
 

 @resane.meshkatسالم     یآموزش يمحتوا یتخصص ج یپ رسانه مشکات

 نام و نام خانوادگی:                          هاي مناسبتی(طرح صراط)           مجموعه کاربرگ
 تاریخ:                 ا بانوي دو عالم حضرت فاطمه(س)آشنایی ب: این قسمت 

 

 

  

 عزیز دل بابا         (س)پیغمبر گفت به زهرا
 تو نور چشم بابا         ي قلبم             تویی میوه

 نبوده توي دنیا           مثل تو هیج دختري        
 توي همه عالمی         تو بهترین زنان              

 بزرگتر از مریمی          اي          بزرگتر از ساره
 دونه دوست خودش می          دوست تو رو خداوند      

 رونه از درگهش می        دشمنت رو خداوند          
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 نام و نام خانوادگی:                          هاي مناسبتی(طرح صراط)           مجموعه کاربرگ
 تاریخ:                 ا بانوي دو عالم حضرت فاطمه(س)آشنایی ب: این قسمت 

 

 

  

 خواست خیلی پدر رو می     بانو حضرت زهرا(س)                        
 تنهاست دونست تو مکه                              پدر تنهاي او می

 کرد تو خونه از وقتی هفت سالش بود                         کمک می
 ذاشت که باباش                           خیلی تنها بمونهاو نمی

 ام ابیها یعنی اونه مادر بابا   به او: ام ابیها        فرمود پیامبر(ص) می
 گفت بوي بهشته بوسید                               میهمش اونو می

 خدا محبتت رو                                       تو قلب من سرشته 



 

 @resane.meshkatسالم     یآموزش يمحتوا یتخصص ج یپ رسانه مشکات

 نام و نام خانوادگی:                          هاي مناسبتی(طرح صراط)           مجموعه کاربرگ
 تاریخ:                 ا بانوي دو عالم حضرت فاطمه(س)آشنایی ب: این قسمت 

 

 

  

 بود   ها  بچه  براي                       مهربانی مادر
 بود  خدا با   قدر چه            ساده  و بود   خوب چه
 بود  ما  جان  فاطمه)             ص( پیامبر دختر او



 

 @resane.meshkatسالم     یآموزش يمحتوا یتخصص ج یپ رسانه مشکات

 نام و نام خانوادگی:                          هاي مناسبتی(طرح صراط)           مجموعه کاربرگ
 تاریخ:                 ا بانوي دو عالم حضرت فاطمه(س)آشنایی ب: این قسمت 

 

 

  

 است  دین سفارش  زن، پوشش                گفتندمی همیشه)  س( فاطمه حضرت
 است  این  زنان  زینت  بهترین                             است  قرآن  پیام زن پوشش
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 نام و نام خانوادگی:                          هاي مناسبتی(طرح صراط)           مجموعه کاربرگ
 تاریخ:                 ا بانوي دو عالم حضرت فاطمه(س)آشنایی ب: این قسمت 

 

 

  

 مهربان بود        مانند نسیم بوي گل داشت  حضرت زهرا(س)
 کاشت در باغ دلش همیشه می      هاي سپید مهربانی              گل
 قلبش                     خورشید محبت خدا بود  آبی  آسماندر 

 او مادر پاکی و صفا بود       علی(ع) بود      کارفدااو همسر  
 ترین گل جهان است او پاك       پیامبر(ص)او فاطمه(س) دختر 

 کوثر قرآن است  ي هورساو           او مادر یازده ستاره                 
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 بهترین دختر، بهترین مادر
 دانی نام پدر بزرگوارش چیست؟ می  دانی؟دختر رسول خداست. آیا نام او را می

 او چهار گل بهشتی داشت. او بهترین دختر دنیا هم هست و همینطور بهترین مادر دنیا.  
 دوخانوم  دو آقا و         چهارگل بهشتی                          

 کلثوم   ام و زینب  (ع)             حسین  یک و  (ع)حسن یک 

،  رهایی که از پدرش یاد گرفته بودیکی از کاداشت. ، نماز، حجاب و پاکیزگی را دوست گذاشت به همه احترام می
 سوره توحید را بخواند و صلوات بفرستد و دعا کند. این بود که قبل از خواب سه مرتبه  

 



 

 @resane.meshkatسالم     یآموزش يمحتوا یتخصص ج یپ رسانه مشکات

 نام و نام خانوادگی:                          هاي مناسبتی(طرح صراط)           مجموعه کاربرگ
 تاریخ:                 ا بانوي دو عالم حضرت فاطمه(س)آشنایی ب: این قسمت 

 

 

  

 فاطمه(س)  ؟ چیه  اسمش                     یه خانم با خدا

 کمه  باز  بگیم  هرچی              (س)از خوبی فاطمه

 بود و پیغمبر(ص) ایشون رو خیلی دوست داشتن.   (ص)دختر پیغمبر (س)فاطمهحضرت 
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 نام و نام خانوادگی:                          هاي مناسبتی(طرح صراط)           مجموعه کاربرگ
 تاریخ:                 ا بانوي دو عالم حضرت فاطمه(س)آشنایی ب: این قسمت 

 

 

  

 عمل  خدا  هايحرف  به   خودشون  ها اولاون  . کردنمی  عبادت  همیشه خدا رو  امام علی(ع)حضرت فاطمه(س) و  
 بدن.   خدا گوش هايحرف کردن بهمی دعوت  هم بقیه مردم رو   بعد  کردنمی



 

