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  خطب هاشم و بنيه قبل اإلسالم
 

  حتقيق مجع و
   ملى عبد القادر خنياب.د

   كلية اآلداب- جامعة القادسية
  :ملخص البحث

 نظرة لقلـة الدراسـة التـي        ،يسعى البحث إلى جمع خطابة العرب قبل اإلسالم وتحقيقها تحقيقاً علمياً          
العربية فصاحة وبالغـة ثـم اجتبيـت مـن      أكثر القبائل   ) قريش( فوقع اختياري على     ،عنيت بهذا الموضوع  

 عرف من بيـنهم خطبـاء       . فهم سادة العرب وسدنة بيت اهللا الحرام       ،)بني هاشم (بيوتاتها املكهم لزمام البيان     
مفوهين كانوا عيون قومهم في المحافل فهذا هاشم بن عبد مناف وجه العرب أمام قيصر، وذاك عبد المطلـب       

 كذا عرف منهم أبو طالب و العباس بن عبد المطلـب  ،سيف بن ذي يزن  بن هاشم كان صوت قومه في بالط        
 إنه أشد الحكام على المتنافرين إذ كان يحتكم إليه الخطباء في منـافراتهم     :و عقيل بن أبي طالب الذي قيل فيه       

مـن   ولم تك  .بيد أن هذه النصوص لم يصل إلينا منها إال القليل الذي عزمت على جمعه وتحقيقه              . ومفاخراتهم
) ص(أهمية هذه الخطب بفصاحتها ورجاحة قائليها وحسب بل مما لها من أثر بـالغ فـي خطابـة الرسـول         

 ،والسيما خطابتهم في حث الناس على نبذ الفرقة و الخالف وحضهم على العمل الصالح و إكـرام الـضيف                  
ب الواضـح بـين خطبتـي     وليس أدل من التقار.وغيرها من القيم األخالقية الرفيعة التي عرف بها آل هاشم  

  ).ص( وخطبة استسقاء للرسول ، خطبة استسقاء عبد المطلب بن هاشم:االستسقاء
عمد التحقيق إلى التفتيش في كتب األدب والتاريخ واألخبار فضالً عن كتب السيرة النبوية عن خطابـة   

 وقد اختلفـت    .بي طالب هاشم وبنيه فلم أعثر إال على خطبتين لهاشم وخطبتين لعبد المطلب وخطبة واحدة أل             
 لذا اعتمدت الرواية التي تشتمل على سلسة سند توثـق نـسبة الخطبـة        ؛رواية هذه الخطب من مصدر آلخر     

 و إال فيقـع     ،لصاحبها لتكون بمثابة النسخة األولى وتصبح األخريات نسخ ثوان، أو أكثرها شيوعاً في الكتب             
 والتنبيـه علـى اخـتالف       ،حيح الخطأ فـي الحاشـية      ودأب التحقيق على تص    .االختيار على أكملها وأقدمها   

 وإيـضاح معـاني بعـض المفـردات         ، فضالً عن التعريف باألعالم الوارد ذكرهم في النصوص        ،الروايات
   .الغامضة
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  :التحقيقمقدمة 
ف العرب بالخطابة فكانت وجهاً من أوجـه        لكَ

اتخذوا مـن مجالـسهم     " النشاط الفكري عندهم فقد     
 وساحات األمراء و    ، أسواقهم ومضارب خيامهم ومن  

وفاداتهم عليهم ميادين إلظهار براعتهم وتفننهم فـي        
المقال وحوك الكالم وأسعفهم في ذلك ملكاتهم البيانية        

فكثـرت  . )١("بيان وفـصاحة   ...وما فطروا عليه من   
الخطابة الجاهلية لتعدد بواعثها إذ تحولت إلى وسيلة        

عن وجهة  إعالمية يعبر بها كل قوم أو صاحب فكر         
لتأصيل ملكة البيان فيهم وصيرورة الكالم      " نظره و   

صناعة لهم، وتداعيهم إلى شهود المواسـم الجامعـة      
  .                               )٢("للتفاخر بهذه اآلثار األدبية

 غير أن ما وصل إلينا من هذه الخطب مـا هـو إال        
النزر القليل من خطابتهم نثرت فـي بطـون كتـب           

وقد عجبـت مـن تـرك    . و التاريخ واألخباراألدب  
الباحثين لهذا التراث الخطـابي مـن دون جمـع أو           
تحقيق علمي، إال ما ظهر من مصنفات عنيـت بهـا         

ألحمد زكـي   ) جمهرة خطب العرب  (من مثل كتاب    
صفوت الذي جمع الخطابة العربيـة منـذ الجاهليـة      
. وحتى العصر العباسي، لكن من دون تحقيق علمـي     

ان من بعض الباحثين الذين تتبعوا بعـض        كذلك ما ك  
قـس بـن سـاعدة    (الخطباء في ذلك العصر ككتاب     

للـدكتور أحمـد    ) األيادي حياته وخطبـه وشـعره     
أكثم بن صـيفي حياتـه وخطبـه    (الربيعي، و كتاب   

وغيـر  . للدكتور علي محسن عيسى   ) وأمثاله وشعره 
هذا لم أجد كتباً أو أبحاثاً شُغل أصحابها بجمع خطابة          

رب قبل اإلسالم وتحقيقها تحقيقاً علمياً؛ لذا آثـرت    الع
أكثر القبائـل   ) قريش(القيام بذلك،فوقع اختياري على     

العربية فصاحة وبالغة ثم اجتبيت من بيوتاتها املكهم        
، فهم سادة العـرب وسـدنة       )بني هاشم (لزمام البيان   

عرف من بينهم خطبـاء مفوهـون       . بيت اهللا الحرام  

ي المحافل فهذا هاشم بـن عبـد    كانوا عيون قومهم ف   
، وذاك عبد المطلب    )٣(مناف وجه العرب أمام قيصر    

بن هاشم كان صوت قومه في بالط سـيف بـن ذي            
يزن، كذا عرف منهم أبو طالب و العباس بن عبـد           

إنه أشـد  : المطلب وعقيل بن أبي طالب الذي قيل فيه 
الحكام على المتنافرين إذ كان يحتكم إليه الخطباء في         

بيد أن هذه النـصوص لـم    . )٤(فراتهم ومفاخراتهم منا
يصل إلينا منها إال القليل الذي عزمت علـى جمعـه           

ولم تكمن أهمية هذه الخطـب بفـصاحتها        . وتحقيقه
ورجاحة قائليها وحسب بل مما لها من أثر بالغ فـي           

والسيما خطابتهم فـي حـث      ) ص(خطابة الرسول   
العمل الناس على نبذ الفرقة و الخالف وحضهم على         

الصالح و إكرام الضيف، وغيرها من القيم األخالقية        
ولـيس أدل مـن     . الرفيعة التي عرف بها آل هاشم     

