
 

 

De martelaarschap van Sayyeda Fatima(A) en Sayyedna Mohsin Ibn Ali(A) 

 

Fundamentele vragen over de aanval op het huis van Sayyeda Fatima Al-Zahra(A):                       

                                          Heeft deze aanval werkelijk plaats gevonden zoals de Shi’ah dit beweren?

 En werd Sayyeda Al-Zahra(A) aangevallen waardoor haar baby en zij zelf als Martelaars stierven?

Sommige soennie geleerden hebben geprobeerd om deze historische feiten te verbergen om op die 

manier de positie van hun leiders te handhaven. Bijvoorbeeld Ibn Abil Hadied is een van die personen 

die beweerd heeft dat ‘’Onder de Moslims, hebben alleen de Shi’ah de aanval op                       

– Sharh Nahjul Balagha V. 2, P. 20 Sayyeda Al-Zahra(A) overgeleverd’’ 

Maar toch hebben sommige soennie geleerden en historici deze feiten wel verteld,                              

en zoals Al-Sayyed Al-Murtadha(RA) hier over gezegd heeft:  

In het begin vertelden en schreven de Muhaddithien en Historici wel over de aanval op Sayyeda       

Al-Zahra(A) en dit was iets heel bekends onder hun, dat de agent van de Khaliefa de deur tegen 

Sayyeda Al-Zahra(A) sloeg en haar ongeboren baby vermoordde. En Qonfodh met het bevel van Omar 

begon haar te slaan zodat zij Ali(A) niet meer moet verdedigen! Maar later realiseerden zij dat het 

overleveren van deze gebeurtenis in hun nadeel is, en dus stopten zij met het overleveren van deze 

gebeurtenis. – Al-Sayyed Al-Murtadha, Talkhies Al Shafie V. 3, P. 76, Talkhies Sheikh Al-Toesi 

(Omar en zijn bende) gingen richting het huis van Ali(A) en vielen aan en staken Mas’oedi schrijft: 

het huis in brand, en sloegen de deur tegen het zij van Sayyedat Nesa’(A) waardoor Mohsin(A) 

vermoord werd. – Ithbat Al Wasiyah, Al-Mas’oedi, Geprint in Beirut, P. 153, en in sommige andere printen P. 23-24 

                                             Abdul Kariem Ibn Ahmad Al Shafi’ie Al Shahristani (479-548 Hijri):

Omar ging op de dag van Bay’ah, Fatima(A) slaan, waardoor haar kind werd vermoord.                                                                 

– Al Milal Wal Nihal, Abdul Kariem Al Shahristani, V 1, P.57 



Het zelfde is overgeleverd door Esfara’ieni (429 Hijri) een hij heeft dit toegeschreven aan Nidham, en 

Omar sloeg Fatima(A) en verbood de erfenis van Ahlalbait(A).                      dat hij het volgende meende: 

– Al Farq bayn Al Firaq, Abul Qaher Al Esfara’ieni, P. 107 

                                                                                  Safadi is een andere Soennie geleerde en zegt:

Omar sloeg Fatima(A) op de dag van Bay’ah waardoor haar kind Mohsin(A) werd vermoord.                                                                                                       

– Al Wafi bil Wafiyat, Safadi, V. 5, P. 347 - Safinat Al Bihar, Sheikh Abbas Al Qummi, V. 2, P. 292 

Nadat abu bakr door middel van bedreigingen en angst en zwaard, van de Maqatil Ibn Atiyah zegt: 

mensen Bay’ah kreeg, stuurde hij Omar en Qonfodh met een bende naar het huis van Ali(A) en 

Fatima(A). Omar verzamelde brandhout voor de deur van Fatima(A) en stak de deur in brand, wanneer 

Fatima(A) achter de deur kwam, verzamelden Omar en zijn bende zich achter de deur en Omar drukte 

de deur zo hard aan tegen Fatima(A) waardoor haar kind werd vermoord, en de spijker van de deur 

doorboorde haar borstkas, en door die verwondingen overleed zij.                                                           

– Al Imamah wal Khilafah, Maqatil ibn Atiyah, P. 160-161 

Abul Aas de man van Zaynab dochter van de Profeet(S), werd in een slagveld Ibn Abil Hadied zegt: 

door de Moslims gevangen genomen maar werd later net als de andere gevangenen vrijgelaten. 

Abul Aas beloofde aan de Profeet(S) dat na zijn terugkeer naar mekka voor de terug reis van Zaynab 

naar Medina zou zorgen. De profeet(S) gaf opdracht aan Zaid en een groep van Ansar om dichtbij 

mekka op Zaynab te wachten en om haar vervolgens naar medina te begeleiden. Quraysh werd 

geinformeerd over haar vertrek, en een groep besloten om haar terug te brengen, Jabbar (of Habar) Ibn 

Al-Aswad arriveerde met een groep en sloeg met zijn speer richting Zaynab, door de schrik daarvan 

verloor zij haar kind terwijl zij zwanger was en keerde terug naar mekka. De Profeet(S) werd heel erg 

boos wanneer hij over het incident hoorde, en in de overwinning van mekka was de bloed van de 

moordernaar van Zaynab’s kind Mubah gemkaakt door de Profeet(S) terwijl Rasool Allah(S) iedereen 

had vergeven en vrijgelaten. 

Ik las hierover aan mijn leraar Abu Ja’far Naqieb en hij zei: Wanneer de Ibn Abil Hadied zegt: 

Profeet(S) de bloed van iemand Mubah heeft gemaakt die zijn dochter Zaynab heeft laten schrikken 

waardoor zij haar kind verloor, voor zeker zou de Profeet(S) als hij nog leefde de bloed van degenen 

die Fatima(A) lieten schrikken waardoor zij haar kind Mohsin(A) verloor, Mubah hebben gemaakt. 

