چهل حدیث از حضرت زهرا سالم اهلل علیها

بهترین جانشین پیامبر(ص)
 .1حضرت فاطمهُ(س) :اُشهِدُ اللّه تَعالی لَقَد سَمِعتُهُ(ص) یقولُ :عَلِی خَیرُ مَن أخلُفُهُ فیکم ،وهُوَ اإلِمامُ وَالخَلیفَهُ
بَعدی.
حضرت فاطمهُ(س) :خدای متعال را گواه می گیرم که شنیدم پیامبر(ص) می فرمود« :علی ،بهترین کسی
است که او را میان شما جانشین می گذارم و او امام و خلیفه پس از من است».
کفایه األثر  :ص 1۹۹

درود فرستادن بر حضرت فاطمه(س)
صلّی عَلَیک غَفَرَ اللّهُ لَهُ ،وألحَقَهُ بی حَیثُ کنتُ
 .2حضرت فاطمهُ(س) :قالَ لی رَسولُ اللّهِ(ص) :یا فاطِمَهُ ،مَن َ
مِنَ الجَنَّهِ.
حضرت فاطمهُ(س) :رسول خدا(ص) به من فرمود :ای فاطمه ،هر کس بر تو درود بفرستد ،خداوند او را می
آمرزد و در هر جای بهشت که باشم ،او را به من ملحق می سازد.
کشف الغمّه  :ج  2ص ۹۸

نگاه مؤمن با نور خدا
 .3حضرت فاطمهُ(س)  :المُوِمنُ ینظُرُ بِنورِ اللّهِ تَعالی.
حضرت فاطمهُ(س) :مومن ،با نور خداوند متعال می نگرد.
عیون المعجزات  :ص ۵۴

دوری از تهمت به زنان پاکدامن
 .۴حضرت فاطمهُ(س) :جَعَلَ اللّهُ… اجتِنابَ القَذفِ حِجاباً عَنِ اللَّعنَهِ.

حضرت فاطمهُ(س) :خداوند دوری از تهمت زدن [به زنان پاکدامن] را واجب کرد ،تا مانع لعنت [و دور شدن
از رحمت حق] باشد.
االحتجاج  :ج  1ص  2۵۸ح ۴۹

ایمان
 .۵حضرت فاطمهُ(س) :فَرَضَ اللّهُ اإلِیمانَ تَطهیراً مِنَ الشِّرک.
حضرت فاطمهُ(س) :خداوند ایمان را ،برای پاک کردن از آلودگی شرک واجب فرمود.
کتاب من الیحضره الفقیه  :ج  3ص  ۵۶۸ح ۴۹۴۰

پرهیز از خوردن مال یتیم
 .۶حضرت فاطمهُ(س) :فَرَضَ اللّهُ… تَرک… أکلِ أموالِ الیتامی إجارَهً مَن الظُّلمِ.
حضرت فاطمهُ(س) :خداوند پرهیز از خوردن مال یتیم را برای جلوگیری از ظلم [و حق کشی] واجب
ساخت.
کتاب من ال یحضره الفقیه  :ج  3ص  ۵۶۸ص ۴۹۴۰

کامل کردن پیمانه و ترازو
 .7حضرت فاطمهُ(س) :فَرَضَ اللّهُ… تَوفِیهَ المَکاییلِ وَالمَوازینِ تَعییراً لِلبَخسَهِ.
حضرت فاطمهُ(س) :خداوند کامل کردن پیمانه ها و ترازوها را برای زشت نشان دادن کم فروشی قرار داد.
کتاب من ال یحضره الفقیه  :ج  3ص  ۵۶۸ص ۴۹۴۰

امامت و فرمانبری از رهبران الهی
 .۸حضرت فاطمهُ(س) ـ فِی الخُطبَهِ الفَدَکیهِ ـ :فَرَضَ اللّهُ… الطّاعَهَ نِظاماً لِلمِلَّهِ ،وَاإلِمامَهَ لَمّاً مِنَ الفُرقَهِ.