خطبـة  : التقارب الواضح بين خطبتـي االستـسقاء      
استسقاء عبد المطلب بن هاشم، وخطبـة استـسقاء         

  .)٥()ص(للرسول 
عمدت في التحقيق إلى التفتـيش فـي كتـب األدب           

الً عن كتب السيرة النبوية عن      والتاريخ واألخبار فض  
خطابة هاشم وبنيه فلم أعثر إال على خطبتين لهاشم،         
. وخطبتين لعبد المطلب،وخطبة واحدة ألبي طالـب      

وقد اختلفت رواية هذه الخطب من مصدر آلخر؛ لذا         
اعتمدت الرواية التي تشتمل على سلسلة سند توثـق         
 نسبة الخطبة لصاحبها لتكون بمثابة النسخة األولـى       
وتصبح األخريات نسخ ثوان، أو أكثرها شيوعاً فـي         
. الكتب، و إال فيقع االختيار على أكملهـا وأقـدمها          

ودأب التحقيق على تصحيح الخطـأ فـي الحاشـية،        
والتنبيه على اختالف الروايات، فضالً عن التعريـف   
باألعالم الوارد ذكرهم فـي النـصوص، وإيـضاح         

  . معاني بعض المفردات الغامضة
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  : م بن عبد مناف هاش-١
بـن  )٦(وهو عمرو بن عبد مناف، وقيل اسمه المغيرة       

قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالـب           
بن فهر بن مالك بن النظر بن كنانة بن خزيمة بـن            
مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بـن معـد بـن             

،سمي بهاشم ألنه أول    )٨(، ويكنى بأبي نضلة   )٧(عدنان
كان : "  إذ قيل  )٩( في شدة المحل   من هشم الثريد لقومه   
قد أتى الشام فأقام به حيناً ثـم        ...هاشم بن عبد مناف   

أقبل منه يريد مكة ومعه الغرائر مملوءة خبـزاً قـد           
هشمه، ومعه اإلبل تحمل الغرائر حتى قدم مكة وذلك         
في سنة شديدة قد جاع فيها النـاس وهلكـت فيهـا            

تـي كانـت    أموالهم و أنفسهم فعمد هاشم إلى اإلبل ال       
تحمل الغرائر فنحرها و أقام الطهـاة فطبخـوا، ثـم       
أخرج الخبز الهشيم فمأل منه الجفان ثم أمر بالقـدور          

أهل مكة وغيرهم فكـان     : فكُفئت عليها فأطعم الناس   
ذلك أول خصبهم، فقال رجل من قريش وهو حذافـة         

                                     :                                               )١٠(بن غانم العدوي
   هشم الثريد لقومه)١١(عمرو العال

  .)١٣(")١٢(ورجال مكة مسنتون عجاف
وقد ولي هاشم بعد أبيه عبد مناف ما كان إليـه مـن    
السقاية والرفادة وذلك أن عبد شمس بن عبد منـاف          
كان يسافر وقلَّ أن يقيم بمكة وكان رجالً معيالً وكان          

وكـان   " )١٤(ن هاشم رجالً موسـراً  له ولد كثير، وكا   
هاشم يأمر بحياض من أدم تجعل في مواضع زمـزم    
من قبل أن تحفر، يستقى فيها من البئار التي بمكـة،           
فيشرب الحاج، وكان يطعمهم أول ما يطعم قبل يـوم      
التروية بيوم بمكة وبمنى، والماء يومئذ قليل، إلى أن         

فـرق  يصدر الحاج من منى، ثم تنقطع الضيافة و تت        
  .                                                                                       )١٥("الناس إلى بالدهم

وقد أثار كرم هاشم هذا حسد أمية بن عبد شمس فقد           
كان مكثراً فتكلف أن يصنع صنيع هاشم فعجز عنـه          
وقصر فشمت به أناس من قـريش وسـخروا منـه           

: مية هاشماً إلى منافرة، فقال هاشم     وعابوه حتى دعا أ   
أما إذا أبيت إال المنافرة فأنا أنافرك على خمـسين          " 

ناقة سوداء الحدقة تنحرها بمكة والجالء مـن مكـة          
 فقبل أمية بذلك وجعال بينهما الكاهن       )١٦("عشر سنين 

الخزاعي، ولما وصلوا الكاهن حكم لـصالح هاشـم         
اهـر، والغَمـامِ    والقمرِ الباهر، والكوكبِ الز   : " فقال

الماطر، وما بالجو من طَـائر، ومـا اهتـدى بعلَـم         
لقد سبقَ هاشم أميـةَ إلـى       . منجِد، أو غَائر  : مسافر

فأخذ هاشـم اإلبـل     . )١٧("المفاخر، أوٌل منها و آخر    
فنحرها و أطعمها من حضر، وخرج أمية إلى الشام         

  .      )١٨(و أقام به عشر سنين
رحلة إلى الحبشة،   : ن سن الرحلتين  هو أول م  : وقيل

توفي هاشم في أثناء خروجـه      . )١٩(ورحلة إلى الشام  
إلى غزة فمرض بها ومات فدفنـه أصـحابه فيهـا           

.                                                                                           )٢٠(ورجعوا بتركته إلى ولده
  الخطبة األولى

ة هاشم في حث قريش على رفادة الحجيج خطب(
  )وسقايتهم

لقد دأبت على التنقيب فـي كتـب األدب والتـاريخ           
واألخبار والسير التي عنيت بنقـل خطابـة العـرب        

:                                              وكالمهم فلم أجدها إال في القليل منها وهي
  )  هـ٢١٨ت (السيرة النبوية البن هشام  

  )    هـ٢٣٠ت(الطبقات الكبرى البن سعد 
 ألحمـد بـن إسـحاق اليعقـوبي         تاريخ اليعقوبي 

  ) هـ٢٩٢ت(
  )هـ٤٠٠ت (األوائل ألبي هالل العسكري 

 )هـ٦٥٦ت( البالغة البن أبي الحديد  شرح نهج
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لعلـي بـن برهـان      ) السيرة الحلبية (إنسان العيون 
  ) هـ١٤٠٤(

بـي   واالكتفاء بما تضمنه من مغازي الرسـول أل      
  الربيع الكالعي

وقد نسب جميعهم الخطبة إلى هاشم بن عبد مناف         
عدا أبي هالل العسكري الذي نسبها إلى قصي بن         

وأحسبها لهاشم نظراً التفاق من ذكرها      . )٢١(كالب
منسوبة إليه، فضالً عن موافقة الخطبة لما أثر عنه         

للخطبـة  . من إكرام للحجـيج وحـسن ضـيافتهم     
لى اشـتملت علـى مقدمـة    األو: روايتان رئيستان 

