , ـ قبرش تاريك باشد12

در , ـ خداوند فرشته اى رابر مى گزيند تا او را به صـورتش به زمـين كـشد                13

  , حالى كه خاليق به او بنگرند

  , ـ به سختى مورد محاسبه قرار گيرد14

  . را عذابى دردناك باشدـ و خداوند به او ننگردواو راپاكيزه نگرداند و او 15

  ـ شكست ظالم 39

دو سپاه ستمگــر بـه      : فـرمـوده است ) ص(پيامبـر اكرم   : فرمود) س(فاطمه  

مگر آن كه خداوند آن دو را بـه حـال خــود واگـذارد و باكــى                  , هـم نرسند 

مگر , و دو سپاه ستمگر به هم نرسند      . نداشته باشــد كه كدام يك پيروز گردد      

  . ت از آن سپاه ظالمتر باشدآن كه هزيمت و شكس



  ) س(ـ بخشى از خطبه زهرا 40

  : در آن سخنزانـى معروفـش در مسجـد فـرمـود) س(حضـرت زهـرا

  , خـداونـد ايمـان را بـراى تطهيـر شمـا از شـرك قـرار داد

  , و نماز را براى پاك شدن شما از تكبر

  , و زكـات را بـراى پـاك كـردن جـان و افزونـى رزقتان

  , و روزه را براى تثبيت اخالص

  , و حج را براى قوت بخشيدن دين 

  , و عدل را براى پيراستن دلها

  , و اطاعت ما را براى نظم يافتن ملت

  , و امـامت مـا را بـراى در امـان مـانـدن از تفــرقه

  , و جهاد را براى عزت اسالم

  , و صبر را براى كمك در استحقاق مزد

  , ا بـراى مصلحت و منـافع همگـانـى و امـر به معروف ر

  , و نيكـى كـردن به پـدر و مـادر را سپـر نگهدارى از خشـم 

  , وصله ارحام را وسيله ازدياد نفرات

  , و قصاص را وسيله حفظ خونها

  , و وفـاى به نذر را بـراى در معرض مغفـرت قـرار گـرفتـن 

  , غييـر خـوى كـم فـروشـىو به انـدازه دادن تـرازو و پيمـانه را بـراى ت



  , و نهى از شـرابخـوارى را بـراى پـاكيزگـى از پليـدى 

  , و دورى از تهمت را بـراى محفـوظ مـانــدن از لعنت

  , و تـرك سـرقت را بـراى الزام به پـاكـدامنــى 

  , و شـرك را حـرام كـرد بـراى اخالص به پـروردگـارى او 

مگـر آن   , نه كه شايسته است بتـرسيد و نميريـد       از خـدا آن گـو   , بنابـرايـن  

  , كه مسلمان باشيد

, و خـدارا درآنچه به آن امر كرده و آنچه از آن بازتان داشته است اطاعت كنيد               

ســوره فـاطر    .))( از خـدا مـى ترسـند    , فقط آگاهان , از بندگانـش   ((زيرا كه   

  ) 28آيه

  : پى نوشت ها 

1s265ص ,1ج , مصطفـى ـ فـاطمه الزهـراء بهجه قلب ال .  

  . 266ص ,1ج ,  ـ همان2

  . 267ص ,1ج ,  ـ پيشين 3

  . 273ص ,1ج, ـ همان 4

  . 14ص , 1ج , ـ االمامه والسياسه 5

  . 266ص ,1ج ,  ـ بهجه6

  . چـاپ ايــران, 92ص , 43ص ,  ـ بحـار االنـوار 7

  . 287ص ,1ج ,  ـ بهجه 8

  . 285ص ,1ج ,  ـ همان 9
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 كلماتى از نور

فاطمـه جـان آيـا      : در يكى از روزها، صبحگاهان امام على عليه السالم فرمود         

نه، به خدايى كه پـدرم را       : غذايى دارى تا از گرسنگى بيرون آيم؟ پاسخ دادند        

 و شما را به امامت برگزيد سوگند، دو روز است كـه در منـزل غـذاى                  به نبوت 