حضرت فاطمهُ(س)ـ در خطبه فدکیه ـ :خداوند فرمانبرداری [از رهبران الهی] را برای انتظام آیین ،و امامت
را برای جلوگیری از تفرقه ،واجب فرمود.
کتاب من الیحضره الفقیه  :ج  3ص  ۵۶۸ح ۴۹۴۰

صبر
 .۹حضرت فاطمهُ(س) :فَرَضَ اللّهُ… الصَّبرَ مَعونَهً عَلَی االِستیجابِ.
حضرت فاطمهُ(س) :خداوند صبر را کمکی برای گرفتن پاسخ [دعا] قرار داد.
کتاب من ال یحضره الفقیه  :ج  3ص  ۵۶۸ح ۴۹۴۰

صله رحم
 .1۰حضرت فاطمهُ(س) :فَرَضَ اللّهُ… صِلَهَ األَرحامِ مَنماهً لِلعَدَدِ.
حضرت فاطمهُ(س) :خداوند صله ارحام را برای فزونی افراد مقرّر داشت.
کتاب من ال یحضره الفقیه  :ج  3ص  ۵۶۸ح ۴۹۴۰

روزه
 .11حضرت فاطمهُ(س) :فَرَضَ [اللّهُ]… الصِّیامَ تَثبیتاً لإلخالصِ.
حضرت فاطمهُ(س) :خداوند روزه را برای استوارسازی اخالص ،واجب کرد.
علل الشرائع  :ص  2۴۸ح 2

عدالت در داوری
 .12حضرت فاطمهُ(س) :فَرَضَ اللّهُ… العَدلَ فِی األَحکامِ إیناساً للرَّعِیهِ.
حضرت فاطمهُ(س) :خداوند عدالت در داوری ها را برای آرامش مردم ،واجب ساخت.
کتاب من ال یحضره الفقیه  :ج  3ص  ۵۶۸ص ۴۹۴۰

امر به معروف
 .13حضرت فاطمهُ(س) :فَرَضَ اللّهُ… األَمرَ بِالمَعرُوفِ مَصلَحَهً لِلعَامَّهِ.
حضرت فاطمهُ(س) :خداوند امر به معروف را برای اصالح توده مردم ،واجب ساخت.
کتاب من ال یحضره الفقیه  :ج  3ص  ۵۶۸ص ۴۹۴۰

قصاص
 .1۴حضرت فاطمهُ(س) :فَرَضَ اللّهُ… القِصاصَ حَقناً لِلدِّماءِ.
فاطمه زهرا(ع) :خداوند قصاص را ،برای حفظ خون ها ،واجب کرد.
کتاب من ال یحضره الفقیه  :ج  3ص  ۵۶۸ص ۴۹۴۰

وفا به نذر
 .1۵حضرت فاطمهُ(س) :فَرَضَ اللّهُ… الوَفاءَ بِالنَّذرِ تَعریضاً لِلمَغفِرَهِ.
حضرت فاطمهُ(س) :خداوند وفای به نذر را برای در معرض آمرزش قرار گرفتنِ [آدمی]واجب ساخت.
کتاب من ال یحضره الفقیه  :ج  3ص  ۵۶۸ص ۴۹۴۰

حج
 .1۶حضرت فاطمهُ(س) :فَرَضَ اللّهُ… الحَجَّ تَسنِیهً لِلدّینِ.
حضرت فاطمهُ(س) :خداوند حج را برای شکوه اسالم واجب کرد.
کتاب من ال یحضره الفقیه  :ج  3ص  ۵۶۸ح ۴۹۴۰

عدالت
 .17حضرت فاطمهُ(س) :فَرَضَ اللّهُ… العَدلَ تَسکیناً لِلقُلوبِ.
حضرت فاطمهُ(س) :خداوند عدالت را برای آرامش دل ها واجب کرد.