وقد ذكر ابن أبي    .للخطبة سقطت من الرواية الثانية    
الحديد الروايتين في شرحه لنهج البالغة، وعلـى        

ـ ٢١٨ت(الرغم من أن ابن هشام       هو أول من   )  ه
نقل لنا هذه الخطبة بيد أني اعتمدت رواية ابن أبي          

            :                       ؛ لألسباب اآلتية)هـ٦٥٦ت(الحديد 
 إن ابن أبي الحديد استهل الخطبـة بسلـسلة          -١  

قـال  : " سند توثق نسبة الخطبـة لهاشـم إذ قـال     
حدثني عمر بن أبي بكر العدوي مـن        : )٢٢(الزبير

حدثني يزيد بن عبد الملك     : بني عدي بن كعب قال    
اصـطلحت  : بن المغيرة بن نوفل، عن أبيه، قـال       

عبد مناف  قريش على أن ولي هاشم بعد موت أبيه         
فكان إذا حضر الحج قـام فـي        ...السقاية والرفادة 

 تعـد   -٢.       )٢٣(..."يـا معـشر   : قريش فقال 
الرواية األولى ذات المقدمة الرواية األكثر شيوعاً       
في المصادر القديمة و المراجع الحديثـة أيـضاً،         
ولما كانت رواية ابن أبي الحديد أدقها فقـد عمـد           

الرواية األولى و أخـذ     البحث على إثباتها بوصفها     
الزيادة والتصحيح على الرواية الثانية البـن أبـي        
الحديد أيضاً التي أوردها بسلسلة السند نفسها، وقد        
وضعت الزيادات بين معقوفين، ونبهت على الخطأ       

و اختالف الرواية في الحاشية، مع اإلفـادة مـن          
           .                                       الروايات األخر

:                                                                  )٢٤( قال هاشم بن عبد مناف
يا معشر قريشٍ، أنتم سادةُ العرب، و أحـسنُها          "

ــاً ــا أحالم ــاً و أعظمه ــطُها )٢٥(وجوه ، و أوس
يـا معـشر    . )٢٨( أرحاماً )٢٧(، و أقربها  )٢٦(أنساباً

، أكـرمكم   )٣١(اهللا)٣٠( بيت جيران)٢٩(قريش، إنكـم 
بواليته، وخَصكـم بجوارِه دون بني اسـماعيل،       
وحفظ منكـم أحسن ما حفظ جـار مـن جـارِه،           

  ارـِه)٣٢(فاكرِمـوا ضيفَـه وزو و إنَّـه   . [ )٣٣(بيت
زوار  )٣٤(يأتيكـــم فــي هــذا الموســـم   

بيتـه، فهـم لـذلك    )٣٦(يعظِّمـون حرمـةَ )٣٥(اهللا
بالكرامــة   )٣٨(، و أحقُ ضيـف   )٣٧(ضـيفُ اهللا 

 شُعــثاً   )٤٠(فإنَّهـم يأتـونكم . )٣٩(]ضيـفُ اهللا   
 )٤٣(مــن  كــلِّ بلــد علـى        )٤٢(، غُُبـراً )٤١(
]ـوامرـِداح )٤٤(ض ، )٤٦(و قـد أرجفُـوا  . )٤٥( كالق

، فـاقروهم و  )٤٩(و أرملوا)٤٨(و قَملوا)٤٧(و تَفَلـوا 
 لو كان لـي      فـورب هذه البنية،   )٥١(])٥٠(اعينوهم

مخرِج  )٥٣( أال وإني  )٥٢(ماٌل يحمل ذلك لكُفيتُمـوه   
من طيبِ مالي وحالِله ما لم تُقطَع فيه رحم، ولـم       

، )٥٤(يؤخَذْ بظُلم، ولم يدخل فيه حـرام، فواضـعه        
، و  )٥٥(فمن شاء منكم أن يفعل مثـل ذلـك فَعـل          

أسألُكم بحرمة هـذا البيـت ألَّـا يخـرِج مـنكم            
ـ  مــن مالــهِِ لكرامــة زوار بيــت اهللا و )٥٦(ٌلرج

، ولـم   )٥٨( إال طيباً لم يؤخذ ظُلمـاً      )٥٧(معونتهـم
                                                                                 )٦٠(")٥٩(تُقطع فيه رحـم ولم يغْتَصب

  خطبة هاشم في التوفيق بين قريش وخزاعة 
قريش وخزاعة إلى هاشم بن عبد منـاف        تنافرت  

فخطب بهم خطبة توفيقية أذعـن فيهـا الفريقـان          
وقد فتشت عن هذه الخطبة طـويالً ولـم          . )٦١(له
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 ٤٢

للمـاوردي  ) أعالم النبـوة  (أظفر بها إال في كتاب      
، وعنه أخذها محمود شكري اآللوسي      )هـ٤٥٠ت(

بلـوغ األرب فـي معرفـة أحـوال         (في كتابـه    
أحمد زكـي صـفوت فـي       ، واالستاذ   )٦٢()العرب

؛ ولهذا سـتكون  )٦٣()جمهرة خطب العرب  (مصنفه  
رواية الماوردي لهذه الخطبة بمثابة النسخة الفريدة       

  .التي سيتم تحقيق الخطبة على أساسها
  :                                                                                 قال هاشم

إبـراهيم، و ذريــة     أيـها النـاس نحـن آل       " 
، و بنــو    )٦٤(إسماعيل، و بنو النَّضر بن كنانـة     

            مكــة، و سـكان ـالب، و أربـابقُصي بن ك
الحـرم؛ لنا ذَروةُ الحسب، و معـدن المجـد، و        
لكـلٍّ في كـلٍّ حلفٌ يجـب عليـه نُـصرتَـه، و      
           عـا إلـى عقــوقه إال مـا دـة دعــوتإجاب

حمعشيـرة، و قطعِ ر                .  
يا بني قُصي أنتم كغصني شـجرة، أيهمـا كُـسر     
أوحشَ صاحبه، و الـسيفُ ال يـصان إال بغَمـده        

       كَـهه، ومن أمحهمه سيصيب ٦٥(ورامي العشيرة( 
ــاج ــي  )٦٦(اللجـ ــى البغـ ــه إلـ .                         أخرجـ

أيـها الناس الحلم شـرفٌ، و الـصبر ظفـر، و           
عروفُ كنز، و الجــود سـؤدد، و الجهــُل          الم

، و المرء   )٦٨(، والدهر غير  )٦٧(سفه، و األيام دول   
منــسـوب إلــى فعلــه، ومأخـــوذٌ بعملـــه؛ 
فاصطنعـوا المعــروفَ تكـسبـوا الحمـد، و        
دعـوا الفضـول تجانبكـم السفهاء، و اكرمـوا      

