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(1شماره))س(مهایامفاطمیهناویژه
      

اى  آموز و سازنده است مسأله مظلوميت فاطمه )س( است. او مظلومه )س( كه در عين حال نكتهانگيز زندگى فاطمه ائل مهم و حزنمس از 

اندند، از دند و مردم را به سر و سامانى رساى است مظلوم. او و خاندانش از پدر و همسر عمرى براى مردم كار كر است فداكار، و شهيده

 .شان دادند و امروز توسط همان مردم صدمه خوردندبدبختى نجات

ت مردم آن روزگار قبل از اسالم چه داشتند؟ و امروز از مدنيت واخالق و حتى زندگى چه دارند؟ و آنچه بود از بركت چه كسى بود؟ جز از برك

 .افتد خورد و به بستر مى همسرش؟ و امروز سرنوشت فاطمه )س( به جائى رسيد كه از همين مردم كتك مى اسالم و قرآن؟ و جز از راه پدر و

 مصائب وارده
پاشاندند.  آمدند آنها را از هم مى در عمر كوتاهش با مصائب بسيار مواجه شده، مصائبى بودند كه اگر بر كوه وارد مى فاطمه)س( 

 :كنيم كنيم. ولى به عنوان ذكر مورد چند نمونه را معرفى مى بيانمصائب او را يست كه مشكالت و ما را توان آن ن

  مرگ رسول خدا 
. او اوقات خود را به عزيزتر از جانش بود و وقتى كه از دنيا رفت همه زندگى در برابر چشمانش تيره و تار شده بود ،)ص(پيامبر

و به او خبر داده بود  ه)ص( از قبل او را تسليت دادم بگيرد. رسول خداتوانست آرا مى زحمته گذراند و ب ريزى مى گريه و اشك

 .از شنيدن آن خوشحال شد و خنديد )س(فاطمه شود و است كه به او ملحق مىنخستين كسى 

 ها دستربد به حرمت

بود  )ص(توصيه پيامبرحرمت او دستبرد زدند وشأن او را كه آن همه مورد سفارش و ه مظلومه است از آن بابت كه ب فاطمه)س( 

انداختند، او را در بين در و ديوار فشردند، محسن  نويسد: در را بر فاطمه)س( مسعودى مىناديده گرفتند و كار به جائى رسيد كه 

 ...او را سقط كردند ،شوهر او را به زور وادار به بيعت كردند

توانست اين مسأله را  مىاز دستبرد به حرمت خود بود. او ن )ع( و واليتش رنج آورتره فاطمه)س(، دستبرد به حرمت علىدر انديش

 تاريخ رگ نمايند.مسعودى او را تهديد به متاريخ گفته ه )ع( بپذيرد كه شوهرش را به زور وادار به بيعت كنند و يا ببراى على

و  )ع( مشت خود را فشردعلى و دست دهندبه نشانه بيعت )ع( را گرفتند و به زور خواستند با ابوبكر مسعودى گويد: دست على

)ص( را ناديده هاى رسول خدا كنند؟ و چرا توصيه پرستان چرا چنين مى نفسنگران و متأثر از اين امر كه اين  فاطمه)س(

 گيرند؟ مى

 آتش زدن در خانه او

سخن  .انجام شد «خطاب بن عمر»اش آتش افروختند و اين امر توسط  بود كه به درخانه مسأله دردناكى براى فاطمه)س( اين هم

)ع( اطاعت نكرد، بار ديگر هم او را خواستند نرفت و براى بار ام فرستادند، على)ع( به مسجد به او پياين است كه براى بردن على

پرسيدند كه  -زنم،  شد كه اين خانه را با اهلش آتش مى تر مي سوم عمر به همراهى جمعى آمد، با هياهوئى كه دم به دم نزديك

 :بشنويم را از زبان فاطمه)س( ادامه در آن باشد؟ گفت آرى و اگر فاطمه)س(حتى 

ور  آتش آوردند كه آن را شعله)آتوا بالنار ليحرقوه و يحرقوناو( ام هيزم و خاشاك آوردند در خانه بر)فجمعوا الحطب الجزل على بابى

آنها را قسم ) (شدتم باهلل و بأبى ان يكفوا و ينصروناناو (تممن در آستانه در قرار داش)فوقعت بعضادة الباب(سازد و ما را بسوزانند

عمر تازيانه را از )بكر قنقذ مولى ابى فاخذ عمرالسوط من يد (دادم به خدا، و به پدرم كه دست از ما برداريد و به دادمان برسيد