 @resane.meshkatسالم     یآموزش يمحتوا یتخصص ج یپ رسانه مشکات

 نام و نام خانوادگی:                          هاي مناسبتی(طرح صراط)           مجموعه کاربرگ
 تاریخ:                 ا بانوي دو عالم حضرت فاطمه(س)آشنایی ب: این قسمت 

 

 

  

 داشتن.  دو پسر خوب ضرت فاطمه (س) و امام علی(ع)ح
 خوب  برادر تا  دو                                      دو دو  دو دو

 محبوب   و عزیز هردو    رهبر                          و  امام هردو 

 حیدر  باغ  هايگل   حسین(ع)        یک و  حسن(ع) یک 
 )پیامبر(ص  دل  نور                           فاطمه(س)  دل نور
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   . هاي دنیا رو داشتنبهترین بچه  مامان و باباي دنیا بودن و  بهترین (ع)و امام علی (س)حضرت فاطمه
 دوخانوم دو آقا و            چهارگل بهشتی                          

 کلثوم   ام و زینب  (ع)             حسین  یک و  (ع)حسن یک 

  ن. کردمی  عملها  به اون دادن و  خدا گوش می هاي  به حرف   فقط   رین بودنشون هم این بود که فقط وـت بهتـعل
ي خوب  ها همه بچه هاي خودشون،  ها عالوه بر بچهخیلی مهربون بودن، اون(ع)  و امام علی    (س)حضرت فاطمه  

 شتن. دوست دا  هم،   رو دیگه مثل شماها
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 تاریخ:                 ا بانوي دو عالم حضرت فاطمه(س)آشنایی ب: این قسمت 

 

 

  

     حضرت فاطمه (س)    ارُ �� ٱٱ م�  �اُر ثُ �� ـلٱٱ 
     اول همسایه بعد اهل خانه

 81ص 43ج بحار                       

                رسیده وقت دعا 
 را  هادست ببر  باال

         از خودت دعا کن  قبل
     هاهمسایه   براي

 

 با حدیث معصومین          
 ها شود دلزنده می

 هر حدیثشان نوري است      
 ها در میان منزل 
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 تاریخ:                 ا بانوي دو عالم حضرت فاطمه(س)آشنایی ب: این قسمت 

 

 

 

  

 همسر و یار علی(ع)مهربانه             ) س(فاطمه  
 باالتره همه  خدا         از  بهشت  تو جاش      پیغمبره دختر
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 عزیز دل بابا        پیغمبر گفت به زهرا     
 تویی میوه ي قلبم             تو نور چشم بابا 
 مثل تو هیج دختري          نبوده توي دنیا 

 توي همه عالمی      تو بهترین زنان             
 بزرگتر از مریمی     اي          بزرگتر از ساره

 دونه دوست تو رو خداوند        دوست خودش می
 رونه دشمنت رو خداوند           از درگهش می
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 بود   ها بچه براي                          مهربانی مادر
 بود  خدا با قدر  چه             ساده  و بود   خوب چه
 بود   ما  جان فاطمه)               ص( پیامبر دختر او
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 است       (ص)دختر پیغمبر               آه آن یاس کبود    
 هاي مادر است غصه             در دل کوچک من    

 مادري معصومه است          (ص)نور چشم مصطفی
 مظلومه است  فاطمه(س)            دیده از دشمن ستم  
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 است       (ص)دختر پیغمبر               آه آن یاس کبود    
 هاي مادر است غصه             در دل کوچک من    

 مادري معصومه است          (ص)نور چشم مصطفی
 مظلومه است  فاطمه(س)            دیده از دشمن ستم  
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 مهربان بود        مانند نسیم بوي گل داشت  حضرت زهرا(س)
 کاشت در باغ دلش همیشه می      هاي سپید مهربانی              گل
 قلبش                     خورشید محبت خدا بود  آبی  آسماندر 

 او مادر پاکی و صفا بود       علی(ع) بود      کارفدااو همسر  
 ترین گل جهان است او پاك       پیامبر(ص)او فاطمه(س) دختر 

 کوثر قرآن است  ي هورساو           او مادر یازده ستاره                 
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رو دوست    (س)حضرت فاطمه  هاي شیعهبچهما  
ناراحتیم  در   ،داریم مراسم    . روز شهادت ایشون 

برپا می  کنیم،می  عزاداري  همیشه  روضه  و  ریم 
 باشیم و مثل اون حضرتیادشون  کنیم  سعی می

انجام  کارهاي خوب  و    بدیمبه حرف خدا گوش  
 . بدیم
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 حضرت زهرا مهربان بود                 
 مانند نسیم بوي گل داشت 

 هاي سپید مهربانی                گل
 کاشت در باغ دلش همیشه می 

 در آبی آسمان قلبش                          
 خورشید محبت خدا بود

 او همسر چون گل علی(ع) بود              
 او مادر پاکی و صفا بود 

 او فاطمه(س) دختر محمد(ص)      
 ترین گل جهان استاو پاك

                     او مادر یازده ستاره 
 در مذهب پاك شیعیان است 
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 مهربانه     ) س( فاطمه
 همسر و یار علی(ع)  

 پیغمبره        دختر
 خدا           بهشت تو جاش

 باالتره  همه از

 

 اِس �ََىل� � ز� ٱٱلن� ـ فَاِطَمُة ٱ�عَ 
 فاطمه عزیزترین مردم نزد من است.

 70المصطفی ص  تبشار    ص پیامبر                                                                                                               


