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(2شماره))س(مهایامفاطمیهناویژه
 ها اهانت     

د و يا ها بو بر سر زبان «ىنّمِ فاطمةُ بضعةٌ»معروف  ی )ص( سندها داشت. جملهفاطمه)س( در مورد شخصيت خود از رسول خدا 

آور بود كه با  بدين سان بسيار شگفتهمگان شنيده بودند.  را«را اذيت كند مرا اذيت كرده هر كه فاطمه)س(»)ص(: عبارت پيامبر

 .اهانت كنند و يا او را تحقير نمايند آميز رسول خدا)ص( نسبت به او به فاطمه)س( همه سخنان احترام وجود آن

در مسجد به باالى منبر رفت و سخنان ركيكى درباره او گفت. پناه بر خدا از تكرار آن كلمات! او  ابوبكر پس از خطبه فاطمه)س(

ها  براى اثبات حقانيت خود به ضعيفه باشد. و هم گفت فاطمه)س( و دم او مىوذ باهلل به روباه پيرى تشبيه كرد كه شاهد ارا نع

 .طلبد متمسك شده و از زنان يارى مى

 فرشتگان ش،اين سخنان رواست؟ او كه روز تولد )س(آيا درباره فردى چون فاطمه:»ام سلمه به دفاع برخاست و معترضانه گفت

را از ميراث محروم كرده و به او خبر نداده؟ واى بر  )س(خور اين سخنان است؟ آيا رسول خدا)ص( فاطمهو را در بر گرفتند در ا

 (.)و بر اثر اين سخنان ابوبكر مقررى ام سلمه را قطع كرد .«د و ثمره تلخ كردار خود را بچشيدشما زود است بر خدا وارد شوي

 كاش اى  ام كه و در دم مرگ گفته بود من سه كار را انجام داده پشيمان بود تالش خود عليه فاطمه)س( ها از كار والبته ابوبكر بعد

 «...ايستادند شدم اگر چه عليه من به جنگ مى نمى )س(اى كاش وارد خانه فاطمه»:دادم نمى انجام

 حزن و اندوه

اش مايه گذارد ولى در آن  نرسيد. ازوجود و جان خود و خانوادهها كرد ولى به ثمر  براى زدودن اين آثار و اقدام تالش فاطمه)س(

)ع( براى احياى عليه مشركين بود. آن روز كه على )ع(جوئى خصم در شمشير برافراختن على موفق نشد. او در واقع اسير انتقام

ها و  ها بصورت موضعگيرى گرفت و امروز همان كينه هائى در دل مشركان شكل مى كرد كينه دين همه همت خود را مصروف مى

 .ها درآمد بى تفاوتى

صبر »:خود فرمود .اى در پيش گرفت و در آن راه ايستاد پس از همه فريادها از ميدان به در نرفت مقاومت صبورانه فاطمه)س(

ز المدى، و .)نصبر منكم على مثل ح«كند نش نيزه سنگينى را احساس مىكنم همانند صبر كسى كه در قلب خود تيرى و در درو مى

 .و الحق چه صبر جانكاهى بود (وخزالسنان فى الحشاء

يافت و ديگر  ديد ديدگانش گريان و قلبش سوخته بود. جهان را در برابر خود تاريك مى ياور مى او از اينكه اسالم را غريب و بى

 .كسى او را خندان نديد تا به ديدار پدر در جهان باقى شتافت

  (بيىن پيامرب)ص پيش
را پيش بينى كرده و رهنمودهاى خود را از پيش به او داده بود. براساس آن چه كه صاحب  سول خدا)ص( مظلوميت فاطمه)س(ر

دخترم، تو پس از من مورد ستم قرار خواهى گرفت و مورد استضعاف » :فرمود نويسد: پيامبر روزى به فاطمه)س( مى كشف الغمه

خشم آورده ،كسى كه به تو جفا كند  هخشم آورد مرا ب هرا بو را آزار داده، و آنكس كه تواقع خواهى شد. آنكس كه ترا اذيت كند م

را شادان كند مرا وكس كه ت كس كه به تو ستم كند به من ستم روا داشته، آن من جفا كرده، هر كس از تو ببرد از من بريده، آن هب

