
 

  در چه منابعی آمده است؟» لهلک عمر  )ع(لو ال علی « روایت 
  علی کیخا: سؤال کننده 

  پاسخ

این عبارت که از زبان خلیفه دوم عمر بن خطاب ، در جریانهاي مختلفی و بارها از زبان وي نسبت به حضـرت امیرالمـومنین علـی علیـه     
ل کرده و سپس جریانات را از منابع معتبر اهل سنت نقل می کنیم که بـراي  السالم صادر شده است که ما ابتدا اسناد آن از کتب شیعه نق

  .اهل سنت نیز قابل اعتماد باشد 

  لوالعلی در منابع شیعه

  ، من الیحضره الفقیه ، شیخ صدوق ، 50، ص 10، ج 606، ص  6، تهذیب االحکام ، شیخ طوسی ، ج 424، ص  7کافی ، کلینی ، ج 
  ، المسترشد ، طبري  311، ص  1مناقب آل ابی طالب ، ابن شهر آشوب ، ج  149و  111خ مفید ، ص اختصاص ، شی  ، 36، ص  4ج 

  ،   5و ج  460، ص  2، مدینه المعاجز ، عالمه بحرانی ، ج  319، ص  2، شرح االخبار ، قاضی نعمان ، ج  583و  548شیعی ، ص 
، الطرائف ، سید ابـن  18،  منهاج الکرامۀ ، عالمه حلی ، ص  130ص  ، 3، ج 203، ص  1، الشافی فی االمامۀ ، سید مرتضی ، ج 71ص 

  .516و  255طاووس ، ص 

  :لوالعلی در منابع اهل سنت 

، تفسیر  294، ص  2، شرح مقاصد ، تفتازانی ، ج 636و  627، ص  3، مواقف ، ایجی ، ج 152تاویل مختلف الحدیث ، ابن قتیبه ، ص 
، تمهید االوائل ، باقالنی ، 179، ص  12و ج 18، ص  1، ج  ،شرح نهج البالغه ، ابن ابی الحدید 22، ص  21روح المعانی ، فخررازي ، ج 

  و 172، ص  2و ج 216، ص  1، ینابیع المودة ، قندوزي حنفی ، ج 88، مناقب علی ابن ابیطالب ، ابن مردویه اصفهانی ، ص  476ص 
  ،  1، تمهید االوائل فی تلخیص الدالئل ، باقالنی ، ج 162، ص  1ج  ، تاویل مختلف الحدیث ، ابن قتیبه، 147، ص  3ج  

، المفصل فی  154، ص  5، تفسیر سمعانی ، ج  213، ص  13و ج  115، ص  12، الحاوي الکبیر ، ماوردي شافعی ، ج  547و  476ص 
   4، حاشیه الرملی ، رملی ، ج  203، ص  1، العواصم من القواصم ، ابوبکر بن عربی ، ج  432، ص  1صنعه االعراب ، زمخشري ، ج 

، منع الجلیل ، 108ص  2، بریقه محمودیه ، محمد بن محمد خادمی ، ج 186، ص  1، الجد الحثیث ، سعودي غزي عامري ، ج  39ص 
  .80، ص  1، دستور العلماء ، قاضی عبدالنبی نکري، ج 648، ص  9محمد علیش ، ج 



 

  :ماجراهاي بیان این مطلب توسط عمر 

قال أحمد ابن زهیر حدثنا عبید اهللا بن عمر القواریري حدثنا مؤمل بن إسماعیل حدثنا سفیان الثـوري عـن یحیـى بـن      . 1

سعید عن سعید بن المسیب قال کان عمر یتعوذ باهللا من معضلۀ لیس لها أبو الحسن وقال فـی المجنونـۀ التـی أمـر     

قال له علـى إن اهللا تعـالى یقـول وحملـۀ وفصـاله ثالثـون شـهرا        برجمها وفى التی وضعت لستۀ أشهر فأراد عمر رجمها ف

  .لوال على لهلک عمرالحدیث وقال له إن اهللا رفع القلم عن المجنون الحدیث فکان عمر یقول 
  .1103ص  3استیعاب ابن عبدالبر ج 

دنیا آمـده بـود پـس عمـر     و درباره زن دیوانه اي که عمر امر به سنگسار او کرد و در مورد زنی که شش ماهه بچه اش به 

و حمل زن و شیر دادنش سی : خواست که آنها را سنگسار کند پس حضرت علی به او گفت همانا خداي متعال می گوید 

اگـر علـی نبـود     : پس عمر می گفـت  ... هماا خدا تکلیف را از دیوانه برداشته است : و همچنین به او گفت ... ماه است 

  .عمر هالك می شد

  سند روایت 

  )از راویان صحیح بخاري( سعید بن مسیب. 1

أحد العلماء األثبات الفقهاء الکبار من کبار الثانیۀ اتفقوا على أن مرسـالته أصـح المراسـیل وقـال     ...  سعید بن المسیب

