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 : (ع)امام صادق  
 

 «لقدرادرک لیلة ا فمن عرف فاطمة حق معرفتها فقد »
 

 بی گمان شب    دست یابد،)س( هر کس به شناخت حقیقی فاطمه 

 65، ص 43حاراالنوار، ج ب                                            .قدر را درک کرده است
 

 : )ص(پیامبر اکرم 
 

 « فی الجنة معی ومن ابغضها فهو فی النار من اح  فاطمة ابنتی فهو »
 

را دوست بدارد، در بهشت با من اسبت، و   دخترم فاطمه )س(هر کس 

 116، ص 27حاراالنوار، ج ب         .است دوزخ هر کس با او دشمنی ورزد، در آتش

 

 : )ع(امام باقر 

من الجن  ...مفروضة الطاعة علی جمیع من خلق ا علیها السالم ولقد کانت» 

 «واالنبیاء والمالئکة شواالنس والطیر والوح

آفریدگان خدا از جن و آدمیان و  بر تمامی فاطمه )س(اطاعت از 

 28دالئل االمامة، ص          .است پرندگان و وحوش و پیامبران و فرشتگان واج 

 

 : )ص(یامبر اکرم پ
 

 «)ع(مة فقد امرتها باشیاء امر بها جبرئیل امرتک به فاط یا علی انفذ لما »
 

 زیبرا مبن   ؛بدان امبر مبی کنبد، انجبام ده     فاطمه )س(علی! آنچه را  ای

 .به آنها امر کرده است )ع(چیزهایی را به او امر کرده ام که جبرئیل 
 484، ص 22بحاراالنوار، ج 

 

 :  )ص(پیامبر اکرم 
 

 « صورة انسیة ان فاطمة خلقت حوریة فی »
 

انسان آفریده شبده   حوریه ای است که به صورت فاطمه )س(بی شک 

 112، ص 78ج بحار االنوار ،                                          .است

 

 :  )ص(پیامبر اکرم 
 

 «فطم من احبها من النارالن اهلل عزوجل فطمها و انی سمیت ابنتی فاطمة »
 

و  فاطمه )س( عزوجل زیرا خدای ؛ گذاشتم فاطمه )س(من نام دخترم را 

 .او را دوست دارد، از آتش دوزخ دور نگه داشته است هر کس که
 46، ص 2، ج )ع( عیون اخبار الرضا 

 

 :  )ع(امام کاظم 

احمد او علی او الحسن او الحسین او جعفر او  یه اسم محمد اوالیدخل الفقر بیتا ف »

 «النساء طال  او عبداهلل او فاطمة من

یبا طالب  یبا     در خانه ای که نام محمد یا احمد یا علی یا حسن یا حسین یا جعفبر 

 .نمی شود و یا از میان زنان، فاطمه باشد، فقر ]و تنگدستی[ وارد ...عبدا

 19، ص 6کافی، ج  
 

  )ع(امام صادق 

  فرمود: به شخصی که نام دخترش را فاطمه گذاشته بود،

 «اذا سمیتها فاطمة فال تسبها و التلعنها والتضربها »

نام او را فاطمه گذاشته ای، پس دشنامش مده، نفرینش مکبن و   حاال که

 48افی ، ص ک                      کتکش مزن

 