ب الجليس يعمـر ناديكـم، وحامـوا الخليطَ يرغ     
  في جـوارِكـم، و انصفـوا من أنفسكـم 

وعليكـم بمكـارمِ األخـالق فإنَّهـا       . يوثَق بكـم 
رِفعـةٌ، وإياكـم واألخــالق الدنيئــة فإنَّهـا        

      المجــد مالـشَّـرفَ، وتَهــد تَضـع .  أال وإن

ـِه      )٦٩(نَهنَـهة . )٧٠( الجاهِل أهـون مـن حزيرتـ
مِ ومقـام الحلـي   . هاورأس العشيرة يحمـُل أثقالَ   

.                                             )٧١("عـظَةٌ ِلمن انتَفَـع بِه
  

  :عبد المطلب بن هاشم
 الحمد لشعرة كانت في ذوائبـه      )٧٢(وسمي بشيبـة 

كان من سادات قريش أمـه سـلمى       . )٧٣(حين ولد 
، و إنما قيل    )٧٤(بنت عمرو بن زيد من بني النجار      

المطلب؛ ألن أباه هاشماً شخــص فـي        عبد  : له
تجارة إلى الشام فنزل على عمرو الخزرجي فـي         
المدينة فرأى ابنته سلمى فتزوج بها وشرط أبوهـا         
أن ال تلد ولداً إال في أهلها فولـدت سـلمى عبـد            
المطلب، وهاشم قد رحل إلى الشام ومـات بغـزة          
وظل شيبة عند أخواله سبع سنين حتى سمعه رجل         

أنا ابن هاشم سيد البطحاء،     : رث يقول من بني الحا  
فأخبر المطلب بن عبد مناف عند عودته إلى مكة،         
فذهب المطلب وجاء به على عجز ناقتـه، فجعـل    
الناس يقولون من هذا وراءك ؟ فيقول هذا عبـدي          
حتى أدخله بيته و البسه حلة جديدة ثم أخرجه فـي   
العشي إلى عبد مناف فأعلمهم أنه ابن أخيه، فقيـل      

هـذا  : عبد المطلب لقـول المطلـب عنــه      : له
ثـم أوقفـه عمـه على ملـك أبيــه        . )٧٥(عبدي

وكان لعبد المطلـب الـسقاية، و       . فسلمـه إليـه 
الرفادة،وشرف قومه، و ُأثر عنه أنه حفـر بئـر           
زمزم التي دفنتها جرهم على أثر رؤيا واتته فـي          

وقد نقلت كتب األخبار روايات عـن      . منامه مراراً 
بين عبد المطلب و حرب بن أمية بيد أنها         منافرات  

لم تنقل لنا نصوصاً عن لسان عبد المطلب في هذا          
، ومنها منافرته مع حرب التـي احتكمـا     )٧٦(الشأن

فيها إلى النجاشي ملك الحبـشة فـأبى أن يـدخل           
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جد عمر  (بينهما، فجعال بينهما نُفيل بن عبد العزى        
            :               فقال نفيل لحرب) بن الخطاب

يا أبا عمرو أتنافـر رجالً أطول منك قامــة، و          "
أعظم منك هامـة و أقل منك مالمــة، و أكثـر           

، و أطــول منـك    )٧٧(منك ولداً، و أجزل صـفداً     
مذوداً و إني ألقـول هذا و إنك لبعيـد الغـضب،          

، جليـل   )٧٨(رفيع الصوت في العرب، جلد المريرة     
  . )٧٩("العشيرة، و لكنك نافرت منفراً 

ن انتكاس الزمان أن    إن م  " :فغضب حرب و قال   
  .                            )٨٠("جعلتَ حكماً

  الخطبة األولى
خطبته في تهنئة سيف بن ذي يزن في اسـترداد     (

  )٨١() ملكه
جرى البحث عن هذه الخطبـة فـي كتـب األدب         

  :          والتأريخ وقد وجدتها في
 ٣٢٧به األندلـسي ت     ابن عبد ر  ( العقد الفريد    -١

  )هـ
  ) هـ٣٤٦المسعودي ت ( مروج الذهب -٢
البن أبي الفداء ابن كثيـر ت       ( السيرة النبوية    -٣

  ) هـ٧٧٤
  )ابن كثير أيضاً( البداية والنهاية – ٤
علـي  ( إنسان العيون في سيرة األمين المأمون   -٥

  ) هـ١٤٠٤بن برهان الحلبي ت 
ألبي  ( االكتفاء بما تضمنه من مغازي الرسول      -٦

    )          الربيع سليمان بن موسى الكالعي    
وقد تشابهت رواية ابن كثير في كتابيـه الـسيرة      
النبوية والبداية والنهاية مع رواية الكالعي إلى حـد         
بعيد فظهرت عندي ثالث روايات تكاد تكون متطابقة        

قد استهل  ) في السيرة النبوية  (فضالً عن أن ابن كثير    
 توثق نسبة الخطبة لعبـد      رواية الخطبة بسلسلة سند   

قـال الحـافظ   : " المطلب وصحة روايتها عنه إذ قال   
أبو بكر محمد بن جعفر بن سهل الخرائطي في كتابه          

حدثنا علي بن حرب، حدثنا أحمد بن       ) هواتف الجان (
 هـو ابـن     –عثمان بن حكيم، حدثنا عمرو بن بكر        

 عن أحمد بن القاسم، عن محمـد بـن     –بكار القعني   
لبي، عن أبي صالح، عـن عبـد اهللا بـن          السائب الك 

؛ لذا ستكون رواية ابن كثير فـي كتابـه          )٨٢("عباس  
السيرة النبوية هي الرواية األولى وسيكون التصحيح       

.                                                بحسب الروايات األخر
:                                      قال عبد المطلب بن هاشم

 قد أحلَّك أيــها الملـك محـالً         )٨٣(إن اهللاَ  " 
و أنبتَك  . )٨٤(رفيعاً، صعباً منيعاً، شَامخاً باذخاً    

ــه  ــت أرومتُ ــاً طَاب ــزت)٨٥(منبت ٨٦(، و ع( 
 )٨٩( أصلُه، و بـسقَ    )٨٨(، و ثَبتَ  )٨٧(جرثومتُه

، )٩٠(فَرعه، في أكرمِ موطنٍ و أطيـبِ معـدنٍ        
 و  )٩٢( ملك العـربِ   - )٩١( أبيتَ اللعن  -فأنتَ  

           و رأس ،الـبالد  ها الذي بـه تخـصبربيع
 الذي له تَنقاد، و عمودهـا الـذي         )٩٣(العرب

الذي يلجُأ إليـه    )٩٤(عليه العماد، و معقلُـها   
و أنتَ لنـا مـنهم          . العباد لَفس خير لفُكو س

 خَلَف خملُ . خير٩٥(فلن ي( ]   نهمم)لفه،  )٩٦س 
و نحن أيـها   . )٩٧(]و لن يهلك من أنتَ خلفه       

ــه،   ــدنَةُ بيت ــرمِ اهللا، و س ــُل ح ــك أه المل
 إليك الذي أبهجـك مـن كَـشْف        )٩٨(أشْخَصنا

فـنحن وفـد    . )١٠٠( الذي قد فَدحنا   )٩٩(الكَرب
ئة ال وفد١٠١(التَهن(رزِئـةالم )١٠٣( ")١٠٢(                                   .