. كافى نداريم و در اين مدت شما را بر خود و فرزندانم در طعـام تـرجيح دادم                 

فاطمه جان چرا به من اطالع ندادى تـا بـه           : امام عليه السالم با تأسف فرمودند     

ى اباالحسن، من از    ا: دنبال تهيه غذا بروم؟ حضرت زهرا عليها السالم فرمودند        



پروردگام خود حيا ميكنم كه چيزى را كه تـو بـر آن تـوان و قـدرت نـدارى،                    

  .درخواست نمايم

  )43، ص 59بحار االنوار، ج (

كسي كه عبادتهاى خالصانه خود را به سوى خـدا فرسـتد، پروردگـار بـزرگ                

  .بهترين مصلحت او را به سويش فرو خواهد فرستاد

  )249، ص 70بحار االنوار، ج (

پاداش خوشرويى در برابر مؤمن بهشت است و خوشرويى با دشمن ستيزه جو،             

  .دارد انسان را از عذاب آتش باز مى

  )401، ص 75بحار االنوار، ج (

اى رسول خـدا    : شان عرض كردند   حضرت فاطمه سالم اهللا عليها به پدر گرامى       

پيامبر تو را همسر كسى قرار داد       : زنان قريش به منزل من وارد شدند و گفتند        

: رسول اكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم در جواب فرمودنـد          . كه سرمايهاى ندارد  

ام كـه تـو را بـه اولـين           قسم به خدا دخترم، در خيرخواهى تو كوتاهى نكرده        

  .ام ردبارترين اشخاص تزويج نمودهمسلمان و عالمترين و ب

دخترم، همانا خداى عزوجل نگاهى بـه زمـين افكنـد و از اهـل آن دو نفـر را             

  .برگزيد، كه يكى از آن دو را پدرت و ديگرى را شوهرت قرار داد

  )133، ص 43بحار االنوار، ج (

 ما اهل بيت رسول خدا، وسيله ارتباط خدا با مخلوقات و برگزيدگان خداييم، ما        

  .جايگاه پاك خدا و دليلهاى روشن او و وارثان پيامبران الهى مىباشيم

  )211 ص 16نهج البالغه البن ابي الحديد، ج (



خداوند اطاعت و پيروى از ما اهل بيت عليهم السالم را سـبب برقـرارى نظـم                 

اجتماعى در امت اسالمى، و امامت و رهبرى ما را عامل وحدت و در امان ماندن            

  . قرار داده استاز تفرقهها

  )258، ص 1انتشارات اسوه، ج : احتجاج طبرسى، ايران(

پيامبر صلى اهللا عليه وآله و سلم و على عليـه الـسالم دو پـدر امـت اسـالم                    

ها و انحرافاتشان را اصـالح       مىباشند، كه اگر مردم از آنان پيروى كنند، كجى        

مـراه و ياورشـان     دهنـد، و اگـر ه      نموده و آنها را از عذاب جاويدان نجات مى        

