
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 القاب حضرت فاطمه زهرا)س( 

 ترجمه القاب ردیف ترجمه القاب ردیف

 برگزیده ةصفی 22 بانو ةسّید 1

 دانشمند ةعالم 23 انسان بهشتی حوراء انسیة 2

 دانا ةعلیم 24 موجودی از حقیقت نوری نورّیة 3

 هنگه داشته شده، بی گنا ةمعصوم 25 دلسوز فرزندان ةحانی 4

 پاک و پاکیزه طّیبة 26 دوشیزه دست نخورده عذراء 5

 ستم دیده مظلومة 27 بزرگوار کریمة 6

 خوش یمن و با برکت میمونة 28 با محّبت و مهربان رحیمة 7

یقة 29 شهید شده،گواه شهیده 8  بسیار راستگو ِصدِّ

 با حشمت و احترام محتشمة 30 پاکدامن عفیفة 9

 زیبا جمیلة 31 قانع،کم توقع قانعة 10

 بزرگ جلیلة 32 به حدرشدرسیده ، کامل رشیدة 11

 احترام گذاشته شده،گرامی معظمة 33 شرافتمند شریفة 12

 گل خوشبو َریحانة 34 دوست و با محبت حبیبة 13

 قدرناشناخته مجهولة القدر 35 گرامی و مورد احترام محّرمة 14

 ۀ حضرت رسولبازماند بقیة المصطفی 36 پایدار صابرة 15

 کسی که قبرش پنهان است خفی القبر 37 بلندجایگاه عالیة المحلّ  16

 با فهم فهیمة 38 بزرگوار و گرامی مکرمة 17

 خردمند عقیلة 39 سینه شکسته رضیض الصدر 18

 غمگین محزونة 40 محبوب خداوند حبیبة هللا 19

 دل شکسته مکروبة 41 دختر برگزیده بنت الصفوة 20

 بیمار و مریض علیلة 42 پایۀ هدایت ن الهدیرک 21



 پرستنده عابدة 63 نشان نبوة آیه النبوة 43

 پارسا زاهدة 64 شفاعت کننده گنهکاران شفیعة الُعصاة 44

 شب زنده دار قّوامة 65 مادر نیکوکاران اّم الخیرة 45

 گریه کننده باکیة 66 سیب بهشتی ُتفاحة الجنة 46

 بازمانده بقّیة النبوة 67 پاکیزه شده مطهرة 47

 بسیار روزه گیر صواّمة 68 بزرگ بانوی زنان سّیدة النساء 48

 باعاطفه ومحبت عطوفة 69 دختر حضرت مصطفی بنت المصطفی 49

 دلسوز و مهربان رئوفة 70 برگزیدۀ پروردگارش الربِّهاةصفو 50

 غمخواروبامحبت حّنانة 71 جایگاه هدایت موطن الهدی 51

 نیکوار بّرة 72 نورچشم پیامبر ه العین المصطفیقر 52

 موجب زیبایی پدران جمال االباء 73 پاره تن پیامبر بضعة المصطفی 53

 پهلوشکسته مکسورة الضلع 74 دلسوز ومهربان شفیقة 54

 چراغدان نور الهی مشکوة نورهللا 75 دردمند اّنانة 55

بطین 56  آزمایش شده متحنةم 76 مادردو نوادۀ پیامبر والدة السِّ

 راز نهانی خدا سّر هللا 77 شاخسارپیامبر دوحةالنبی 57

 گوهر تابناک دّرة بیضاء 78 نورآسمانی نورسماوی 58

 فرزندکشته شده المقتول َولُدها 79 همسرجانشین پیامبر زوجة الوصیّ  59

 امین وحی الهی أمینة الوحی 80 ماه شب چهارده بدرتمام 60

 رازبزرگی وبزرگواری ةسّرالعظم 81 پیدروی نورانیس غرة غّراء 61

 پسندیده-خوشنود راظیة؛مرضیة 82 دیدۀ خدایی عین هللا 62

 

 

 

 



 بانوی با تقوی وپرهیزکار َتِقیة 83

 شده که حقش کسی غصب  مغصوبة الحق 84

 حلقة اتصال زنجیرۀ هستی واسطه قالدة الوجود 85

 دّردریای شرف وسخاوت دّره بحر الشرف الجود 86

 دارندۀ جایگاه درعالم آسمان مکینة فی عالم السماء 87

 روان پدر بزرگوارش حضرت رسول روح أبیة 88

 چرخ آسیای افتخارات واال قطب رحی المفاخرالنسیة 89

 کسی که همسرش ستمدیده است المظلوم زوجها 90

 ازحیض ونفاس بریده-ُبریده از دنیا و خلق و پیوسته به حق َبُتول 91

 ربوده شده،کسی که حقش غصب شده مغصوبة  92

 شده،خداوند او را یاری کرده استیاری  منصوره 93

 بالکش نستوه،بی ِشکِوه و شکایت حاملة البلوی بغیر شکوی 94

خون زندگی قلب مصظفی،آخرین قطرات خون که در قلب موجب  مهجة قلب المصطفی 95

 حیات است

 با حکمت و دارای فهم وادراک حکیمانه حکیمة 96

 پرهیزگاری قسم خوردۀ پرستش حلیفةالعبادة والتقوی 97

 سالم،اهل سازش ، بی عیب و نقص سلیمة 98

 شرافت وبزرگواری وافتخاربرای فرزندان شرف االبناء 99

 دّر دریای دانش وکمال دّره بحرالعلیم و الکمال 100

 گوهرتابناک عزت و بزرگواری جوهرة العزةو الجالل 101

 گردآورندۀ یادگارهای برین مجموعة الماّثرالعلّیه 102

 شیشه وچراغدان نورانی برای نورالهی زجاجة 103

 کعبه آرزوهای نیازمندان کعبة االمال اِلّ مل الحاجه 104

 [آن حضرت است(]شب قدر)منظور ازلیلة القدر درقرآن مجید لیلة القدر 105



 انا انزلناهُ فی لیله المبارک[(]شب بابرکت)اشاره به آیۀ شریف  لیلةالمبارک 106

 دختر آن کس که فرشتگان بر او اقتداء کرده و نماز گزارده اند ت به المالئکهابنه من صلّ  107

 ولی و دوست خداوند و کسی که خداونداوراولی قرار داده است ولیة هللا 108

 صاحب خیر فراوان،صاحب فرزندان بسیار  کوثر 109

ِدثة 110  شتگانسخن وگفتگوی اوبافر-سخن گفتن او با مادرش دردوران جنینی محَّ

 آسایش بخش دل مادر بزرگوارش قرار قلب اّمهاالمعّظمه 111

 دیگران را از قبل او خیر فراوان رسد  مبارکة 112
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