كس كه به تو پيوند مهر داشته باشد به من پيوند دارد، زيرا تو از منى و پاره تن منى، و جان من و روح منى، از  مسرور كرده، آن

 «.كنم ستمكاران امتم بر تو به خدا شكوه مى

 

 

 

 



بدان خاطر است كه از اشرار »:اش فرمود )ص( در حين مرگ گريست، و در پاسخ علت گريهدابراساس سند ديگرى، رسول خ

زند و  شود و فرياد پناه خواهى مى پس از من اسير ظلم و ستم مى بينم كه دخترم فاطمه)س( سد. گوئى مىر م به آنها ستم مىامت

كس كه مرا بحق مبعوث كرده  فرمود قسم به آن و هم در سخن ديگرى خطاب به فاطمه)س( .كسى از امتم او را كمك نكند

 .آيند اش بگريه مى دواند از گريهفرشتگان آسمانها و زمين و ما بين آن گريد و هم آنچه از  اش مى عرش خدا از گريه

 ع(مظلوميت او از زبان على ) 

خداوندا از دختر پيامبر تو راضيم، » گريست چنين فرمود: هائى كوتاه در حالى كه مى طى جمله على)ع( در حين دفن فاطمه)س(

س بده، مردم از او بريدند تو او را پيوند ده، به او ستم كردند تو اى احكم او را به تنهائى و وحشت انداخت تو او را ان دشمن،

 الحاكمين درباره او داورى كن. 

به تو خبر خواهد داد كه امت چگونه  چنين گفت: اى رسول خدا)ص( فاطمه)س()ص( در حين دفن خطاب به رسول خدا و

خاك ه را از بيم دشمن نيمه شب ب ترسول خدا)ص( دختر اى. ردست شدند تو از او بپرس و خبر بگي براى از بين بردن او هم

عزاى دخترت سر برم و به تو در مرگ و  از دشمنى خصم به خدا شكايت مى .سپردم، حق او را بردند، ميراث او را گرفتند

 م.گوي سالمت باد مى

 مظلوميت او از زبان فضه و ديگران

ها داشت فردى كه به مناجاتش  سرگرم مناجات بود و زمزمهكعبه ف، در خانه بود و به اسرار او واق فضه در خانه فاطمه)س(

اش  توجه داشت عالقمند به او شد و گفت معلوم است از دوستداران خاندان پيامبرى. فضه از شنيدن اين سخن گريست و عقده

 «س.ا بپرجوش آوردى سؤال خود ره اشتم باى كه در دل د اى بنده خدا اندوه و غصه»:باز شد و گفت

 تو مايلى از مظلوميت فاطمه)س(» :ه گفتپرسيد و صداى گريه فضه را بلند كرد. آنگاه فض آن شخص از مظلوميت فاطمه)س(

كه شرح آن  هاى فاطمه)س( ت و صدمات و ستم ديدگىو شروع كرد به بيان حاال «براى تو حرف بزنم و من مضايقه نخواهم كرد

 .ايم را بيش يا كم شنيده

 بر او وارد شد و گفت حالت چگونه است و شب را شخصی گونه سخنان داريم. روزى هائى از اين ن ام سلمه هم نمونهاز زبا

دم. چگونه به صبح رسانيدى؟ فرمود شب را در حالى به صبح رساندم كه از فقدان پيامبر و ظلمى كه بر جانشين او رفت رنجور بو

عان از بزرگترين مداف و اين نكته را بيفزائيم كه فاطمه)س()ع( مطرح شده با علىدر اينجا چهره مظلوميت فاطمه)س( در رابطه 

براساس سندى كه در  )ع( به ثمر نرسيده بودن رابطه بود كه دفاعش درباره على)ع( بود و بخشى از ستمديدگى او در ايعلى

هاى آينده تو  تارىگفت براى گرف س(اش را پرسيد. فاطمه) گريست و على)ع( علت گريه دست است فاطمه)س( در دم مرگ مى

 .)ع( دلداريش داد كه گريه مكن، كه آن امور براى من مهم نيستندگريم و على مى

 .)ع( نمونه آن بودند)س( و علىو اين است معنى كفويت وهمسرى و همدمى مرد و زن كه فاطمه  
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