
 

 تا سالم ٍ تثریک ػیذًَرٍز ایي آئیي تاستاًی ٍ تا تسلیت ضْادت تاًَی گراهی اسالم سیذُ الٌساء الؼالویي فاطوِ زّرا )س( 

تِ دختر گراهیطاى فرهَدًذ آیا راضی ًیستی کِ تَ تسرگ زًاى  کِ حضرت فاطوِ در تیاى رسَل اهلل سیذُ ًساء الؼالویي است. چرا

خْاًیاى تاضی ؟ حضرت فاطوِ )س( فرهَدًذ : پس حضرت هرین چِ هماهی دارد؟ حضرت رسَل )ظ( فرهَدًذ: حضرت هرین 

ًیا ٍ آخرت از تسرگ زى زهاى خَد تَدُ ٍ تَ تسرگ زًاى خْاًیاى ّستی سَگٌذ تِ خذا تَ را ّوسر کسی لرار دادُ ام کِ در د

 تسرگ هرداى خْاى است .

پس تیاییذ در هَارد رٍزهرُ زًذگیواى تا تاسی از تاًَی گراهی اسالم سال خذیذ خَد را ضرٍع کٌین تا در دًیا ٍ آخرت سؼادتوٌذ 

 تاضین.

 تا آرزٍی تَفیك سالی پر از ترکت ٍ سالهتی

 اللْن صل ػلی فاطوِ ٍ اتیْا ٍ تؼلْا ٍ تٌیْا ٍ سر هستَدع فیْا تؼذد ها احاط تِ ی ػلوک

خذاًٍذا درٍد تفرست تر فاطوِ ٍ پذرش ٍ تر فاطوِ ٍ ّوسرش ٍ تر فاطوِ ٍ پسراًص ٍ تؼذد ّر آًچِ کِ ػلن تَ 

 احاطِ دارد.

 حضرت زهرا )س( مشخصات معصوم سوم:

 حضرت فاطوِ )س( فرهَدًذ:

 دًیای ضوا هحثت سِ چیس در دل هي ًْادُ ضذُ است. تالٍت لرآى، ًگاُ تِ چْرُ رسَل خذا )ظ( ٍ اًفاق در راُ خذا.از 

 (442) ًْح الحیاُ ج                                       

 

 فاطوِنام: 

حَریِ ، هحذثِ ٍ اًسیِ ، تتَل ، زّرُ ،  زّرا، صذیمِ ، کثری ، طاّرُ ، راضیِ ، هرضیِ ، لقب معروف:

... 

 ام الحسٌیي ، ام اتیْا ٍ ام االئوِکنیه : 



 اهلل )ظ(، خذیدِ کثری )س( لهحوذ رسَ پذر و مادر :

تؼثت ، در هکِ هتَلذ  3خوادی الثاًیِ سال  02: در آستاًِ طلَع فدر رٍز خوؼِ وقت و محل تولذ

 ضذ.

( تِ هذیٌِ هْاخرت کرد در سي حذٍد ّطت سالگی ّوراُ ػلی )عوقت هجرت و وقت ازدواج: 

فرزًذ تِ ًام ّای :  3ٍ در سال دٍم ّدرت در آغاز هاُ ریحدِ ، تا ػلی )ع( ازدٍاج ًوَد ٍ دارای 

 حسي، حسیي ،زیٌة، ام کلثَم ٍ هحسي گردیذ.

 41ّدری در سي  44خوادی الثاًیِ سال  41یا  43تیي ًواز هغرب ٍ ػطاء در  وقت و محل شهادت:

 ْادت رسیذ.سالگی در هذیٌِ تِ ض

در لثرستاى  -0کٌار لثر پیاهثر )ظ(  -4هرلذ ضریف آى تاًَی تا ػظوت در یکی از سِ هحل مرقذ: 

 تیي هٌثر ٍ لثر پیاهثر )ظ( در هسدذ الٌثی )ظ( زیارت هی ضَد. -1تمیغ 

 دوران عمر:

 در دٍ تخص: 

 دٍراى هالزهت تا پذر ٍ ّوسر -4

 )ظ( کِ از ًظر اختواػی ٍ سیاسی تسیار هْن است.دٍراى چٌذ هاِّ تؼذ از رحلت رسَل خذا  -0

 

 

  


