
 عالقه مندان میتوانند با مطالعه متن درج شده در ذیل ، و شرکت در جشن روز یکشنیه 3 بهمن ماه که به مناسبت
 والدت حضرت زهرا (س) و بزرگداشت مقام زن و روز مادر در محل پارك قلعه تاریخى پرتغالیها برگزار میگردد

 با پاسخ به سواالت طرح شده در جشن ، به قید قرعه برنده جایزه نفیس شوند

 حضرت زهرا (س) در سال پنجم پس از بعثت و در روز 20 جمادى الثانى در مکه به دنیا آمد. حضرت زهرا (س) چون به دنیا پانهاد، به قدرت الهى لب به سخن گشود
 و گفت: "شهادت مى دهم که جز خدا، الهى نیست و پدرم رسول خدا و آقاى پیامبران است و شوهرم سرور اوصیاء و فرزندانم (دو فرزندم) سرور نوادگان مى باشند."
 اکثر مفسران شیعى و عده اى از مفسران بزرگ اهل تسنن نظیر فخر رازى، آیه آغازین سوره کوثر را به حضرت زهرا (س) تطبیق نموده اند و حضرت فاطمه (س) را
 خیر کثیر و باعث بقا و گسترش نسل و ذریه پیامبر اکرم ذکر نموده اند. شایان ذکر است که آیه انتهایى این سوره نیز قرینه خوبى بر این مدعاست که در آن خداوند

به پیامبر خطاب مى  کند و مى  فرماید همانا دشمن تو ابتر و بدون نسل است
 نام پدر حضرت زهرا (س) محمد بن عبداهللا (صلى اهللا علیه و آله و سلم) است که او رسول گرامى اسالم، خاتم پیامبران الهى و برترین مخلوق خداوند مى باشد. مادرنام پدر حضرت زهرا (س) محمد بن عبداهللا (صلى اهللا علیه و آله و سلم) است که او رسول گرامى اسالم، خاتم پیامبران الهى و برترین مخلوق خداوند مى باشد. مادر
 حضرت زهرا (س) خدیجه دختر خویلد، از زنان بزرگ و شریف قریش بوده است. او نخستین بانویى است که به اسالم گرویده است و پس از پذیرش اسالم، تمامى
 ثروت و دارایى خود را در خدمت به اسالم و مسلمانان مصرف نمود. خدیجه در دوران جاهلیت و دوران پیش از ظهور اسالم نیز به پاکدامنى مشهور بود؛ تا جایى که

از او به طاهره (پاکیزه) یاد مى شد و او را بزرگ زنان قریش مى  نامیدند
نام مبارك او، فاطمه (علیها السالم) است و براى ایشان القاب و صفات متعددى همچون زهرا، صدیقه، طاهره، مبارکه، بتول، راضیه، مرضیه، نیز ذکر شده است

 فاطمه، در لغت به معنى بریده شده و جدا شده مى باشد و علت این نامگذارى بر طبق احادیث نبوى، آنست که: پیروان فاطمه (علیها السالم) به سبب او از آتش دوزخفاطمه، در لغت به معنى بریده شده و جدا شده مى باشد و علت این نامگذارى بر طبق احادیث نبوى، آنست که: پیروان فاطمه (علیها السالم) به سبب او از آتش دوزخ
بریده، جدا شده و برکنارند

 زهرا به معناى درخشنده است و از امام ششم، امام صادق (علیه السالم) روایت شده است که: "چون دخت پیامبر در محرابش مى ایستاد (مشغول عبادت مى شد)، نورش
"براى اهل آسمان مى درخشید؛ همانطور که نور ستارگان براى اهل زمین مى درخشد

 صدّیقه به معنى کسى است که به جز راستى چیزى از او صادر نمى شود. طاهره به معناى پاك و پاکیزه، مبارکه به معناى با خیر و برکت، بتول به معناى بریده و دور
از ناپاکى، راضیه به معناى راضى به قضا و قدر الهى و مرضیه یعنى مورد رضایت الهى

 حضرت زهرا (س) هشت سال در مکه پا به پاى پدر در اعتال و پیشرفت اسالم کوشید و در آزار کفار و مشرکان و منافقان یار و مددکار پدر بود. حضرت زهرا (س) درحضرت زهرا (س) هشت سال در مکه پا به پاى پدر در اعتال و پیشرفت اسالم کوشید و در آزار کفار و مشرکان و منافقان یار و مددکار پدر بود. حضرت زهرا (س) در
 دره و شعب ابوطالب، سه سال درکنار پدر تحمل کرد و زمانى که مشرکان پیامبر(ص) را آزار و اذیت و زخمى و یا جسارتى مى کردند، پیامبر(ص) را دلدارى مى