  .دارندي ى هميشگى خداوندى را ارزانيشان مباشند نعمتها

  )259، ص 23بحاراالنوار، ج (

امـام  : از حضرت فاطمه عليها السالم روايت شده كـه رسـول خـدا فرمودنـد              

او بـه   ) منتظر باشـند تـا    (همچون كعبه است كه بايد به سويش روند، نه آنكه           

  .سوى آنها بيايد

  )353، ص 36لد بحاراالنوار، ج(

  .همانا خوشبخت حقيقى كسى است كه على عليه السالم را دوست بدارد

  )132، ص 9مجمع الزوائد عالمه هيثمى، ج (

كسى كه پس از خوردن غذا، با دستى آلوده و چرب بخوابـد، هـيچ كـس جـز                  

  .خودش را سرزنش ننمايد

  )40759، ح 242، ص 15كنزل العمال، ج (

ت فدك، همانا خداوند بزرگ آيه آت ذاالقربى حقـه، را    اما حقانيت من در مالكي    

وقتى در قرآن كريم بر رسول خدا نازل فرمود، من و فرزندانم نزديكترين مردم              

به پيامبر صلى اهللا عليه وآله و سلم بوديم، پس رسول خدا فدك را بـه مـن و                   

  .فرزندانم هديه فرمود



  )291، ص 7مستدرك الوسايل، ج (

  .ديه خوبي استبراى مؤمن، خرما ه

  )35305، ح 339، ص 12كنزالعمال، ج (

:  سوره نور نازل شد كـه      63وقتي آيه   : حضرت فاطمه زهرا عليها السالم فرمود     

اى مسلمانان، رسول خدا را آن گونه كه همديگر را مى خوانيـد، صـدا نكنيـد،      

 ترسيدم كه رسول خدا را با لفظ ،اى پدر، بخوانم، من هم مانند ديگران پـدر را                

دو سه بار كه پدر را با اين نام خواندم، رو به مـن              . با نام ،يا رسول اهللا، صدا زدم      

  :كرده فرمودند

فاطمـه  . اين آيه درباره تو و خانواده تو و نسل تو نازل نـشده اسـت       ! اى فاطمه 

تو از منى و من از تو، همانا اين آيه براى ادب كـردن آدمهـاى خـشن و                    ! جان

دخترم تو  . اى خودخواه و متكبر، نازل شده است      درشت خوهاى قريشن انسانه   

با جمله ،پدرجان، خطاب كن كه مايه حيات قبل من است و خداوند را خوشنود               

  .كند مى

  )33، ص 34بحاراالنوار، ج (

. مردى نابينا از حضرت فاطمه عليها السالم اذن خواست كه داخل خانـه شـود              

يغمبر خدا صلى اهللا عليه و آله و        پ. فاطمه عليها السالم خود را از او مستور كرد        

به چه سبب خود را مستور كردى و حال اين كه اين مرد             : سلم به فاطمه فرمود   

      اگـر او مـرا    : بيند؟ حضرت زهرا سالم اهللا علهـا پاسـخ دادنـد           نابينا تو را نمى   

 نگرم، و اگر چه او نمىبيند اما بوى زن را استشمام مـى             نمى بيند من او را مى     

دهم كه تو    شهادت مى : ول خدا پس از شنيدن سخنان دخترش فرمود       رس. كند

  .پاره تن منى

  )91، ص 43بحار االنوار، ج (



و نمـاز را بـراى دورى از        . خداى تعالى ايمان را براى پاكيزگى از شرك قرار داد         

  .تكبر و خودخواهى

  )258، ص 1احتجاج طبرسى، ايران، انتشارات اسوه، ج (

ايه پاكى جان و فزونى روزى و روزه را بـراى پابرجـايى             خداى تعالى زكات را م    

  .اخالص قرار داد

  )258، ص 1احتجاج طبرسى، ايران،انتشارات اسوه، ج (

خداى تعالى حـج را موجـب اسـتحكام ديانـت، و عـدالت را مايـه وحـدت و                

  .هماهنگى دلها قرار داد

  )258، ص 1احتجاج طبرسى، ايران، انتشارات اسوه، ج (

د را موجب عزت و هيبـت اسـالم، و صـبر را وسـيله اسـتحقاق و       خداوند جها 

  .شايستگى پاداش حق تعالى قرار داد

  )258، ص 1احتجاج طبرسى، ايران، انتشارات اسوه، ج (

  .خداوند امر به معروف را جهت اصالح جامعه واجب فرمود

  )258، ص 1احتجاج طبرسى، ايران، انتشارات اسوه، ج (

ر و مادر را واجب فرمود تا از خسم او در امان بمانند، و              خداى تعالى نيكى به پد    

دستگيرى از خويشان را موجب افزايش عمر و سبب فزونى جمعيـت و قـدرت            

  .قرار داد

  )259، ص 1احتجاج طبرسى، ايران، انتشارات اسوه، ج (

خداى تعالى قصاص را وسيله حفظ جانها و وفاى به نـذر را بـراى رسـيدن بـه            

  .رار دادمغفرت و آمرزش ق



  )259، ص 1احتجاج طبرسى، ايران، انتشارات اسوه، ج (

خداى تعالى مراعات كامل وزن و پيمانه را براى جلوگيرى از كم فروشى و نهى               

  .از شرابخوارى را براى پرهيز از پليدى تشريع نموده است

  )259، ص 1احتجاج طبرسى، ايران، انتشارات اسوه، ج (

و دشنام را براى دور شدن از لعنت واجب فرموده و           خداى تعالى پرهيز از افترا      