کتاب من ال یحضره الفقیه  :ج  3ص  ۵۶۸ح ۴۹۴۰

نیکی به پدر و مادر
 .1۸حضرت فاطمهُ(س)  :فَرَضَ اللّهُ… بِرَّ الوالِدَینِ وِقایهً عَنِ السَّخَط.
فاطمه زهرا(ع) :خداوند نیکی کردن به پدر و مادر را ،برای جلوگیری از ناخشنودی [خدا] واجب کرده است.
کتاب من ال یحضره الفقیه  :ج  3ص  ۵۶۸ح ۴۹۴۰

جهاد
 .1۹حضرت فاطمهُ(س) :فَرَضَ اللّهُ… الجِهادَ عِزّاً لِإلِسالمِ.
حضرت فاطمهُ(س) :خداوند جهاد را برای عزّت اسالم ،واجب ساخت.
کتاب من ال یحضره الفقیه  :ج  3ص  ۵۶۸ح ۴۹۴۰

نماز و دور ساختن از کبر
 .2۰حضرت فاطمهُ(س) :فَرَضَ اللّهُ … الصَّالهَ تَنزیهاً عَنِ الکبرِ.
حضرت فاطمهُ(س) :خداوند نماز را برای دور کردن از کبر واجب کرده است.
کتاب من ال یحضره الفقیه  :ج  3ص  ۵۶۸ص ۴۹۴۰

دعای بعد از نماز ظهر
 .21حضرت فاطمهُ(س) ـ فی دُعائِها عَقیبَ فَریضهِ الظُّهرِ ـ  :اللّهُمَّ إنّی أسألُک قَولَ التَّوّابینَ وعَمَلَهُم ،ونَجاهَ
المُجاهِدینَ وثَوابَهُم.
حضرت فاطمهُ(س)ـ در دعایش پس از نماز ظهر ـ :خدایا! گفتار و کردارِ توبه کاران ،و رستگاری و پاداشِ
مجاهدان را از تو می طلبم.
فالح السائل  :ص  312ح 212

عبادت خالصانه
 .22حضرت فاطمهُ(س) :مَن أصعَدَ إلَی اللّهِ خالِصَ عِبادَتِهِ ،أهبَطَ اللّهُ عز و جل إلَیهِ أفضَلَ مَصلَحَتِهِ.
حضرت فاطمهُ(س) :هر که عبادت خالصانه خود را به درگاه خدا فرا برد ،خداوند عز و جل بهترین کاری را که
به صالح اوست برایش فرو فرستد.
عدّه الداعی  :ص 21۸

فلسفه وجوب زکات
 .23حضرت فاطمهُ(س) :جَعَلَ اللّهُ… الزَّکاهَ تَزکیهً لِلنَّفسِ ،ونَماءً فِی الرِّزقِ.
حضرت فاطمهُ(س) :خداوند زکات را پاک کننده جان و افزاینده روزی قرار داد.
االحتجاج  :ج  1ص  2۵۸ح ۴۹

سخاوت
 .2۴حضرت فاطمهُ(س):قالَ لی أبی رَسولُ اللّهِ(ص) :السَّخاءُ شَجَرَهٌ فِی الجَنَّهِ وأغصانُها فِی الدُّنیا ،فَمَن تَعَلَّقَ
بِغُصنٍ مِن أغصانِها أدخَلَهُ الجَنَّهَ.
حضرت فاطمهُ(س) :پدرم رسول خدا(ص) به من فرمود :سخاوت ،درختی است در بهشت و شاخه هایش در
دنیا هستند؛ هر کس به شاخه ای از شاخه های آن در آویزد ،او را به بهشت درآورد.
دالئل اإلمامه  :ص  71ح ۹

تقوای الهی
 .2۵حضرت فاطمهُ(س) :اِتَّقُوا اللّه حَقَّ تُقاتِهِ.
حضرت فاطمهُ(س) :از خداوند ،آن گونه که شایسته پروا کردن از اوست ،پروا کنید.
االحتجاج  :ج  1ص  2۵۹ح ۴۹