  
  الخطبة الثانية 

  )١٠٤()خطبته في االستسقاء (
  :وردت هذه الخطبة في عدد من المصادر وهي
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  ) هـ٢٨٠ت ( كتاب بالغات النساء البن طيفور -١
 ٢٩٢ت ( تاريخ اليعقوبي البن اسحاق اليعقـوبي   -٢

  ) هـ
  شرح ابن أبي الحديد على نهج البالغة البن أبي         -٣

  ) هـ٦٥٦ت(الحديد 
ــي   -٤ ــان الحلب ــن بره ــة الب ــسيرة الحلبي  ال
  ).هـ١٤٠٤ت(

األولى رواية رقيقـة    : وقد ذُكر روايتان لهذه الخطبة    
و سـأعتمد  . بنت أبي صيفي ، و الثانية من دون سند  

رواية ابن طيفـور الذي استهل الخطبة بسلسلة سند        
حـدثونا  : " توثق روايتها ونسبتها لعبد المطلب إذ قال  

عن يعقوب بن محمد الزهري عن عبد العزيـز بـن     
تحدث مخرمـة بـن     : ربيع و عن أبي حويصة قال     
توالـت  : قالـت ...)١٠٥(نوفل أن أمه رقيقة بنت نباتة     

 ثم ذكر نص الخطبـة؛      )١٠٦(..."سنون أقحلت الضرع  
لذا ستكون رواية ابن طيفور هي الروايـة األولـى          
 فضالً عن كونها أقدم الروايات الموجودة، وسـيأتي       

ومن الغريـب أن    . التصحيح بحسب الروايات اُألخر   
األستاذ أحمد زكي صفوت لم يذكر هذه الخطبة فـي          

  ).                                                   جمهرة خطب العرب(مؤلفه 
  : قال عبد المطلب بن هاشم

ـَة، أنـتَ      )١٠٧(اللَّهـم ساد الخَلَّة  "  ، و كاشفَ الكُرب
 غير ــل       عالمخبم لَّم، و مسـؤوٌل غيـرع١٠٨( م( ،

١٠٩(وهذه( اؤكبـدع )١١٢( بعـذرات  )١١١( وإماؤك )١١٠( 
 )١١٤( التـي أكلـت    )١١٣(حرمك، يشكون إليك سنَتَهم   

  .)١١٥(الظَّلفَ والخُفَّ
 )١١٨( غَيثــاً مريعــاً    )١١٧(  أمطرنـا   )١١٦( اللَّهـم

ـــاً ـــاً [ )١١٩(مغدقـ ـــاً)١٢٠(سحـ  )١٢١( طَبقـ
  .  )١٢٤( ")١٢٣(])١٢٢(دراكـاً

فـورب  : " ثم قالت رقيقة بنت أبي صيفي بن هاشم        
الكعبة ما راموا حتى انفجرت السماء بمائها و اكـتظ          

هنيئاً لك سيد   : الوادي ثجثجه وانصرف الناس يقولون    
 وقد قال الشاعر في ذلك، وقيـل إنـه        )١٢٥("البطحاء  

      :لرقيقة نفسها
  بشيبة الحمد أسـقى اهللا بلدتنـا

  اجلوذ المطرو )١٢٦(وقد فقدنا الحيا
ميسو بالماء له سبل سحا)١٢٧(فجاد  

و الشـجر ١٢٨(فعاشـت به األنعام(  
  

  :أبو طالب بن عبد المطلب
، منهم من رأى    )١٢٩(اسمه عبد مناف بن عبد المطلب     

إن :  ومنهم من قال   )١٣٠(أن اسمه عمران، وقيل شيبة    
،حـامي الرسـول وناصـره، كفـل        )١٣١(كنيته اسمه 

أبيه عبد المطلب فكان خيـر      بعد وفاة   ) ص(الرسول  
، وكان أبو طالب سيداً شريفاً مطاعاً مهيبـاً        )١٣٢(كافل

من خطباء قريش وعقالئها لـه تجـارة     . على إمالقه 
: " أنه قال ) ع(روي عن اإلمام علي     .  كسائر قريش 

زوجتـه  . )١٣٣("أبي ساد فقيراً، وما ساد فقيـراً قبلـه   
 فاطمة بنت أسد بن هاشم أم أوالده جميعـاً أدركـت          

مـع  ) ص(ربت الرسول الكـريم    . اإلسالم و أسلمت  
اليوم ماتـت   : " عند وفاتها ): ص(أوالدها، قال فيها    

في دعوته إلـى اهللا     ) ص(نَاصر الرسول   . )١٣٤("أمي
وقـد  . وحماه من غضب قريش حين هم سادتها بقتله       

فمنهم من يرى أنه امتنـع عـن        : ُأختُلف في إسالمه  
له خوفـاً مـن أن      ) ص(اإلسالم حين دعاه الرسول     

تعيره العرب بتركه دين آبائه ووعد الرسول بنصرته        
، ومنهم من يرى أنه أسـلم فـي         )١٣٥(وحمايته دوماً   

سره وكتم إسالمه حرصاً على الرسول، ليتسنى لـه         
، ولـد ومـات فـي       )١٣٦(حمايته من مشركي قريش   
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، توفي في النصف الثاني من شـوال فـي          )١٣٧(مكة
ابـن بـضع وثمـانين      السنة العاشرة من النبوة وهو      

ديـوان  (ينسب إليه مجموع شعر صـغير       . )١٣٨(سنة
و للسيد محمد علي شرف     ). شيخ األباطيح أبي طالب   

في سيرته وحياته   ) شيخ األبطح (الدين العاملي رسالة    
   .                                                    )١٣٩(وأخباره

مـن  ) ص(خطبة أبي طالب في تـزويج الرسـول         
   )١٤٠()ع(ة خديج

ذكر ابن هشام أن حمزة بن عبد المطلب هـو مـن            
لخطبـة الـسيدة خديجـة      ) ص(ذهب مع الرسـول     

، وابن  )١٤٢( وقد تابعه في ذلك ابن سيد الناس       )١٤١()ع(
وال "  من دون أن يذكروا هـذه الخطبـة،     )١٤٣(األثير