  .دزدى را منع كرد تا راه عفت پويند

  )259، ص 1احتجاج طبرسى، ايران، انتشارات اسوه، ج (

خداوند شرك را حرام فرمود تا به اخالص طريق بندگى و يكتاپرستى جوينـد،              

و آنچـه   پس چنانكه بايد، ترس از خدا را پيشه گيريد و جز مـسلمان نميريـد                

فرموده است به جا آريد و خود را از آنچه نهى كرده باز داريد كه تنها دانايان از            

  .ترسند خدا مى

  )101 آل عمران،– 259، ص1احتجاج طبرسى، ايران، انتشارات اسوه، ج (

حضرت فاطمه زهرا سالم اهللا عليها در جواب سلمان كه براي فقيـرى تقاضـاى         

  :كمك داشت فرمود

گند به خداوندى كه حضرت محمـد صـلى اهللا عليـه وآل را بـه       سو! اى سلمان 

پيامبرى برگزيد، سه روز است كه غذا نخوردهايم و فرزندانم حسن و حـسين              

كردنـد و خـسته و مانـده بـه           قرارى مى  عليهما السالم از شدت گرسنگى بى     

اما من نيكى و نيكوكارى را كه درب منزل مرا كوبيده است، رد             . خواب رفتهاند 

  .كنم نمى

  )72، ص 43بحار االنوار،ج (



حـسن و    هاى به حق پيامبرانى كه آنها را برگزيدى و به گريه         ! بزرگا! پروردگارا

خواهم گناهان شيعيان من و شـيعيان فرزنـدان          حسين در فراق من، از تو مى      

  .مرا ببخشايى

  )196 2، 1 كوكب الدرى، ج – 53ذخائر العقبى، ص (

مادرم فاطمه عليها السالم را ديديم كه       :  فرمود امام حسن مجتبى عليه السالم    

شب جمعه تا صبح مشغول عبادت و ركوع و سجود بود، و شـنيدم كـه بـراي                  

مؤمنين دعا مىكرد و اسامى آنان را ذكر مىنمود و بـراى آنـان بـسيار دعـا                  

چرا همان طور   ! مادر: مىكرد ولى براى خودش دعا نكرد، پس به او عرض كردم          

اول همسايه ! پسرم: دعا كردى براى خودت دعا نكردى، فرمودكه براى ديگران   

  .و سپس خود و اهل خانه

  )81، ص 43بحار االنوار، ج (

روزى حضرت فاطمه عليها السالم خطاب به حضرت اميرالمؤمنين عليه السالم           

نزديك بيا تا اطالع دهم شما را از آنچـه در گذشـته اتفـاق               ! على جان : فرمود

ال به وقوع پوستن است وآنچه در آينده رخ خواهـد داد تـا              افتاد و آنچه در ح    

  .روز قيامت هنگامه برپايى رستاخيز

  )8 ص 43بحار االنوار، ج (

حضرت زهرا سالم اهللا عليها در رابطه با دعاى روز جمعه از رسول گرامى اسالم               

در روز جمعه ساعتي است كه هر خواسته خير و نيكـويى در             : نقل فرمودند كه  

كـدام سـاعت اسـت؟      ! يـا رسـول اهللا    : پرسيدم.  به اجابت مىرسد   آن ساعت 

  .آنگاه كه نصف خورشيد در افق پنهان شود: فرمودند

  )766، ص 7كنزل العمال، ج (

بهترين شما كسانى هستند كه در برخورد با مـردم نرمتـر و مهربانترنـد و بـا                  

  .اند همسرانشان مهربان وبخشنده



  )7داليل االمامه طبرى، ص (

وزه، زبان و گوش و دست و پاى روزهدار را از ارتكاب اعمال ناپسند حفظ نكند، روزه اگر ر