و ركل الباب  (آن را بر بازويم زد، چنان كه كبود شد)فضرب به على عضدى حتى صار كالدملج (دست قنفذ غالم ابوبكر گرفت

به رو در )فسقطت بوجهى (مكه حامله بود لگد محكمى بر در زد و آن را بر رويم انداخت در حالي)،برجله فرده على و انا حامل

مرا )تى انتثر قرطى من اذنىبنى بيده حفيضر (كرد ام را داغ مى كشيد و چهره آتش زبان مى)والنار تسعرو يسفع فى وجهى (خاك افتادم



رفت و محسنم را درد زايمان مرا گ)فجاءنى المخاض فاسقطت محسناً بغير جرم (چنان سيلى زد كه گوشواره از گوشم فرو افتاد

 م(.رم سقط كردبدون جُ

 ضربات قنفذ
كنيم كه در رابطه با  را نقل مىرا برشمرديم. در اينجا سند ديگرى  را گفتيم و ضربات وارده بر فاطمه)س(جريان آتش افروزى 

در يكى از اقدامات نصف اموال همه  «عمر»سرگرم كار شد.  «عمر»قنفذ است. او از آزاد شدگان مكه بود كه بعدها بعنوان كارگزار 

هزار درهمى سبب خيانتى كه از آنها ديده بود مصادره كرد، ولى اين امر را درباره او انجام نداد. حتى بيست ه كارگزاران خود را ب

 د.ز او ستانده بود به او باز پس دارا كه ا

زد و  اى بود كه به بازوى فاطمه)س( ازيانهخاطر تقدير عمر از ضربت ته فرمود اين اقدام و طرز برخورد عمر ب )ع( بعدها مىعلى

وقعيت خود آن رذالت را از آرى، او در خوان نعمت پيامبر بزرگ و آزاد شده بود ولى براى حفظ شرايط و م  آن را متورم ساخت

 .خود بروز داد

  غصب فدك
از مزرعه فدك و  داد و آن اخراج كارگزاران فاطمه)س( هنوز چند صباحى از مسأله سقيفه نگذشته بود كه حادثه ديگرى رخ 

و پراكنده  )ع(ن مشى سياسى هدف ورشكست كردن علىتصرف آن توسط ابوبكر بود كه طرح ونقشه آن را عمر ريخته بود. در اي

 .المال محروم شده بودند از بيت علت طرفدارى از على)ع( و فاطمه)س(ه ستمندانى كه بويژه مه ساختن ياران او بود، ب

بسيار گران آمد مخصوصاً از آن بابت كه صاحب حق بود و براساس زور و عوام فريبى آن را از دستش  اين كار بر فاطمه)س(

ها در دست ابوبكر و  شرم و حيا باشد. البته فدك سال كرد كه دشمن تا بدين حد بي يد. او باور نمىجائى نرسه ربودند و فرياد او ب

ها در دست فرزندان  دت)ع( پس داد و مهند عمر پس از چندى آن را به علىد اى از اسناد نشان مى بعد عمر بود، ولى پاره

و  بود آزردهاز اين امر شديداً  عيت اين است روح فاطمه)س(د. ولى واقش بود و پس از او مجدداً دست به دست مى فاطمه)س(

خواستند  مادر را از دست داده بودند ديگر فدك را مىكه  فرزندان فاطمه)س( كه كرد مصيبت تلقى مىاين عدم رعايت حق را يك 

 چه كنند؟

 نگراىن از عوام فريىب

بود از او گرفت ولى براى  رد. مثالً فدك را كه حق فاطمه)س(ك ىفريبى م اين بود كه خصم عوام از موارد مظلوميت فاطمه)س(

يا به صورت مستقيم ميراث او را  -جانب نشان دادن خود گفته بود اگر مايل باشى اموال شخصى من در اختيار تو باشد ه حق ب

 .توانم تخلف كنم گرفت بدين بهانه كه پدرت دستور داده ومن نمى

دهند كه  د داشت كه خدا و انسانيت و اخالق چه شدند؟ چرا چيزى را به پدرش نسبت مىاين شگفتى وجو براى فاطمه)س(

از آن بى خبر باشد؟  پيامبر صورت گرفته باشد و فاطمه)س( اى توسط شود مسأله روح پيامبر از آن آزرده است؟ چگونه مى

فريبى  كند بى خبر است؟ و اين عوام آن را اعالم مى كه امروز ابوبكر «حديث ميراث»اى كه مركز اسرار پيامبر بود چگونه از  فاطمه

 .خاطر تقوا و انسانيت توان مقابله به مثل را نداشته ساخت زيرا ب را آزرده مى روح فاطمه)س(
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