  .ابن المدینی ال أعلم فی التابعین أوسع علما منه
  .364ص  1ج  -ابن حجر  -تقریب التهذیب 

  ) خارياز راویان ب(  یحیی بن سعید. 2

یحیى بن سعید بن قیس بن عمرو ، اإلمام أبو سعید األنصاري ، قاضی السفاح ، عن أنس ، وابن المسیب ، وعنه مالک ، 

   143، مات  حافظ فقیه حجۀوالقطان ، 
  .366ص  2ج  -الذهبی  -الکاشف فی معرفۀ من له روایۀ فی کتب الستۀ 

  ، من الخامسۀ مات سنۀ أربع  ثقۀ ثبتالقاضی یحیى بن سعید بن قیس األنصاري المدنی أبو سعید 

  .ع / بعدها وأربعین أو 
  .303ص  2ج  -ابن حجر  -تقریب التهذیب 

  )از راویان صحیح بخاري ( سفیان ثوري.  3

  وقال شعبۀ ، وسفیان بن عیینۀ ، وأبو عاصم النبیل ، ویحیى بن معین ، وغیر واحد من 



 

  . ثسفیان أمیر المؤمنین فی الحدی: العلماء 
  .165ص  11ج  -المزي  -تهذیب الکمال 

  )از روات صحیح بخاري(اسماعیل مومل بن .  4

   ...شدید فی السنۀ کثیر الخطأ  صدوق: قال أبو حاتم ... مؤمل بن إسماعیل البصري العمري موالهم 

  .ت س ق .  206مات 
  .309ص  2ج  -الذهبی  -الکاشف فی معرفۀ من له روایۀ فی کتب الستۀ 

بن أبی خیثمۀ عن ابن معین ثقۀ وقال عثمان الدارمی قلت البن معین أي شئ حالـه فقـال ثقـۀ قلـت هـو أحـب       قال ا

  .إلیک أو عبید اهللا یعنی ابن موسى فلم یفضل وقال أبو حاتم صدوق شدید فی السنۀ کثیر الخطأ 
  340ص  10ج  -ابن حجر  -تهذیب التهذیب 

  )ان صحیح بخارياز راوی( عبید اهللا بن عمر القواریري.  5

  .خ م د س.  235مات فی ذي الحجۀ ... روى مائۀ ألف حدیث  الحافظعبید اهللا بن عمر القواریري أبو سعید البصري 
  .685ص  1ج  -الذهبی  -الکاشف فی معرفۀ من له روایۀ فی کتب الستۀ 

  .ثقۀ ثبتعبید اهللا بن عمر بن میسرة القواریري أبو سعید البصري نزیل بغداد 
  .637ص  1ج  -ابن حجر  -یب التهذیب تقر

  احمد بن زهیر.  6

   ثقۀ عالما متقنا حافظا بصیراقال الخطیب کان ... ابن الحافظ  الکبیر ظالحاف... احمد بن زهیر بن حرب بن شداد . 1

  .بأیام الناس وأئمۀ األدب
  174ص  1ج  -ابن حجر  -لسان المیزان 

  . ل سنت صحیح می باشدبنابر این این روایت طبق مبانی رجالی اه

أصـبحت أحـب الفتنـۀ ، وأکـره الحـق ،      : فی جوابهم لما سألوه کیف أصبحت قـال  : ان رجال اتى به إلى عمر کأن قال .  2

فلما جاء اخبره بما قـال الرجـل   ) ع ( واصدق الیهود والنصارى ، وآمن بما لم أره وأقر بما لم یخلق ، فأرسل عمر إلى علی 

إنما أموالکم وأوالدکم فتنۀ ، ویکره الحق یعنی المـوت ، قـال اهللا تعـالى وجائـت سـکرة      :  تعالى صدق قال اهللا: فقال 

وقالت الیهود لیست النصارى علـى شـئ وقالـت النصـارى لیسـت      : الموت بالحق ، وصدق الیهود والنصارى قال اهللا تعالى 

  . لوال علی لهلک عمر: عنی الساعۀ فقال عمر الیهود على شئ ، ویؤمن بما لم یره یعنی اهللا ، ویقر بما لم یخلق ی
  .130نظم درر السمطین زرندي حنفی ص 



 

را صبح کردم در حالیکه فتنه : روزي مردي نزد عمر آمد و در پاسخ به این سوال که به او گفته شد چگونه صبح کردي گفت 

ي که ندیدم ایمان داشتم و به چیـزي  دوست داشتم و از حق کراهت داشتم و یهود و نصاري را تصدیق می کردم و به چیز

که خلق نشده اقرار داشتم پس عمر به دنبال حضرت علی علیه السالم فرسـتاد پـس زمـانی کـه حضـرت آمـد آنهـا را از        

همانا امـوال و اوالد شـما فتنـه    : حرفهایی که مرد زده بود با خبر کرد و گفت راست می گوید زیرا خداي متعال می گوید 