  )و به چه دردش مىخورد؟(را مىخواهد چه كند 

  )366 ص 7مستدرك الوسايل، ج (

وقتى امام حسن و امام حسين عليها السالم مريض شدند، بـه حـضرت علـى                

پـس  ... كنـى؟     نمـى  چرا براى سالمتى دو فرزنـدت نـذر       : عليه السالم گفتند  

اگر فرزندانم شفا يابند، سه روز براى خـدا         : حضرت فاطمه عليها السالم فرمود    

  .جهت شكرگزارى روزه خواهم گرفت

  )245، ص 35بحاراالنوار،ج (

مردان نامحرم را نبينند،    ) بدون ضرورت (آنچه براى زنان نيكوست اين است كه        

  .و نامحرمان نيز آنها را ننگرند

  )69، ص 37ر، ج بحاراالنوا(

اى رسول خدا، سلمان از سادگى لباس من تعجب نمود، سوگند به خدايى كـه               

تو را مبعوث فرمود، مدت پنج سال است فرش خانه ما پوست گوسفندى است              

خـوابيم، و    خورد و شبها بر روى آن مى       كه روزها بر روى آن شترمان علف مى       

  .ستبالش ما چرمى است كه از ليف خرما پوشيده شده ا

  )303بحاراالنوار، ج ، ص (

   و به امور زنـدگى و تربيـت فرزنـد          (ماند،   آن لحظهاى كه زن در خانه خود مى       

  .به خدا نزديكتر است) پردازد مى

  )92،ص 43بحاراالنوار،ج (



اى دختر رسول خدا، دستهايت زخم شـده اسـت، خـود را بـه     : به او گفته شد  

كار منـزل را    . تان فضه ايستاده است   در كنار شما خدمتكار منزل    . زحمت مينداز 

صلى اهللا عليه و    (رسول خدا   : حضرت زهرا عليها السالم پاسخ داد     . به او واگذار  

به من سفارش فرمود كه كارهاى خانه را با فضه تقسيم كنم، يك روز او كار     ) اله

  .كند و روز ديگر من، ديروز نوبت او بود و امروز نوبت من است

  )530لقطب الدين راوندى، صالخرائج و الجرائح (

حضرت على و فاطمه عليهما السالم در تقسيم و ظـايف زنـدگى زناشـويى از                

كارهـاى داخـل    : فرمودند. رسول خدا صلى اهللا عليه و آله راهنمايى خواستند        

منزل را فطمه عليها السالم و كارهاى بيرون از منزل را على عليه السالم انجام               

 جز خدا كـسى نمـى     : لسالم با خوشحالى فرمود   پس حضرت زهرا عليها ا    . دهد

داند كه از اين تقسيم كار تا چه اندازه خوشحال شدم، زيرا رسول خـدا مـرا از         

  .انجام كارهايى كه مربوط به مردان است بازداشت

  )81،ص 43بحاراالنوار،ج (

هاى واپسين زندگى، پس از وضو گرفتن        حضرت زهرا سالم اهللا عليها در لحظه      

      عطر مـرا همـان عطـرى كـه هميـشه           ! اى اسماء : بنت عميس فرمود  به اسماء   

زنم، و پيراهنى را كه هميشه در آن نماز مىگزارم بياور و بر بالينم بنشين،                مى

گـزارم و   هرگاه وقت نماز شد مرا از خواب بيدار كن، اگر بيدار شدم كه نماز مى 

  . بفرستماگر بيدار نشدم كسى را بدنبال على عليه السال

  )122، ص 2كشف الغمة، بيروت، داراالضواء، ج (

حضرت فاطمه سالم اهللا عليها به زن مؤمنهاى كه در يك بحث دينى و عقيدتى               

بر زنى فاسد و از دشمنان اهل بيت عليهم السالم غلبه كرده و بسيار خوشحال               

همانا شادى فرشتگان در غلبه تو بر آن زن معاند، بـيش از شـادى            : بود، فرمود 

ت و اندوه و نگرانى شيطان و دوستان شيطان در ايـن شكـست بيـشتر و                 توس