اطاعت از فرامین الهی
 .2۶حضرت فاطمهُ(س) :أَطیعُوا اللّه فیما أمَرَکم بِهِ و [ما] نَهاکم عَنهُ.
حضرت فاطمهُ(س) :خداوند را در آنچه به شما فرمان داده و از آنچه نهی کرده ،اطاعت کنید.
االحتجاج  :ج  1ص  2۵۹ح ۴۹

بخل
 .27حضرت فاطمهُ(س):قالَ لی أبی رَسولُ اللّهِ(ص) :إیاک وَالبُخلَ؛ فَإِنَّهُ شَجَرَهٌ فِی النّارِ وأغصانُها فِی الدُّنیا ،فَمَن
تَعَلَّقَ بِغُصنٍ مِن أغصانِها أدخَلَهُ النّارََ.
حضرت فاطمهُ(س) :پدرم رسول خدا(ص) به من فرمود« :مبادا بخل بورزی؛ چرا که بخل ،درختی است در
آتش [دوزخ] که شاخه هایش در دنیا هستند و هر کس به شاخه ای از شاخه های آن از آن در آویزد ،او را به
آتش ،وارد سازد».
دالئل اإلمامه  :ص  71ح ۹

بخل
 .2۸حضرت فاطمهُ(س):قالَ لی أبی رَسولُ اللّهِ(ص) :إیاک وَالبُخلَ؛ فَإِنَّهُ عاهَهٌ ال تَکونُ فی کریمٍ.
حضرت فاطمهُ(س) :پدرم رسول خدا(ص) به من فرمود« :مبادا بخل بورزی؛ چون بخل آفت است و این آفت
در بزرگوار نیست!»
دالئل اإلمامه  :ص  71ح ۹

نهی از میگساری
 .2۹حضرت فاطمهُ(س) :جَعَلَ اللّهُ… النَّهی عَن شُربِ الخَمرِ تَنزیهاً عَنِ الرِّجسِ.
حضرت فاطمهُ(س) :خداوند ممنوعیت میگساری را برای پاکی از پلیدی قرار داد.
االحتجاج  :ج  1ص  2۵۸ح ۴۹

جهاد
 .3۰حضرت فاطمهُ(س):رَغَّبَ النَّبِی(ص) فِی الجِهادِ ،وذَکرَ فَضلَهُ ،فَسَأَلتُهُ الجِهادَ ،فَقالَ :أال أدُلُّک عَلی شَیءٍ
یسیرٍ ،وأجرُهُ کثیرٌ؟ ما مِن مُؤِِمنٍ وال مُؤِِمنَهٍ یسجُدُ عَقِبَ الوَترِ سَجدَتَینِ ،ویقولُ فی کلِّ سَجدَهٍ« :سُبّوحٌ
قُدّوسٌ رَبُّ المَالئِکهِ وَالرّوحِ» خَمسَ مَرّاتٍ ،ال یرفَعُ رأسَهُ حَتّی یغفِرَ اللّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ کلَّها ،وإن ماتَ فی لَیلَتِهِ ماتَ
شَهیداً.
حضرت فاطمهُ(س)پیامبر(ص) تشویق به جهاد کرد و فضیلت آن را باز گفت .من درباره جهاد از ایشان پرسیدم،
که فرمود :آیا تو را به کاری آسان با پاداشی فراوان راهنمایی نکنم؟ هر مرد و زن مؤمنی در پی نماز وتر دو
سجده به جای آورد و در هر یک از آن دو ،پنج بار بگوید« :سبّوح قدّوس ربّ المالئکه والروح؛ پاک است ،منزه
است پروردگار فرشتگان و روح» ،سرش را بلند نکند ،مگر این که خداوند همه گناهانش را بیامرزد .و اگر در
همان شب بمیرد ،شهید [گونه] ،مرده است.
مختصر المحاسن المجتمعه فی فضائل الخلفاء األربعه  :ص 1۹2