و سکره موت به حق آمـد و تصـدیق   : زیرا خداي متعال می گوید  ) که حق است(هت دارد یعنی مرگ است و از حق کرا

و یهود می گوید نصاري چیزي نیستند و نصاري می گویند یهـود چیـزي   : می کند یهود و نصاري را خدا ي متعال می فرماید

پس )  قیامت (لق نشده اقرار دارد یعنی ساعۀ نیست و به چیزي که ندیده ایمان دارد یعنی خداي عزوجل و به چیزي که خ

  .اگر علی نبود عمر هالك می شد: عمر گفت 

از علماي علم مشهور اهل سنت در علم کالم در کتاب کالمی مواقف در بیان ادلـه در اعلمیـت حضـرت علـی     قاضی عضد الدین ایجی  
  :روایت را نقل و آن را تایید می کند علیه السالم در میان اصحاب رسول خدا صلی اهللا علیه وآله وسلم این 

وروى أن امرأة أتت بولد لستۀ أشهر من وقت النکاح فی زمان عمر رضی اهللا عنه فهم عمر برجمها ، فقال علی رضـی  .  3

  . لوال علی لهلک عمر: فقال عمر ) وحمله وفصاله ثالثون شهرا : * ( اهللا عنه ال سبیل لک علیها ، وتال قوله تعالى 
  .154ص  5، تفسیر سمعانی ج  636ص  3ایجی ج مواقف 

روایت شده است که زنی در زمان عمر فرزندش را شش ماه بعد از ازدواج به دنیا آورد پس عمر دستور به سنگسار او داد 

 و حمله و فصاله ثالثون(تو اجازه چنین کاري نداري و آین آیه شریفه را تالوت کرد  :پس حضرت علی علیه السالم فرمود 

  .اگر علی نبود عمر هالك شده بود : پس عمر گفت ) شهرا

  :خوارزمی بعد از نقل این ماجرا کالم عمر را به صورت کاملتر بیان می کند 

  لوال علی لهلک عمرعجزت النساء أن تلدن مثل علی بن أبی طالب ، 
  81المناقب موفق خوارزمی ص 

  .آورند اگر علی نبود عمر هالك می شد زنان عاجزند از اینکه مثل علی ابن ابیطالب به دنیا

  اعوذ باهللا من کل معضلۀ

در بسیاري از جریانات خلیفه دوم عبارت دیگري نیز دارد که جالب است وي به خدا پناه می برد از هر مشـکلی کـه حضـرت علـی علیـه      
  .السالم در آن حاضر نباشد و مسئله را حل نکند



 

  :  ابن حجر عسقالنی در فتح الباري می نویسد

وفی کتاب النوادر للحمیدي والطبقات لمحمد بن سعد من روایۀ سعید بن المسـیب قـال کـان عمـر یتعـوذ بـاهللا مـن        

  معضلۀ لیس لها أبو الحسن یعنی علی بن أبی طالب
  .286، ص  13فتح الباري ، ابن حجر ، ج 

لکیۀ عن ابن عباس قال قـال عمـر علـى    وقال أحمد بن زهیر حدثنا أبی قال حدثنا ابن عیینۀ عن ابن جریح عن ابن أبی م

أقضانا قال أحمد ابن زهیر حدثنا عبید اهللا بن عمر القواریري حدثنا مؤمل بن إسماعیل حدثنا سفیان الثوري عن یحیى بن 

  .سعید عن سعید بن المسیب قال کان عمر یتعوذ باهللا من معضلۀ لیس لها أبو الحسن
  . 1103، ص  3استیعاب ، ابن عبدالبر ، ج 

 7، تهذیب التهذیب ، ابن حجر ، ج  23، ص  4ابن اثیر ، ج   ، اسدالغابۀ ، 470، ص  4فیض القدیر ، مناوي ، ج : همچنین در منابعی نظیر 
، ینـابیع المـودة ، قنـدوزي     147، نهج االیمان ، ابن جبـر ، ص    320، من حیاة خلیفۀ عمر بن الخطاب ، احمد البکري ، ص  296، ص 

، الفـائق فـی غریـب الحـدیث ،      152، تاویل مختلف الحدیث ، ابن قتیبـه ، ص   497، ص 15ج   ، تاج العروس ، 405، ص  2ج   حنفی ،
، البدایۀ  638، ص  3، تاریخ االسالم ، ذهبی ، ج  406، ص  42و ج  369، ص  25، تاریخ مدینه دمشق ، ج  375ص   ، 2ج   زمخشري ،

، النهایۀ فـی غریـب    293، ص  2، غریب الحدیث ، ابن قتیبه ، ج  96، المناقب ، موفق خوارزمی ، ص  397،  7و النهایۀ ، ابن کثیر ، ج 
  . 453ص  11ابن منظور ، ج   ، لسان العرب ، 254، ص  3الحدیث ، ج 
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  گروه پاسخ به شبهات
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