درس هفتم
برترین بانو

برترین بانو
فاطمه سرور زنان اولین و آخرین و برترین بانوی جهان است (رسول خدا)

حیا و عفت

خوشحالی حضرت زهرا از روبرو نشدن با مردان نامحرم

عالقه شدید به
پیامبر

رسول خدا فرمودند :خداوند فاطمه را دوست دارد و دوستداران فاطمه را نیز
دوست دارد خداوند با خوشحالی فاطمه خشنود و با خشم او خشمگین می شود.

اهمیت به خانواده
و خانه داری

با دستان خود گندم را آرد و نان می پخت ،تربیت و آموزش فرزندان

ساده زیستی

با آنکه خواستگاران زیادی از بزرگان و ثروتنمدان شهر داشت .علی (ع) را برگزید که
از مال دنیا جز یک شتر ،یک زره ،و یک شمشیر نداشت و ایمان را به ثروت برتری داد

ایثار و بخشندگی

گردن بند یادگاری مادر خود را به فقیر هدیه داد

حضور در اجتماع

هنگامی که حق به خطر می افتاد؛ حفظ حیا و وقار خود به میان مردم می آمد و انان

را ارشاد و نصیحت می کرد در هنگام جنگ نان می پخت و برای رزمندگان می فرستاد
احکام و معارف دین را به زنان می آموخت

به تصویر و آیات زیر نگاه کنید و بگویید برداشت شما از آن چیست؟

برداشت تصویر و آیه
آیه و تصویر درباره برترین بانوی اسالم حضرت فاطمه (سالم اهلل علیها) می باشد.

بِسْمِ اللَّهِ ال َّرحْمنِ الرَّحیمِ

به نام خداوند بخشنده مهربان

ک ا ْلکَوْثَرَ ()1
طیْنا َ
إِنَّا أَعْ َ

ما به تو کوثر [خیر و برکت فراوان] عطا کردیم.

حرْ ( )2پس براى پروردگارت نماز بخوان و قربانى کن.
فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انْ َ
إِنَّ شانِئَکَ هُوَ الْأَبْ َترُ (( )3و بدان) دشمن تو قطعاً بریدهنسل است.

فعالیت کالسی
آیا می دانستید جاهالن قبل از اسالم دختر را
ننگ و عار می دانستند و آن را زنده به گور
می کردند؟!

حال بگویید به نظر شما چرا خداوند با
وجود اینکه دختر در میان مردم زمان
پیامبراکرم(صلی اهلل علیه و آله و سلم)
مایه ننگ بود ،به ایشان فرزند دختر داد؟

معرفی حضرت فاطمه زهرا(س)
دو ساله بود ،که مشرکان مکّه حضرت زهرا(س) و خانواده
اش را در شِعب اوطالب محاصره کردند.
بعد از مدتی مادرش حضرت خدیجه(س) را از دست داد.
با اذیت وآزار مشرکان مجبور بودند که همراه پدر
بزرگوارشان پیامبر اکرم(ص) همیشه در حال هجرت کردن
باشند و از شهر و دیار خود دور باشند.
حضرت با وجود سختی های زیادی که در زندگی با آن
مواجه می شدند ،ایمانشان بیشتر می شد.
حال متوجه شدید که چرا حضرت فاطمه(س) دارای جایگاه
واالیی هستند.

با توجه به جایگاه باالی حضرت زهرا(سالم اهلل علیها) به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
 -1فاطمه(سالم اهلل علیها) سرور زنان اوّلین و آخرین و برترین بانوی جهان است.
 -2پنج مورد از ویژگی های اخالقی حضرت فاطمه(سالم اهلل علیها) را بنویسید.
• حیا و عفّت

• عالقه ی شدید به پیامبر اکرم(صلی اهلل علیه و آله و سلم)

• اهمیت دادن به خانواده و خانه داری

• ساد زیستی

•ایثار و بخشندگی

 -3اولین کسی که بعد از پیامبر اکرم(صلی اهلل علیه و آله) به او ملحق شد که بود؟
حضرت زهرا(سالم اهلل علیها)