ذکر و دعای ورود به مسجد خروج از آن
 .31حضرت فاطمهُ(س):کانَ رَسولُ اللّهِ(ص) إذا دَخَلَ المَسجِدَ یقولُ« :بِسمِ اللّه  ،وَالسَّالمُ عَلی رَسولِ اللّه ،
اللّهُمَّ اغفِر لی ذُنوبی ،وَافتَح لی أبوابَ رَحمَتِک» .وإذا خَرَجَ قالَ« :بِسمِ اللّهِ ،وَالسَّالمُ عَلی رَسولِ اللّه  ،اللّهُمَّ اغفِر
لی ذُنوبی ،وَافتَح لی أبوابَ فَضلِک».
حضرت فاطمهُ(س) :هر گاه رسول خدا(ص) وارد مسجد می شد ،می گفت« :به نام خدا .سالم بر رسول خدا!
خدایا! گناهانم را بر من ببخش و درهای رحمتت را برایم بگشای» .و هر گاه از مسجد بیرون می آمد ،می
گفت« :به نام خدا .سالم بر رسول خدا .خدایا! گناهانم را بر من ببخش و درهای بخششت را برایم بگشای».
سنن ابن ماجه  :ج  1ص  ، 2۵3ح 771

یادآوری روز غدیر
 .32حضرت فاطمهُ(س)
ـ لَمّا مُنِعَت فَدَک وخاطَبَتِ األَنصارَ ،فَقالوا :یا بِنتَ مُحَمَّدٍ ،لَو سَمِعنا هذَا الکالمَ مِنک قَبلَ بَیعَتِنا لِأَبی بَکرٍ ما
عَدَلنا بِعَلِیٍّ أحَداً ،فَقالَت ـ :وهَل تَرَک أبی یومَ غَدیرِ خُمٍّ لِأَحَدٍ عُذراً؟!

حضرت فاطمهُ(س)ـ هنگامی که از فَدَک باز داشته شد ،با انصار گفتگو کرد و آنها گفتند :ای دختر محمّد! اگر
این سخنت را پیش از بیعتمان با ابو بکر شنیده بودیم ،هیچ کس را هم سنگ علی قرار نمی دادیم او فرمود ـ:
آیا پدرم در روز غدیر خم ،برای کسی عذری باقی نهاد؟!
الخصال  :ص  173ح 22۸

حب و بغض امام علی(ع)
 .33حضرت فاطمهُ(س):خَرَجَ عَلَینا رَسولُ اللّهِ(ص) عَشِیهَ عَرَفَهَ ،فَقالَ … :هذا جَبرَئیلُ یخبِرُنی أنَّ السَّعیدَ کلَّ
السَّعیدِ حَقَّ السَّعیدِ مَن أحَبَّ عَلِیاً فی حَیاتِهِ وبَعدَ مَوتِهِ ،وأنَّ الشَّقِی کلَّ الشَّقِی حَقَّ الشَّقِی مَن أبغَضَ عَلِیاً فی
حَیاتِهِ وبَعدَ وَفاتِهِ.
حضرت فاطمهُ(س) :رسول خدا(ص) در شامگاه عرفه نزد ما آمد و فرمود …« :این ،جبرئیل است که به من خبر
می دهد :سعادتمند کامل و حقیقی ،کسی است که علی را در زندگی و پس از مرگش دوست بدارد ،و بدبخت
تمام عیار ،کامل و حقیقی ،کسی است که علی را در زندگی و پس از مرگش دشمن بدارد».
األمالی للصدوق  :ص  2۴۸ح 27۰