داد و زخم هایش را مداوا مى کرد؛ این گونه بود که پیامبر(ص) حضرت زهرا (س) را «ام ابیها» (مادر پدرش) نامید
 از جمله نکات مهم زندگى حضرت زهرا (س) ازدواج آن حضرت بود. حضرت زهرا (س) خواستگارانى بسیار در میان صحابه داشت که از نظر مالى در رتبه هاى باالیىاز جمله نکات مهم زندگى حضرت زهرا (س) ازدواج آن حضرت بود. حضرت زهرا (س) خواستگارانى بسیار در میان صحابه داشت که از نظر مالى در رتبه هاى باالیى
 قرار داشتند اما رسول خدا همچنان مسأله را به نظر خداوند موکول مى نمود تا سرانجام جبرئیل بر پیامبر (ص) نازل شد و گفت: اى محمد! خدا بر تو سالم مى  رساند
 و مى  فرماید فاطمه را به عقد على درآور، خداوند على را براى فاطمه و فاطمه را براى على پسندیده است.  حضرت زهرا (س) و پیامبر(ص) و اگر بهتر بگوییم خداوند

تبارك و تعالى، حضرت على(ع) را که جوانى سرشار از ایمان و تعهد بود انتخاب کردند
 همسردارى حضرت زهرا (س) نیز بهترین الگو براى زنان مسلمان است. شیوه رفتار با همسر براى یک زن آن قدر مهم است که حضرت على (ع) مى فرماید: جهادهمسردارى حضرت زهرا (س) نیز بهترین الگو براى زنان مسلمان است. شیوه رفتار با همسر براى یک زن آن قدر مهم است که حضرت على (ع) مى فرماید: جهاد
 زن، خوب شوهردارى کردن است. حضرت زهرا (س) با آن همه فضیلت، همسرى نیکو و مطیع براى امیر مؤمنان على(ع) بود. روایت است هنگامى که على (ع) به

فاطمه (س) مى نگریست، غم و اندوهش برطرف مى شد
 از ویژگى هاى مهم حضرت زهرا (س) این بود که آن بزرگوار بهترین یار و یاور شوهرش على (ع) در اجراى فرامین الهى بود. پیامبر(ص) از على(ع) سوال کرد:از ویژگى هاى مهم حضرت زهرا (س) این بود که آن بزرگوار بهترین یار و یاور شوهرش على (ع) در اجراى فرامین الهى بود. پیامبر(ص) از على(ع) سوال کرد:
 همسرت را چگونه یافتى؟ و على(ع) پاسخ گفت: نِعْمَ الْعَوْنُ على  طاعَۀِ اهللاَِّ (بهترین یار و یاور براى اطاعت و بندگى خدا). رسیدگى به وضع ظاهرى به خاطر همسر از
 اصول زندگى یک زن و مرد مسلمان است. آمده است پیامبر براى شب عروسى حضرت زهرا (س) دستور داد عطرهایى خوشبو تهیه کنند و حضرت زهرا (س) نیز

در داخل خانه دائماً معطر بودند
 حضرت زهرا (س) همیشه رسیدگى به فرزندان را در اولویت قرار مى داد. سلمان مى گوید: روزى فاطمه زهرا(س) را دیدم که مشغول آسیاب بود. در این هنگامحضرت زهرا (س) همیشه رسیدگى به فرزندان را در اولویت قرار مى داد. سلمان مى گوید: روزى فاطمه زهرا(س) را دیدم که مشغول آسیاب بود. در این هنگام
 فرزندش حسین گریه مى کرد. عرض کردم: براى کمک به شما آسیاب کنم یا بچه را آرام نمایم؟ ایشان فرمود: من به آرام کردن فرزند اولى هستم، شما آسیاب را
 بچرخانید. همچنین از نکات بارز حضرت زهرا(س) در تربیت فرزندان سبک عملى تشویق به عبادت براى آنها بود. مسلما وقتى والدین الگوى عملى کودکان براى

عبادت پروردگار باشند، در آینده و بزرگسالى آنها نیز به تعصى از والدین این راه را پیش خواهند برد
 ،ساده زیستى و پرهیز از تجمل از نکات بارز زندگى حضرت زهرا (س) است. مهریه کم، جهیزیه مختصر
اکتفا به غذاى اندك و معاش کم، استفاده از حداقل امکانات براى زندگى و... همانگونه که در فوق

شرح داده شد از خصوصیات آشکار  