  .شديدتر از آن زن شكست خورد است



  )8، ص 2بحاراالنوار، ج (

آنگاه كه در روز قيامت برانگيخته شوم، از گناهكاران امـت پيـامبر صـلى اهللا                

  .عليه و آله و سلم شفاعت خواهم كرد

  )367، ص 10احقاق الحق، ج (

دارم  كنى و از آنچه شما را بر حذر مى         كنم عمل مى    به شما امر مى    اگر به آنچه  

  .باشى، و اال هرگز كنى از شيعيان ما مى دورى مى

  )155، ص 68بحاراالنوار، ج (

شيعيان ما از بهترين افراد اهل بهشتند، و همه دوستان ما و دوستان دوسـتان               

ما اهل بيت شده، در     ما و دشمنان دشمنان ما و كسى كه با قلب و زبان تسليم              

صورتى كه از اوامر ما سرپيچى كنند و نواهى و موارد پرهيز را محترم نـشمرند               

با اين حال جايگاهشان در بهشت خواهد بود        . از شيعيان واقعى ما نخواهند بود     

ولى بعد از پاك شدن از گناهان به وسيله بالها و مصيبتها در دنيـا، بـا تحمـل                   

 و يا قرار گرفتن اندك زمـانى در طبقـات بـاالى             مشكالت و شدائد روز قيامت    

جهنم و چشيدن عذاب، تا اينكه ما به خاطر دوستىشان با ما نجاتشان داده و               

  .آنان را به پيشگاه خودمان انتقال خواهيم داد

  )155، ص 68بحاراالنوار، ج (

پيامبر گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله حوادث تلخ آينـده را بـراى حـضرت                 

سالم اهللا عليها توضيح داد و به شهادت حضرت ابا عبداهللا الحسين عليـه          زهرا  

چـه كـسى    ! اى پـدر  : حضرت فاطمه عليها الـسالم فرمـود      . السالم اشاره كرد  

: كند؟ فرمـود   فرزندم و نور چشم و ميوه دلم، حسين عليه السالم را شهيد مى            

 سالم مرا بـه     اى پدر : حضرت زهرا عليها السالم پرسيد    . بدترين افراد امت من   

كننـد؟   حضرت جبرئيل برسان و از او بپرس كه در كجا حسين مرا شهيد مـى              

. گويند در سرزمينى كه به آن كربال مى      : رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود       



هـاى خـدا     در برابـر خواسـته    ! اى پدر : پس حضرت زهرا عليها السالم فرمود     

  .ام تسليم و راضىام و به خدا توكل كرده

  )208 الحياة، ص نهج(

مادر پيرى دارم كه    : يكى از زنان مدينه خدمت زهرا عليها السالم رسيد و گفت          

در مسايل نماز سؤاالتي دارد و مرا فرستاده است تا مسايل شـرعى نمـاز را از                 

و آنگاه مسايل فراوانى مطـرح كـرد و         . بپرس: حضرت زهرا فرمود  . شما بپرسم 

اى دختر رسـول    :  خجالت كشيد و گفت    در ادامه پرسشها آن زن    . پاسخ شنيد 

حضرت فاطمـه عليهـا الـسالم       . خدا پيش از اين نبايد شما را به زحمت اندازم         

بازهم بيا و أنچه سوال دارى بپرس، أيا اگر كسى را روزى اجير نمايند              : فرمودند

كه بار سنگينى را به بام باال ببرد و در مقابل صد هزار دينار طـال مـزد بگيـرد،                   

مـن هـر   : حـضرت ادامـه دادنـد   . خير: ى براى او دشوار است؟ گفت  چنين كار 

دهم، بيش از فاصله بين زمين و عرش گـوهر و لولـو              مسالهاى را كه پاسخ مى    