ما ترک پیامبر(ص)
 .3۴حضرت فاطمهُ(س) :سَمِعتُ أبی(ص) فی مَرَضِهِ الَّذی قُبِضَ فیهِ یقولُـ وقَدِ امتَلَأَتِ الحُجرَهُ مِن أصحابِهِ ـ:أیهَا
النّاسُ! یوشِک أن اُقبَضَ قَبضاً سَریعاً ،وقَد قَدَّمتُ إلَیکمُ القَولَ مَعذِرَهً إلَیکم ،أال وإنّی مُخَلِّفٌ فیکم کتابَ رَبّی عز
و جل وعِترَتی أهلَ بَیتی.
ثُمَّ أخَذَ بِیدِ َعلِی فَقالَ :هذا عَلِی مَعَ القُرآنِ وَالقُرآنُ مَعَ عَلِی ،ال یفتَرِقانِ حَتّی یرِدا عَلَی الحَوضَ ،فَأَسأَلُکم ما
تَخلُفونّی فیهِما.
حضرت فاطمهُ(س) :از پدرم در زمان بیماری ای که به رحلت ایشان انجامید شنیدم ـ در حالی که اتاق از
اصحاب پر شده بود ـ می فرمود« :ای مردم! نزدیک است که به سرعت قبض روح شوم و پیش از این ،آنچه را
شرط بالغ بوده تا عذری باقی نگذارد ،با شما گفته ام .بدانید من ،کتاب پروردگارم عز و جل و خاندانم ،اهل
بیتم را میان شما برجای می نهم».
سپس دست علی را گرفت و فرمود« :این علی ،با قرآن است و قرآن ،با علی؛ از هم جدا نمی شوند ،تا کنار
حوض [کوثر] نزد من آیند و از شما می پرسم که ،با آن دو چه کردید».

ینابیع المودّه  :ج  1ص  12۴ح ۵۶

شیعیان امام علی(ع) در بهشت
 .3۵حضرت فاطمهُ(س):قالَ رَسولُ اللّهِ(ص) لِعَلِی(ع) :أما إنَّک یابنَ أبی طالِبٍ وشیعَتَک فِی الجَنَّهِ.
حضرت فاطمهُ(س) :رسول خدا(ص) به علی(ع) فرمود :ای فرزند ابوطالب تو و شیعیانت در بهشتید.
دالئل اإلمامه  :ص  ۶۸ح ۴

فضایل اهل بیت(ع)
 .3۶حضرت فاطمهُ(س) ـ فی خُطبَتِها الفَدَکیهِ ـ … :وَاحمَدُوا اللّه الَّذی لِعَظَمَتِهِ ونورِهِ یبتَغی مَن فِی السَّماواتِ
وَاألَرضِ إلَیهِ الوَسیلَهَ ،ونَحنُ وَسیلَتُهُ فی خَلقِهِ ،ونَحنُ خاصَّتُهُ ،ومَحَلُّ قُدسِهِ ،ونَحنُ حُجَّتُهُ فی غَیبِهِ ،ونَحنُ وَرَثَهُ
أنبِیائِهِ.
حضرت فاطمهُ(س)ـ در سخنرانی اش درباره فدک ـ … :خداوند را برای عظمت و نورش ستایش کنید .هر کس
که در آسمان ها و زمین است برای رسیدن او در پی «وسیله» است .ما در میان بندگانش «وسیله» اوییم و ما
خواصّ اوییم و ما جایگاه قدس اوییم و ما حجّت او در غیب اوییم و ما وارثان پیامبران او هستیم.
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وصیت به تجهیز
 .37حضرت فاطمهُ(س) ـ لِإلِمامِ َعلِی(ع) ـ :
إنّی اُوصیک فی نَفسی وهِی أحَبُّ األَنفُسِ إلَیّ بَعدَ رَسولِ اللّهِ(ص) ،إذا أنا مِتُّ فَغَسِّلنی بِیدِک ،وحَنِّطنی ،وکفِّنّی،
وَادفِنّی لَیالً ،وال یشهَدنی فُالنٌ وفُالنٌ ،وَاستَودَعتُک اللّه تَعالی حَتّی ألقاک ،جَمَعَ اللّهُ بَینی وبَینَک فی دارِهِ وقُربَ
جِوارِهِ.
حضرت فاطمهُ(س)ـ خطاب به امام علی(ع) ـ :من درباره خودم که محبوب ترین افراد برای من پس از رسول
خدا(ص) است به تو وصیت می کنم .وقتی من از دنیا رفتم ،با دست خودت مرا غسل بده و حنوط و کفن کن
و مرا شبانه دفن کن و فالنی و فالنی در تشییع من حاضر نشوند .تو را به خدا می سپارم تا وقتی که مالقاتت
کنم .خداوند من و تو را در خانه خود و در نزدیک جوار خودش گرد آورد.