Ik vroeg mijn leraar of ik dit van hem kan overleveren zoals de mensen zeggen Ibn Abil Hadied zegt: 

dat Fatima(A) haar kind verloren heeft door de schrik en de aanval op haar? Hij zei: Nee! Overlever 

het niet van mij! Maar overlever ook niet dat ik het verwerp! Omdat de overleveringen hierover 

tegenstrijdig zijn. – Sharh Nahjul Balagha, Ibn Abil Hadied, V. 14, P. 193 

Deze gebeurtenis laat heel goed zien dat overeenkomstige overleveringen met die van de Shi’ah over 

dit onderwerp ook in de Soenni bronnen bestaan, en Ibn Abil Hadied heeft tevens toegegeven: Over 

    dit onderwerp hebben een deel van Ahlul Hadieth (Soennie’s) het zelfde als de Shi’ah overgeleverd.

– Sharh Nahjul Balagha, V. 2, P. 21 

 Ik ging naar Imam Al-Sadeq(A) terwijl ik Sakoeni die zelf een van de Soenni vertellers is, zegt:

droevig was. Imam Al-Sadeq(A) zei: O sakoeni! Waarom ben je droevig? Ik zei: Allah(SWT) heeft 

mij een dochter gegeven daarom ben ik droevig.  De Imam(A) zei: O sakoeni, het gewicht van jou 

dochter wordt door de grond gedragen, en Allah(SWT) zorgt voor haar levensonderhoud.. 

Sakoeni zegt: Mijn droevigheid verdween door de woorden van Imam Al-Sadeq(A).  

 



 Hoe heb je haar genoemd? Ik zei: Fatima. Toen vroeg de Imam(A): De Imam ging twee keer zuchten 

 Nu dat je haar en zette zijn hand op zijn voorhoofd en het leek wel als of hij huilde en toen zei hij:

Fatima hebt genoemd, beledig haar dan niet, en sla haar niet, en vloek haar niet, omdat deze naam 

door Allah(SWT) gerespecteerd wordt, en Allah(SWT) heeft deze naam uit zijn eigen naam voor zijn 

geliefde Al-Siddieqah gegeven. Daarna zegt Sakoeni: Imam Al-Sadeq(A) was altijd in zo een staat, dat 

wanneer hij de naam Fatima hoorde herinnerde hij zijn grootmoeder en haar tragedies, en ook gaf hij 

altijd aan dat de reden voor het overlijden van Sayyeda Al-Zahra(A) de aanslag van Qonfodh de slaaf 

van ‘’Fulan’’ (Omar) was. 

Je ziet duidelijk dat Sakoeni met al zijn betrouwbaarheid, hier toch zijn Soennitische vooroordeel heeft 

laten blijken en hij heeft de laatste zin van Imam Al-Sadeq(A) verwijderd en verdraaid. Hoe dan ook, 

het is duidelijk dat de reden voor de martelaarschap van Sayyeda Al-Zahra(A) de aanval was die 

gepleegd was door Qonfodh en Omar. 

Abu Basir heeft van Imam Al-Sadeq(A) de echte en complete versie van deze hadith als volgt 

 De reden voor het overlijden van Fatima(A) was de aanslag van Omar’s slaaf Qonfodh overgeleverd:

die met het bevel van Omar met de onderkant van zijn zwaard sloeg waardoor zij Al-Mohsin(A) 

verloor, en werd heel erg ziek, en liet geen een van hen die haar pijn hadden gedaan om haar te 

bezoeken. – Bihar Al Anwar, V. 43, P. 170 

In de Shi’ah bronnen: 

Er zijn heel veel overleveringen en historische documenten over dit onderwerp en onze pen kan het 

niet verdragen om alles hier over te schrijven. We zullen alleen een kleine stukje laten zien van een 

historische document, want er zijn heel veel documenten. 

De samenvatting van het hele gebeuren is wat Omar zelf heeft gezegd tegen Mu’awiya in zijn brief 

aan hem. In een stuk van die brief schrijft hij:  

Toen ik de deur in brand stak en het huis binnen viel, ging Fatima(A) achter de deur staan en 

probeerde mij en mijn mensen tegen te houden. Ik sloeg heel hard met mijn zweep op haar arm 

waardoor haar arm een blijvende zwelling kreeg. Toen gilde zij van pijn en ik kreeg bijna medelijden 

voor haar, maar ik herinnerde de doden van Badr en Uhud die door de hand van Ali(A) waren gedood, 

en ik werd nog woedender dan eerst, en ik gaf zo een harde trap tegen de deur waardoor zij haar kind 

(Mohsin[A]) verloor. Op dat moment begon Fatima(A) te gillen en zei: O mijn lieve vader, O Rasool 

Allah(S), dit is hoe ze jou geliefde dochter hebben behandelt! En zei daarna: O Fizzah kom tot mijn 

hulp, ze hebben mijn kind vermoord! Toen ging zij tegen de muur leunen en ik sloeg haar aan de kant, 

en ging het huis binnen. In die situatie probeerde Fatima(A) ons tegen te houden om Ali(A) niet mee 

te nemen, en ik gaf zo een harde klap tegen haar gezicht waardoor haar oorbel op de grond viel.           

– Bihar Al Anwar, V. 30, P. 293 (Nieuwe print), V. 8, P. 230 (Oude print) 
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