 -4پیامبر اکرم(صلی اهلل علیه و آله) درباره ی دوستی با حضرت زهرا(سالم اهلل علیها) چه می
فرماید؟
خداوند فاطمه را دوست دارد و دوستداران فاطمه را نیز دوست دارد .خداوند با خوشحالی فاطمه
خشنود و با خشم او خشمگین می شود.
 -5چرا حضرت زهرا(سالم اهلل علیها) هرگز از امیر المؤمنین چیزی درخواست نمی کرد؟
مبادا که من نتوانم آن را فراهم کنم و شرمنده شوم .فاطمه یاوری نیکو در راه پیروی از خدا بود.
-6حضرت فاطمه (سالم اهلل علیها) چگونه فرزندانش را تربیت و آموزش می داد؟
حضرت فاطمه زهرا (سالم اهلل علیها) به تربیت و آموزش فرزندانش نیز توجّه خاصی داشت .در شب

های قدر ،به فرزندانش غذای سبکی می داد ،تا بتوانند شب را بیدار بمانند و از برکات این شب بهره
مند گردند.
-7سلمان فارس درباره حضرت فاطمه (سالم اهلل علیها) چه می گوید؟
شگفتا ،دختران پادشاهان ایران و روم بر تخت هایی از طال می نشینند و پارچه های زربافت بر تن می
کنند اما دختر رسول خدا(صلی اهلل علیه و آله) نه چادر گران قیمتی بر سر دارد و نه لباس های
فاخر.
-۸دلیل ازدواج حضرت زهرا (سالم اهلل علیها) با امیر المؤمنین ،با وجود اینکه خواستگاران
ثروتمندی داشت ،چه بود؟
زیرا ایمان را به ثروت برتری داد.
 -9حضور حضرت زهرا (سالم اهلل علیها) در اجتماع چگونه بود؟
• حضور در اجتماع با حفظ حیا و وقار و حجاب • آموختن معارف الهی به زنان
• خواندن خطبه در مسجد مدینه • کمک به رزمندگان اسالم با پخت نان و ...در خانه.

داستان فقیر و گردن بند حضرت زهرا(س)

پیرمرد گرسنه ای در مسجد به پیامبر اکرم(صلی اهلل علیه و آله) گفت :یا رسول اهلل گرسنه ام ،فقیرم و لباس مناسبی ندارم.
پیامبر اکرم(صلی اهلل علیه و آله) فرمود :االن چیزی ندارم .به بالل گفت :به خانه برو.
آنها به خانه رفت ند ،حضرت زهرا(سالم اهلل علیها) چیزی در خانه نداشت؛ پس گردنبندش را به مرد داد.
مرد به مسجد آمد و ماجرا را تعریف کرد .عمار یاسر از یاران پیامبر گردنبند را از او خرید و آن را غالمش داد و به او گفت تو و این
گردن بند را به حضرت زهرا(سالم اهلل علیها) بخشیدم.
وقتی غالم نزد حضرت زهرا(سالم اهلل علیها) رفت؛ حضرت او را آزاد کرد.
غالم از شادی آزادی گفت :چه گردنبند با برکتی ،گرسنه ای را سیر ،فقیری را بی نیاز ،برهنه ای را پوشاند و غالمی را آزاد کرد.

فعالیت کالسی
با توجه به داستان مرد فقیر و گردنبند حضرا زهرا (سالم اهلل علیها) و آیات زیر بگویید هر آیه مربوط به
کدام قسمت داستان است؟
«یُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ
کانَ بِهِمْ خَصاصَة»

ایثار و بخشندگی

دیگران را بر خود ترجیح می
دهد هر چند خود نیازمند
باشند.

آیه  9سوره حشر
«لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا
مِمَّا تُحِبُّونَ»

دادن گردنبند ارزشمند به
پیرمرد

هرگز به نیکی دست نمی
یابید مگر آنکه از آنچه
دوست دارید انفاق کنید.
آیه 92
سوره آل عمران
«مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَیْرٌ
مِنْها»
هر کس کار نیکی کند بهتر از
آن را پاداش می گیرد.

آیه  ۸9سوره نمل

بازگشت گردنبند همراه با
غالم به حضرت زهرا(س)