بحار األنوار  :ج  ۸1ص  3۹۰ح ۵۶

روزه حقیقی
 .3۸حضرت فاطمهُ(س)  :ما یصنَعُ الصّائِمُ بِصِیامِهِ إذا لَم یصُن لِسانَهُ وسَمعَهُ وبَصَرَهُ وجَوارِحَهُ؟!
حضرت فاطمهُ(س) :روزه دار ،اگر زبان و گوش و چشم و اعضایش را نگه ندارد ،با روزه اش می خواهد چه
کند؟
دعائم اإلسالم  :ج  1ص 2۶۸

یادآوری غدیر خم
 .3۹حضرت فاطمهُ(س) ـ فی مُحاجَّتِها مَعَ األنصارِ وَالمُهاجِرینَ لَمّا مُنِعَت فَدَک ـ:
أنَسیتُم قَولَ رَسولِ اللّهِ(ص) یومَ غَدیرِ خُمٍّ« :مَن کنتُ مَوالهُ فَعَلِی مَوالهُ»؟ وقَولَهُ« :أنتَ ِمنّی بِمَنزِلَهِ هارونَ مِن
موسی علیهماالسالم»؟.
حضرت فاطمهُ(س)ـ در احتجاجش با انصار و مهاجران ،هنگامی از فدک بازداشته شد ـ :آیا گفته رسول
خدا(ص) را در روز غدیر خم فراموش کردید [که گفت]« :هر که من موالی اویم ،پس علی موالی اوست»؟!.
و نیز سخن آن حضرت [که فرمود] :تو برای من ،به منزله هارون برای موسی علیهماالسالم هستی».
أسنى المطالب  :ص ۵۰

سرزنش اصحاب رسول خدا(ص)
 .۴۰حضرت فاطمهُ(س)
ـ حینَما هَجَمَ القَومُ عَلی دارِها لِأَخذِ البَیعَهِ مِن َعلِی(ع) ـ  :ال عَهدَ لی بِقَومٍ أسوَأَ مَحضَراً مِنکم! تَرَکتُم رَسولَ
اللّهِ(ص) جَنازَهً بَینَ أیدینا وقَطَعتُم أمرَکم فیما بَینَکم ولَم تُؤمِّرونا ولَم تَرَوا لَنا حَقّاً! کأَنَّکم لَم تَعلَموا ما قالَ
یومَ غَدیرِ خُمٍّ! وَاللّهِ لَقَد عَقَدَ لَهُ یومَئِذٍ الوَالءَ لِیقطَعَ مِنکم بِذلِک مِنهَا الرَّجاءَ ،ولکنَّکم قَطَعتُمُ األَسبابَ بَینَکم
وبَینَ نَبِیکم ،وَاللّهُ حَسیبٌ بَینَنا وبَینَکم فِی الدُّنیا وَاآلخِرَهِ.

حضرت فاطمهُ(س)ـ آن زمان که برای بیعت گرفتن از امیرمؤمنان علی(ع) گروهی به درِ خانه اش هجوم
آوردند ـ :هیچ قومی را بدرفتارتر از شما به یاد ندارم! پیکر رسول خدا(ص) را در برابر ما رها کردید و امر
[خالفت] خودتان را میان خودتان تقسیم کردید و ما را به امیری نپذیرفتید و برای ما حقّی در نظر نگرفتید.
گویا شما نمی دانید [پیامبر(ص)] در روز غدیر خم چه گفت .به خدا سوگند ،در آن روز ،والیت را برای او
استوار داشت تا امید شما را از آن بِبُرد؛ امّا شما رشته های میان خودتان و پیامبرتان را گسستید .خداوند،
حسابرس میان ما و شما در دنیا و آخرت است.
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