ينافي كون المزوج له عمه أبو طالب مـا تقـدم أن            
 يكون حضر مـع     المزوج له عمه الحمزة، لجواز أن     

وقد روى  . )١٤٤("أبي طالب فنسب التزويج إليه أيضاً       
  :       هذه الخطبة ونسبها إلى أبي طالب

في كتابه الكامل في اللغـة      ) هـ٢٨٥ت  ( المبرد   -١
   .واألدب

ـ ٤٠٣ت  ( الباقالني   -٢  فـي كتابـه إعجـاز      )  ه
  القرآن 

  في تاريخه ) هـ٢٩٢ت ( اليعقوبي -٣
   في صبح األعشى ) هـ٨٢١ت( القلقشندي -٤
  )هـ١٤٠٤ت( علي بن برهان الحلبي في سيرته -٥

وسيعتمد البحث رواية المبرد فـي تحقيـق الخطبـة      
ــر  ــات األخ ــصحيح بحــسب الرواي ــون الت .                                                                ويك

  :  قال أبو طالب
ابراهيم، )١٤٦( الذي جعلنا من ذريـة    )١٤٥(الحمد هللاِ " 

ــماعيل، )١٤٧(و زرعِ ــضىء[ اس ــد، )١٤٨(و ضئ  مع
ــه، و    ــضنة بيت ــا ح ــضر، وجعلن ــصرِ  م وعن

و جعـــل لنــا بلــداً  )١٥٠(]حرمـــه)١٤٩(ســواس

 )١٥٢(]وحرمـاً آمنـاً   [وبيتاً محجوجـاً    . )١٥١(حراماً
و بارك لنـا فـي      [ ،  )١٥٣(جعلنا الحكام على الناس   و

     بِه نَا الذي نحنبن عبـد     )١٥٥(ثم. )١٥٤(]بلد محمد إن
، من ال يوازن به فتى من قـريش         )١٥٦(اهللا ابن أخي  

: )١٥٨(]وال يعد بأحد إال فـضله     [ )١٥٧(إال رجح عليه  
براً، و فـضالً، و كرمـاً، وعقــالً، و مجـداً، و             

فإن المـاَل   . )١٦٠(وإن كان في الماِل قـلٌ    . )١٥٩(نُبالً
وعاريــةٌ   )١٦١(]وأمـر حائــٌل     [ظـلٌّ زائــٌل    

ذا له نبأ عظيـم، و     وهو و اهللا بعد ه    . [رجعـةٌمستَ
 و له في خديجـة بنـت خويلـد          )١٦٢(]خطر جليـلٌ 

، وما أحببتــم مـن   )١٦٣(رغبةٌ، و لها فيه مثُل ذلك   
داق فعـلي١٦٥( ")١٦٤(الص(.  

هو الفحُل ال يقْدع    : " قد أجابه عمها عمرو بن أسد      و
بـن  أجابه ورقة : وقيل. )١٦٧(" و أنكحها منه  )١٦٦(أنفُه

:                                                                           نوفل ابن عمها فقال
الحمد ِهللا الذي جعلنا كما ذكَرت، و فضلنا على ما           " 

عددت فنحن سادةُ العربِ وقادتُها، و أنتم أهـُل ذلك         
 كله ال ينكر العرب فضلَكم وال يرد أحد مـن النـاسِ     
فَخْركم وشَرفكم ورغبتنـا فـي االتـصاِل بحـبلكم          
وشرفكم فاشهدوا علي معاشر قريشٍ أنّي قد زوجتُ        

، )١٦٨("خديجة بنت خويلد من محمد بـن عبـد اهللا           
قد أحببت أن يـشركك     : فقال أبو طالب  . وذكر المهر 

اشهدوا علي معاشر قريشٍ أنّي     : " عمها، فقال عمها  
ـ       ن عبـد اهللا خديجـة بنـت        قد أنكَحـتُ محمـد ب

  .           )١٦٩("خويلد
جزوريــن  : و أولم عليها فنحر جـزوراً، و قيـل        

                                                           .)١٧٠(وأطعم الناس
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  :الهوامش
                                                

  ٤١٠): العصر الجاهلي( تاريخ األدب العربي )١(
  ١٧: الخطابة العربية و فن اإللقاء)٢(
  ١/٢٠٧: ينظر تاريخ اليعقوبي )٣(
 دأب الحكام في المنافرات على إحصاء مزايـا  - )٤(

المتنافرين فيحكمون ألكثرهم ميزات إال عقيـل       
 فقد كان يحصي مخازي الطرفين      بن أبي طالب  

. ويفضحهم بها حتى صاروا يلقبونه بـالمجنون        
  ٢٠٠: ينظر نكث الهميان في نكت العميان

في ) ص( إذ روي أن أعرابياً جاء إلى الرسول - )٥(
عام جدب شاكياً انحباس المطـر الـذي أهلـك          
الناس والدواب، فارتقى الرسول المنبر فحمد اهللا       

اللهم اسقنَا غَيثاً مغيثـاً،      ": وأثنى عليه ثم قال   
مرِيئاً هنيئاً مريعاً، سحاً سجاالً، غَـدقاً طَبقـاً،         
ديماً درراً، تَحيى به األرض، وتنبت به الزرع،        
وتَدر به الضرع و اجعله سقياً نافعاً عاجالً غير         

شرح نهج البالغة، ابن أبـي الحديـد        (". رائث  
:٣١٦ /٣.(  

  ٣٤/ ١: ر ينظر عيون األث- )٦(
: ، و نهاية األرب٣٤ /١:  ينظر المصدر نفسه- )٧(

  ٤٣ /١: ، و أعالم الورى بأعالم الهدى٢٥ /١
: " ، حيث قال ابـن دريـد  ٧٣:  ينظر االشتقاق- )٨(

واشتقاق . ومن رجال بني هاشم نضلة بن هاشم      
إما من نضلة الرمايـة،     : من أحد شيئين  ) نَضلة(

ـ     : من قولهم  : ن قـولهم  فالن نضل نضلة، أو م
وكذلك كنـاه   ". نضلت الراحلة نضالً إذا أعيت      

: ابن األثير بأبي نضلة، ينظر الكامل في التاريخ       
أبـو  (وقد أورده أبو هالل العـسكري       . ١٢ /٢

  .٢ /١: ينظر األوائل). فضلة

                                                                            
ــة األرب- )٩( ــر نهاي ــاريخ ٣٧٢ /١:  ينظ ، و ت

: ، و الكامل في اللغـة واألدب      ١/٤٢٦: الطبري
، و ١٢ /٢:كامــل فــي التــاريخ، و ال٢٠٨ /١

