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 نیمادر حسن و حس
 

 

حضرت فاطمه سالم الله علیها ماه رمضان را بسیار دوست می داشت.این ماه همیشه 
نازل شده  ،امبریدر ماه رمضان قرآن بر پدرش پ .داشت یگرید یاو حال و هوا یبرا
 .شد یم شتریدر ماه رمضان رفت و آمد فرشته ها ب .بود

ماه بود که مسلمان ها سپاه مکه آن در  .داشت ادیرا به  شیفاطمه ماه رمضان سال پ 
 . بود یگرید نیریهم خاطره ش یروزیپ نیا . دادند شکسترا 



 . بود ترنیرینها شآفاطمه از همه  یبرا ی،هجر سوم سال اما رمضان

 د،دنبر امبریپ شینوزاد را پ یوقت .آورد ایفرزندش را به دن نیدر آن سال فاطمه اول 
 گفت و اناذ  وش او گدر .دیل بود بوسگنوه کوچکش را که مثل  یگونه ها امبریپ

 .گذاشت "حسن"نامش را 

 

 
کوچکش  به نوه امبریعالقه پ . شده بود شتریبه خانه دخترش ب امبریرفت و آمد پ حاال

 .رفت یاو م دنیبار به د نیبود که هر روز چند ادیآن قدر ز

کودک را در دامان  نیا امبریپ .آمد ایفرزند دوم فاطمه به دن ،در ماه شعبان ،سال بعد 
 .گرفت

 «مم.نای م "نیحس"من او را » : و گفت سرتاسر بدنش را بوسید



 .که سپاه مکه در راه است  دینها خبر رسمسلمابه  ،نیچند ماه بعد از تولد حس 

اما زن ها و بچه ها در شهر  ،رفتند رونیدفاع از شهر ب یشدند و برا جمعمسلمان ها 
 ،حضرتنگران شوهرش .بود ،پیامبراو نگران پدرش د.فاطمه هم در مدینه ماند. ماندن

ر . به او خبمورد نبود یفاطمه ب ینگران  حمزه بود. شینگران و ناراحت عمو علی بود.
 .شده است  یکه پدرش در جنگ زخم دادند 

 اندیها به طرف م همراه چند نفر از زن وکرد هیخبر گر نیا دنیشن فاطمه باحضرت 
 .راه افتاد به جنگ

 

 
 . بودند زخمی شده هم  یها کشته و تعدادمسلمان از در آن جنگ تعداد زیادی 

.زخم های بدن آن  حضرت فاطمه ودیگر زنان با کمک یکدیگر به زخمی ها آب دادند
 ها را بستند .

را بست. اما چیزی که بیشتر از فاطمه زخم چهره پدرش پیامبر مهربان را شست وآن  
 .حمزه بود شیشهادت عمو همه فاطمه را ناراحت کرد،

 



 

 
حمزه حاضر شد ، فاطمه هم آن جا بود. پیامبر برای حمزه  کنار جنازه  امبریپ یوقت 

هم گریه کرد. از آن روز به بعد، فاطمه هر هفته چند بار به کنار قبر  گریه کرد. فاطمه
 او گریه می کرد. عمویش حمزه می رفت وبرای

 

 

 

 

 

 


