
 به نام خداوند بخشنده مهربان

 

 که مادر پدرش بود یکس

 

 

ه گذاشت شبود که خدا بر عهده ا یتیفکر مامور به. محمد به فکر مردم بود حضرت
زشت باز دارد و آنها را به  یمردم را از کارها، شده که خواست هر طور یم .بود

 .خوب دعوت کند یکارها

 یستم بدشان م و هم بودند که از ظلم یخوب یآدم ها ،کهم مردم بت پرست نیدر ب 
 .آنها حرف زد  ابه سراغ آنها رفت و ب امبریپ .آمد



ها اثر آندر فکر وذهن  صلی الله علیه وآله وسلممحمد حضرت یها حرف کم کم
 ردند.آو مانیاو ا یمهربان و خدا امبریبه پ .گذاشت و مسلمان شدند

، آمدند  یم نهاکه هر روز به خانه آ دید یتازه مسلمان ها را م نیا، فاطمه کوچک  
 دیدی م، فاطمه کوچک . دادند  یمگوش قرآن را  یها هیآو نشستند  یکنار پدرش م

 . موزدمی آرا به آنها  یچطور پدرش راه و روش خداپرستکه 

 

 
 

در  .آغاز شد ستادنیگفتن و رو به خدا ا ریبود که تکبپدرش حضرت محمد در خانه  
 یمخدا را وخواندند  یکه در آن نماز مخانه ای بود تنها  ،خانه، آن آن سال ها 

 .دندیپرست

فاطمه آیه  .گرفت یم ادیو  دیدیرا م زهایچ نیبود که ا یدختر ، تنهافاطمه کوچک  
 های قرآن را می شنید و آیه ها درروح او اثر می گذاشت.



 یصحبتهم  ،پدر و مادرشفاطمه جز  .خانه بود ی فاطمه تنها بچه ،هادر آن سال
آنها درس  یفاطمه به پدر و مادرش بود و از کارها توجه  ی همه نیهم یبرا .نداشت

 .فقط خدا را بپرستد .در برابر خدا سجده کند فقطگرفت که  یم ادی .آموخت یم
 . ردیگ یم ، پاداش خوبانجام دهد یکه هر کس کار خوب دیفهم یفاطمه م

 یها هیو نماز خواندن و گوش دادن به آ امبریاما رفت و آمد مسلمان ها به خانه پ
ها  سلمانکه اگر تعداد م دانستندیم. آن ها کرد یبت پرست ها را ناراحت م، قرآن 

 میبت پرست ها تصم ،نیهم یبرا .شود به مردم ظلم کرد ینم گرید ،شود ادیز
دم خواستند او را مجبور کنند که مر یم .رندیرا بگ پیامبر مهربانی ها یگرفتند که جلو

 .را به پرستش خدا دعوت نکند

حتی  ند.کتک زدند و شکنجه کرد ار ها لماننقشه های زیادی کشیدند. مسآن ها 
ا باز امت کردند. سنگ پراو  به طرف و  دختنیر امبریخاک بر سر پ ،مکه یدرکوچه ها

 .کرد یدعوت م یمردم را به خداپرستپیامبر هم 

 
که  گرفتند میدور هم جمع شدند و با هم تصم .دندیکش یگریها نقشه د پرست بت

خود  یهاهم خانه اهمسلمانند. کن رونیمحمد و مسلمان ها را از شهر مکه بحضرت 
 .در آنجا منزل کردند ،شهر مکه رفتند کینزد ه ای را ترک کردند و به در



دره  آنها سه سال در آن به آن جا رفت. راه پدر و مادرشهم هم فاطمه کوچک 
 سخت بود کهه، آن قدردر آن در یزندگ. کردند  یسرپناه زندگبی آب و  یخشک و ب

از  شتریب . بودند دهش ماریب ،ها به شهر مکه برگشتند مسلمان یوقت سه سال بعد از 
 .سخت گذشته بود، مادر مهربان فاطمه جهیهمه به خد

 برامیپ یابوطالب عمواز او بعد  .رفت ایزود از دن یلیشده بود که خ ماریقدر ب آن او
 .رفت ایهم از دن

 

 
فاطمه هم پدر بود هم  یبرا امبریپ حاال .شکست کوچک فاطمه  دل ،جهیخدبا رفتن 

سعی می  و فاطمه  ، تنها بود بوده را از دست داد جهیخدهم که حضرت محمد  .مادر
خاک بر بت پرست ها، وقت هر حاال  .مادرش را پر کند یها یمهربان یخال یاجکرد 

فاطمه بود که با دست های کوچکش، خاک و خاشاک را از سر  می ریختند، پیامبر سر
پدر پاک می کرد. حاال فاطمه بود که هر وقت پیامبر با دلی پر درد به خانه می آمد ، با 

هربانی آن قدر به پدرش م ،نوجوانی او را دلداری می داد. فاطمه  پدر حرف می زد و
  نامید. را "مادربابایش" کرد ، که او