  ١٢٦: أخبار مكة
 نسبه صاحب تـاج العـروس لعبـد اهللا بـن     - )١٠(

 /٤) سـنت : (ينظر تـاج العـروس    : الزبعري  
ونسبه الطبـري لمطـرود بـن كعـب         . ٥٦٩

  .٤٢٦ /١: الخزاعي، ينظر تاريخ الطبري
ينظـر  . لمعاليـه ) عمرو العال( سمي هاشم بـ- )١١(

، و أخبـار    ٢١٠ /١٥: شرح ابن أبي الحديـد    
  ١٢٦: مكة

عمرو الـذي هـشم الثريـد    : ( رواه الطبري- )١٢(
  ٤٢٦ /١: تاريخ الطبري...) لقومه

، وينظر أمالي ١٠٠:  المنمق في أخبار قريش- )١٣(
  ١٨٠ /٤: المرتضى

  ٢٠٩/ ١٥:  ينظر شرح ابن أبي الحديد- )١٤(
  ٢١٠ /١٥:  المصدر نفسه- )١٥(
  ٩٨:  المنمق في أخبار قريش- )١٦(
  .١٠٠ - ٩٩:  المصدر نفسه- )١٧(
  ١٠٠:  ينظر المصدر نفسه- )١٨(
، وثمـار  ١٨٠ /٤:  ينظر أمـالي المرتـضى  - )١٩(

  ٣١١ /٢: ، والبداية والنهاية١٠٠: القلوب
، وشرح ابـن  ٥٢ /١:  ينظر الطبقات الكبرى- )٢٠(

  ٢١٠ /١٥: أبي الحديد
   ١/٢:  ينظر األوائل- )٢١(
ار بن عبـد اهللا   وهو أبو عبد اهللا الزبير بن بك- )٢٢(

أنـساب  : (بن مصعب الزبيري، صاحب كتابي    
). المنتخب من كتاب أزواج الرسول    (، و   )قريش
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 ٣: ينظر المنتخب من كتـاب أزواج الرسـول       

  )مقدمة المحقق(
  ٢٠٩ /١٥:  شرح ابن أبي الحديد- )٢٣(
 ُأثر عن هاشم أنه كان إذا هلَّ هالل شهر ذي - )٢٤(

لى الكعبة من   الحجة قام صبيحته و أسند ظهره إ      
تلقاء بابها يخطب بقريش حاثاً إياهم على رفـادة   

ينظر إنـسان العيـون فـي     . الحجيج و سقايتهم  
  ٦ /١):السيرة الحلبية(المأمون  سيرة األمين

: ينظر لسان العرب. العقول واأللباب:  االحالم- )٢٥(
  ١٤٦ /١٢) حلم(

،ينظر السيرة )و أوسط العرب:( رواها الحلبي- )٢٦(
،ومثلـه صـنع الكالعي،ينظـر      ٦ /١ :الحلبية
  ٨٦ /١:االكتفاء

) أقرب العرب بالعرب أرحاماً: ( رواها الحلبي- )٢٧(
، ومثلـه صـنع     ٦ /١: ينظر الـسيرة الحلبيـة    

   ٨٦ /١: الكالعي في االكتفاء
 سقطت هذه المقدمة من رواية ابـن هـشام،   - )٢٨(

، كذلك سـقطت    ١٤٣ /١: ينظر سيرة ابن هشام   
أبي الحديد، ينظر شـرح     من إحدى روايتي ابن     

  ٢٠٩ /١٥: نهج البالغة البن أبي الحديد
:  أجمعت مصادر الخطبة على روايـة قولـه  - )٢٩(

غير أن ابن أبي الحديد نقلها فـي        ) إنكم جيران (
، ينظـر   ) أنتم جيران بيـت اهللا    : (روايته الثانية 

  ٢١١ /١٥: شرح ابن أبي الحديد
سيرة ابن ينظر ) جيران اهللا: ( رواها ابن هشام- )٣٠(

، ومثله صنع ابـن سـعد فـي         ١٤٣ /١: هشام
، و اليعقوبي في تاريخه، ينظـر       ٧٣ /١: طبقاته

، وقد نُعتـت قـريش      ٢٠٧ /١: تاريخ اليعقوبي 

                                                                            
ينظـر  ). أهـل اهللا  (و) آل اهللا (و )جيران اهللا (بـ

  .١٩ /٤: المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم
يرة ينظر الـس ) بيت اهللا تعالى: ( رواها الحلبي- )٣١(

   ٦ /١: الحلبية
ــوبي- )٣٢( ــاريخ  ) زواره: ( رواه اليعق ــر ت ينظ

، كذلك صنع ابن أبي الحديد،      ٢٠٧ /١: اليعقوبي
   ٢٠٩ /١٥: شرح ابن أبي الحديد

إلـى   )أكرمكم بواليته: ( سقط النص من قوله- )٣٣(
من رواية ابن هشام، ينظر سـيرة     ) وزوار بيته (

م وحفظ منك : (وسقط قوله . ١٤٣ /١: ابن هشام 
مـن روايـة   ) أحسن ما حفظ جار مـن جـاره    

: وسقط قوله . ١/٦: الحلبي، ينظر السيرة الحلبية   
مـن روايـة    ) فاكرموا ضـيفه وزوار بيتـه     (

  .٨٦ /١: ينظر االكتفاء. الكالعي
مـن روايـة   ) في هذا الموسـم : ( سقط قوله- )٣٤(

   ١/٦: الحلبي، ينظر السيرة الحلبية
ينظـر  ) ج بيتهزوار اهللا وحجا:(رواه ابن هشام- )٣٥(

وإن :(،ورواها ابن سعد  ١/١٤٣:سيرة ابن هشام  
الحاج ضيفان اهللا وزوار بيته وهم أحق الضيف        
بالكرامة فاجعلوا لهم طعاماً أيـام الحـج حتـى     

  .١/٥٠:ينظر الطبقات الكبرى"يصدرون عنكم
انظـر الـسيرة   ) يعظمون بيته: ( رواه الحلبي- )٣٦(

   .٦ /١: الحلبية
فهم أضيافه و أحق من أكـرم  :( رواها الحلبي- )٣٧(

ينظـر  ) أضياف اهللا أنتم فاكرموا ضيفه وزواره     
أما أبو هالل العسكري فقـد      .١/٦:السيرة الحلبية 

فهم أضيافه و أحق األضياف بالكرامـة      :" رواها
   ١/٢:ينظر االوائل" أضيافه
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وأحــق الــضيف  :(رواهــا اليعقــوبي - )٣٨(

،كذلك فعل  ١/٢٠٧:ينظرتاريخ اليعقوبي )بالكرامة
  ١/٨٦:الكالعي في االكتفاء

 الزيادة بين المعقوفين من روايـة ابـن أبـي    - )٣٩(
  ٢٠٩ /١٥: الحديد الثانية

بنظـر تـاريخ   ) يـأتون : ( رواها اليعقـوبي - )٤٠(
بنظـر  : ، ومثله صنع الحلبي   ١/٢٠٧: اليعقوبي

