
   هستند؟ فرزندش و زهرا حضرت شهادت مستقیمِ عاملِ کسانی چه

 فَأَسقَطَت بِأَمرِه السیف بِنَعلِ لَکَزَها عمرَ مولَى قُنْفُذاً أَنَّ وفَاتها سبب کَانَ: قَالَ السالم علیه اللَّه عبد أَبِی عنْ بصیرٍ أَبِی عنْ�▫
  )134ص اإلمامۀ، دالئل. (شَدیداً مرَضاً ذَلک منْ مرِضَت و محسناً

 عمر دستور به عمر، غالم قنفذ، که بود اي ضربه آن علیهاالسالم زهرا حضرت وفات علّت: فرمود السالم علیه صادق حضرت�▪
  . شد بیمار شدت، به ماجرا، این از و کرد سقط را محسن بانو، آن پس زد، حضرت آن بر شدت با شمشیر، غالف نوك آهن با و

  )674-673ص ،2 ج الهاللی، قیس بن سلیم کتاب( 

 مالیات عنوان به المختار، ابو شعر خاطر به را اموالشان نصف کارگزارانش، همه از سال آن در خطاب بن عمر: گفت سلیم�▪
 این باره در و کردم مالقات را السالم علیه على لذا. بود عمالش از هم او که حالى در نگرفت، مالیاتی هیچ قنفذ از ولى گرفت،

 مالیات قنفذ، از و کرد خوددارى عمر چرا دانی می آیا: فرمود السالم علیه امیرالمؤمنین. کردم سؤال حضرت آن از عمر کار
 تازیانه با را بانو آن شد، فاصله آنها و من بین و آمد علیهاالسالم فاطمه وقتی که بود قنفذ زیرا: فرمود. نه: کردم عرض نگرفت؟

  . زد

  �.بود مانده باقى بازوبند مانند بازویش، در تازیانه آن اثر که حالى در رفت دنیا از السالم علیها فاطمه پس�▪

  )334ص الزیارات، کامل( 

 و السالم علیه على بن محسن کرد، خواهد حکم ایشان براى قیامت در که را کسانی اولین: فرمود السالم علیه صادق حضرت�▪
 آنها از یکی اگر که هایی تازیانه شود، می زده ایشان بر آتش هاى  تازیانه و آورند، می را رئیش و قنفذ پس. بود خواهد قاتلش

 خاکستر شده، ذوب شود، زده دنیا هاي کوه بر آنها از یکی اگر و آیند؛ جوش به همگی آید، رودف مغرب تا مشرق از دریاها بر
  .شوند می

  )278ص ،1ج االحتجاج،(

 هستی کسی همان تو: فرمودند شعبۀ بن مغیرة به داشتند، یارانش و معاویه با السالم علیه مجتبی حضرت که احتجاجاتی در�▪
 را شکمش در فرزند و گشت، آلود خون بانو، آن کار، این با و زدي ضربه را علیهما اهللا صلوات خدا رسول دخت فاطمه، که

 هتک و نمایی، مخالفت او امر با و سازي، خوار را آله و علیه اهللا صلّی خدا رسول که بود آن کار، این از تو هدف و کرد، سقط
 بدین( و ،»هستی بهشت اهل زنان سرور تو،: بود فرموده بانو آن به آله و علیه اهللا صلّی خدا رسول که حالی در نمایی، حرمتش

  .کرد خواهد راهی جهنّم آتش سوي به را تو خداوند،) سبب
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