  .گيرم، پس سزاوارتر است كه بر من سنگين نيايد پاداش مى

  )3، ص 2بحاراالنوار، ج (

ا را در   اى اباالحسن، در همين ساعت به خواب رفتم، پس محبوبم رسـول خـد             

به نزد من بشتاب    ! دخترم: چون مرا ديد، فرمود   . قصرى از مرواريد سفيد ديدم    

اشتياق ! سوگند به خدا، پدرجان   : صبرانه پاسخ دادم   بى. كه سخت مشتاق توام   

تـو امـشب در     : در اين هنگام پدرم فرمود    . من براى زيارت شما شديدتر است     

ده دهد راست اسـت و بـه        رسول خدا آنچه وع   ! على جان . پيش ما خواهى بود   

  .كند آنچه عهد و پيمان بندد وفا مى

  )179، ص 43بحاراالنوار، ج (

فرزندانم ديشب را گرسنه به روز آوردند، فرزند كوچك من حسين در ميـدان              

واى . كننـد  در كربال فرزندم را با حيله و تزوير شهيد مى         . جنگ كشته مىشود  

  .و نكبت و عذاب بر قاتالنش باد



  )239، ص 35وار، جبحاراالن(

نگـاه بـه چهـره      ) 2تالوت قـرآن،    ) 1: از دنياى شما سه چيز محبوب من است       

  .انفاق در راه خدا) 3رسول خدا صلى اهللا عليه وآله و سلم، 

  )271نهج الحياة، ص (

همانا رسول خدا صلى اهللا عليه وآله و سلم با من پيمان بـسته و               ! اى اباالحسن 

پيونـدم و     خواهم بود كه به آن حـضرت مـى         خبر داده است كه من اول كسى      

جان، در برابر اوامر و فرمان و خواست خداونـد           پس على . گريزى از آن نيست   

  .بزرگ بردبار وبه حكم او راضى باش

  )233نهج الحياة، ص (

هاى حديد و واقعه و الـرحمن، در آسـمانها و زمـين اهـل                تالوت كننده سوره  

  .شود بهست خوانده مى

  )582، ص1ج كنزالعمال، (

در سر سفره غذا، دوازده دستور العمل ارزشمند وجود دارد كه سزاوار است هر              

مسلمانى آنها را بشناسد چهارتاى آن واجب و چهار تاى آن مستحب و چهـار               

شـناخت و   ) 1: چهار دستور العمل واجب عبارتنـد از      . تاى آن نشانه ادب است    

گفتن ) 3 به نعمتهاى خدا بودن راضى) 2) كه نعمتها از اوست (معرفت پروردگار   

  .شكر و سپاسگزارى خدا) 4بسم اهللا الرحمن الرحيم در آغاز غذا 

وضو گرفتن قبـل از خـوردن غـذا         ) 1: چهار دستور العمل مستحب عبارتند از     

غذا خوردن با سـه  ) 4در حال نشسته غذا خوردن ) 3نشستن به جانب چپ    )2

  .انگشت



از آنچه در پيش روى در پيش روى        ) 1: تچهار دستورالعملى كه نشانه ادب اس     

غـذا را خـوب بجويـد و بـا          ) 3هاى كوچك برداريد     لقمه) 2. شماست بخوريد 

  .كمتر در صورت ديگران هنگام غذا خوردن بنگريد) 4. شدت نرم كنيد

  )620، ص 11عوالم العلوم للعالمة البحراني، ج (

اد به على عليه السالم روزى پدرم رسول خدا كه درود خدا بر او و خاندان او ب

  .اين مرد و پيروان او در بهشتند: نگاه كرد و سپس با اشاره به او فرمود

  )257ينابيع المودة، ص (

رسول گرامى اسالم كه درود خدا بر او خاندان او باد بـه علـى عليـه الـسالم                   

  .اى اباالحسن همانا تو و پيروان تو در بهشت موعود خواهيد بود: فرمود

  )326اة، ص نهج الحي(

فاطمـه  : پيامبر گرامى اسالم فرمودند   : حضرت فاطمه زهرا عليها السالم فرمود     

  .پاره تن من است، پس هر كه او را بيازارد مرا آزرده است

  )303، ص 28بحاراالنوار، ج (

  .در خدمت مادر باش، زيرا بهشت زير پاى مادران است

  )312نهج الحياة، ص (

يه السالم باش و ريسمان را از گردن حـق بـردار خـداى              مانند پدرت على عل   ! حسن جان 

  توز دوستى مكن  احسان كننده را پرستش كن و با افراد دشمن و كينه

  ) 286، ص43بحاراالنوار، ج (

   


