
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

  
 یکی از کسانی که واقعه حمله به خانه وحی به نیت آتش زدن آن را بیان نموده است مورخ اهل تسنن ابوالفداء می باشد .

  
 وی در کتابش چنین می گوید :

أبوا علیك فقاتلهم. إن أبا بکر بعث عمر بن الخطاب إِلى علی ومن معه لیخرجهم من بیت فاطمة رضی اهلل عنها، وقال: إِن 

فأقبل عمر بشیء من نار على أن یضرم الدار، فلقیته فاطمة رضی اهلل عنها وقالت: إِلى أین یا ابن الخطاب؟ أجئت لتحرق 

 دارنا؟ قال: نعم، أو تدخلوا فیما دخل فیه األمة

نه فاطمه زهرا سالم اهلل علیها ابی بکر ، عمر بن خطاب را به سوی علی علیه السالم و همراهان وی فرستاد تا آنها از خا

 ممانعت کردند با ایشان مقاتله و جنگ کن . -از آمدن برای بیعت  -خارج نماید . و گفت : اگر 

. فاطمه علیها السالم او را دید و فرمود :  پس عمر با شعله ای از آتش به سمت آنها رفت تا خانه را به آتش بکشد

 ای تا خانه ما را بسوزانی ؟به کجا می روی پسر خطاب ؟ آیا آمده 

 . مگر اینکه شما هم وارد در آن امری شوید که امت اسالمی در آن وارد شدند عمر پاسخ داد : آری !

 بن عمر ابن محمد بن محمود بن علی بن إسماعیل الدین عماد الفداء أبو: المؤلف، 156ص 1جالبشر  أخبار فی المختصر

 األولى: المصریة ، الطبعة الحسینیة المطبعة: ، الناشر (هـ732: المتوفى) حماة صاحب المؤید، الملك أیوب، بن شاهنشاه

 

یکی دیگر از مورخین اهل تسنن که صراحت بر هجوم عمر بن خطاب برای آتش زدن خانه حضرت زهرا سالم اهلل علیها 

 دارد ، ابوالولید ابن شحنه حنفی می باشد .

  
 چنین می گوید : "االوائل و االوآخر روض المناظر فی علم  "وی در کتاب 

  
و انهال الناس علیه فبایعوه خال جماعه من بنی هاشم و الزبیر و عتبه بن ابی لهب و خالد بن سعید بن العاص و المقداد بن 

لب ، و عمرو ، و سلمان الفارسی و ابی ذر و عمار بن یاسر ، والبراء بن عازب ، و ابی بن کعب ، و مالوا مع علی بن ابی طا

 کذلك تخلف عن بیعه ابی بکر ابوسفیان بن حرب .

 .فیه االمه دخلت فیما ادخلوا:  فقال – عنها اهلل رضی –، فلقیته فاطمه  ثم ان عمر جاء بیت علی لیحرقه علی من فیه

بن عمرو و مردم با ابی بکر بیعت کردند مگر گروهی از بنی هاشم و زبیر و عتبه بن ابی لهب و خالد بن سعید و مقداد 

سلمان فارسی و ابی ذر و عمار یاسر و براء بن عازب و ابی بن کعب که به سمت علی علیه السالم تمایل داشتند و همچنین 

سپس عمر به طرف خانه علی علیه السالم رفت تا هر آنکس در خانه  ابوسفیان نیز از بیعت با ابی بکر تخلف ورزید .

امت بر آن داخل شده ، وارد . پس فاطمه سالم اهلل علیها او را دید و عمر گفت : در آنچه که  است را به آتش بکشد

 .شوید

 الدین محب  :المؤلف اسم ، 101 -100 ص –، حوادث سنة احدی عشر من الهجرة روض المناظر غی علم االوائل و االوآخر 
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