
 

 

 حیمحمن الر  بسم اهلل الر  

 زهرا فاطمه  از حضرت روایاتی 

 بودن  عهیش طیشرا

عَمّا جَزَرناکَ عَنهُ  یاِن کُنتَ تَعمَلُ بِما اءمَرناکَ وتَنتَه "

 "الّا فَال  عَتِناوَیفَاقنَت مِن ش

و از  یعمل کن میدستور داده ا تیاهل ب که ما آنچه را اگر

 ما انیعیش از ،یینما یخوددار میکرده ا یآن نه از آنچه

 (۳۲۰، ص  یالعسکر راالمامی)تفس .ریوگرنه خ یهست

 امبریپ  از یرویپ

 نقِذانِیُاءَودَّهُم وَ  مانِیقیُ یُُاَبَوا هذهِ االمَّهِ مُحمَّدُُ وَ عَلِ "

م الدّائِ مَیالنَع حانِهِمُیبیُمِنَالعَذاب الدائِمِ اِن اطاعوهُما وَ 

 "اِن واقَفوهُما 

امت  نیا نیوالد یو حضرت علمحمد حضرت

را از انحرافات  آنها کنند یرویپ آن دو هستند، چنانچه از

 از دهندو یآخرت نجات م یشگیعذاب هم و یویدن

 .سازندیمندشان م بهره یمتنوع و وافر بهشت یها نعمت
 (۲۵۹،ص۲۳)بحاراالنوار، ج

 

 آمرزش گناهان 

 " یبالیُوَ ال  عاًیالذُنوبَ جم غفِرُیَاِنَّ اهللَ  "

آمرزد  یگناهان بندگانش را م یخداوند متعال تمام همانا

 (۳۷،ص ۹، ج انیرالتبی) تفس نخواهد داشت. یباک یواز کس

 عبادت و عمل

اهللِ خالِصَ عِبادَتِهِ ، اهبَطَ اهللُ عَزَّ وَ جَلَّ  یمَن اصعَدَ اِل "

 "لَهُ افضَلَ مَصلَحَتِهِ 

خدا انجام  یخودرا خالصانه برا یعبادات و کارها هرکس

 ریاو تقد یخودرا برا یمصلحت ها نیدهد، خداوند بهتر

 ( ۲۴۹، ص ۷۰) بحاراالنوار ، ج .دینمایم

 زمان عبادت 

الشَّمسَ قَد  نِینِصفَ عَ تَیالسَّطحِ فَاِن رَاَ یاِصعَد عَلَ "

  "اَدعوُا  یحَتّ یلِلغُروُبِ فَاعلِمن یتَدَلّ

غروب کرد مرا  دیپشت بام برو ، هرموقع نصف خورش یباال

 (۱۶، س ۷۱)دالئل االمامه ، ص.دعا کنم گرانیخود و د یخبرکن تا برا

 روزه 

لِسانَهُ وَ سَمعَهُ وَ  صُنیَاذا لَم  امِهِیالصائِمُ بِصِ صنَعُیَما  "

 "بَصَرَهُ وَ جَوارِحَهُ 

و جوارح  اعضا گرید چشم و که زبان، گوش و یروزه دار 

 .بردیاز روزه خود نم یسود چیرا کنترل نکند، ه خود
 ( ۲۹۴، ص ۹۳) بحاراالنوار ، ج 

 حجاب 

  "الرِّجالُ  راهُنَّیُالرِجالَ وَال  نَیرَیَلِلنِّساءِ اَن ال  رُیخَ "

را  یزن آنست که مرد تیحفظ شخص یبرا زیچ نیبهتر

 (۵۴، ص  ۴۳االنوار ، جبحار).ردیمورد مشاهده مردان قرار نگ زیو ن ندینب

 یهمسردار 

 ای"یعل  نیرالمومنیبه ام خطابفاطمه حضرت

اِن اکَلِّفَ نَفسَکَ ماال  یمِن اِله یال ستَح یاَبَاالحَسن، اِنّ

 " هِیتَقدِرُ عَلَ

را درخواست  یزیخود شرم دارم که ازتو چ یاز خدا من

 .یآن را نداشته باش هیکنم و تو توان ته
 ( ۲۲۸، ص ۲، ج یسطو خیش ی) امال

 مادر گاهیجا

لزَم رِجلَها فَثَمَّ اَلزَم رِجلَها فَاِنَّ الجَنَّهَ تَحتَ اَقدامِها وَ اَ"

 "الجَنَّهَ

 ریاو باش، چون بهشت ز بندیپا در خدمت مادر و شهیهم

 . خواهد بود یبهشت یها آن نعمت جهینت  مادران است و یپا
 ( ۴۶۲، ص ۱۶)کَنزالعُمّال ، ج

  هیمساحقوق ه 

  "الجارُ ثُمَّ الدار"

 سپس خودت. هیهمسا اول

 کانیونزد هیهمسا شیدر فکر مشکالت و آسا دیاول با یعنی

 بود. شتنیوسپس در فکر خو  میباش
 (۸۲، ص  ۴۳بحاراالنوار ، ج ای ۱۸۳، ص ۱، ج عی) علل الشرا
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