فـي   ، ومثله صنع الكالعي   ١/٦: السيرة الحلبية 
  .٨٦/ ١: االكتفاء

وهو المغبر الرأس،المنتف :جمع شَعِث:شُّعث ال- )٤١(
ــسان   ــر ل ــدهن، ينظ ــم ي ــذي ل ــشعر ال ال

   ١٦٠ /٢) شعث:(العرب
اشـتد  :من عالهم الغبار،واغبر اليـوم : الغُبر- )٤٢(

عاله الغبـار،ينظر لـسان     :غُباره،واغبر الشيء 
  ٥ /٥)غبر:(العرب

من الروايات جميعها وقد أثبتها ) على( سقطت - )٤٣(
ــر . الكالعــي ــاءينظ ــو ٨٦ /١: االكتف ، وه

يكون وصـف   ) على(الصواب؛ ألن عند إثبات     
للرواحل، أما عند حـذفها فيكـون       ) الضوامر(

  .الوصف للحجيج أنفسهم
الهـزال  ... الـضمر و الـضمر  : "  الضوامر- )٤٤(

  ٤٩١/ ٤) ضمر: (لسان العرب" ولحاق البطن 
 السهم قبل أن ينَصل، والجمـع : القدح:  القداح- )٤٥(

أقداح و اقْدح و قداح وهـو جمـع للكثيـر، و            
  ٥٥٦ /٢) قدح: (ينظر لسان العرب. أقاديح

ــان"- )٤٦( ــشديد:الرجف ــطراب ال ــف :االض رج
لسان "خفق واضطرب اضطراباً شديداً   ...الشيء
  ١١٢/ ٩)رجف:(العرب

                                                                            
أي : وتَفل الشيء تَفالً" الريح الكريهة، :  التَّفَل- )٤٧(

ك الطيب، رجل تَفـل  تر: والتَّفل. تغيرت رائحته 
  ٧٧ /١١) تفل: (لسان العرب" غير متطيب 

ينظـر  . قَمل رأسه أي كثر القمل فيـه :  قملوا- )٤٨(
  ٥٦٨ /١١) قمل: (لسان العرب

لـسان  " أرمل القوم نفـد زادهـم   : "  ارملوا- )٤٩(
   ٢٩٦ /١١) رمل: (العرب

وقد ارجفـوا وتفلـوا وقملـوا و    : ( سقط قوله- )٥٠(
من رواية الحلبـي،    ) عينوهمارملو فاقروهم و أ   
: كذلك استبدل قوله  . ٦ /١: ينظر السيرة الحلبية  

فاكرموا ضـيفه وزوار  (بـ) فاقروهم واعينوهم (
، أما اليعقـوبي    ٦ /١: ينظر السيرة الحلبية  ) بيته

 /١: ينظر تاريخ اليعقـوبي   ) و اغنوهم : (فرواه
٢٠٧ .  

  الزيادة بين المعقوفين من الرواية الثانية البن- )٥١(
 /١٥: أبي الحديد، ينظر شـرح نهـج البالغـة       

٢٠٩  
ينظـر الـسيرة   ) لكفيتكمـوه : ( رواه الحلبـي - )٥٢(

: ، ومثله فعل الكالعي في االكتفاء     ٦ /١: الحلبية
مـا  : (، على حين رواهـا ابـن هـشام        ٨٦ /١

 /١: ينظر السيرة النبوية البن هـشام     ) كلفتكموه
: ، وقد سقط من روايـة اليعقـوبي قولـه         ١٤٣

ينظر تـاريخ  ) ولم يغتصب... ه البنيةفورب هذ (
  ٢٠٧/ ١: اليعقوبي

ينظـر  ) و أنـا مخـرج  ( وردت عند الحلبي - )٥٣(
، و عند الكالعي أيـضاً،      ٦ /١: السيرة الحلبية 
  .٨٦ /١: ينظر االكتفاء

 سقطت من رواية الحلبـي، ينظـر الـسيرة    - )٥٤(
  .٦ /١: الحلبية
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 :، ينظر االكتفـاء )فعله( وردت عند الكالعي - )٥٥(

٨٦ /١  
ينظر السيرة ) رجل منكم( وردت عند الحلبي - )٥٦(

، ومثلـه صـنع الكالعـي فـي         ٦ /١:الحلبية
   ٨٦/ ١:االكتفاء

: ينظر السيرة الحلبية) وتفويتهم( رواها الحلبي - )٥٧(
٦ /١.  

  .٨٦ /١:  سقطت عند الكالعي، ينظر االكتفاء- )٥٨(
ينظر الـسيرة  ) لم يؤخذ غصباً( رواها الحلبي - )٥٩(

، ومثلـه صـنع الكالعـي فـي         ٦ /١:لبيةالح
   ٨٦ /١:االكتفاء

  .٢١١ /١٥: شرح نهج البالغة  - )٦٠(
   ٩٥ /١:  ينظر جمهرة خطب العرب- )٦١(
  ٣٢٢/ ١:  ينظر بلوغ األرب- )٦٢(
  ٩٥ /١:  ينظر جمهرة خطب العرب- )٦٣(
هو أبو قريش خاصـة،ومن  :"  النَّضر بن كنانة- )٦٤(

لـسان  . "لم يلده النـضر فلـيس مـن قـريش         
  ٢١٤/ ٥)نضر:(العرب

: المنازعة في الكـالم، و المماحـك  :  المحك- )٦٥(
) محك(ينظر لسان العرب    . اللجوج عسر الخُلق  

٤٨٦ /١٠  
تمادى عليه و أبى أن : لج في األمر: "  اللجاج- )٦٦(

الهـاء   ورجٌل لجوج و لَجوجةٌ،   ... ينصرف عنه 
        وجمزة أي لَججةٌ مثل هو األنثى  للمبالغة، و لُج

 وج٣٥٣ /٢) لجج: (لسان العرب" لَج   
و الدولة برفع الـدال، فـي الملـك و    : "  دول- )٦٧(

السنن التي تغير و تبدل عن الدهر فتلك الدولـة          
و الدولة الفعل و االنتقال من حـال        ... و الدول 

                                                                            
 - ٢٥٢ /١١) دول: (لسان العـرب  " إلى حال   

٢٥٣   
لـسان  "  المتغيـرة  أحوالـه : وغير الـدهر  " - )٦٨(

  ٤٠ /٥) غير: (العرب
: الكف، و الزجر فتقول نهنهتُ فالنـاً :  النهنة- )٦٩(

: ينظر لسان العـرب   . إذا كفَّ : زجرته، فتنهنه 
  ٥٥٠ /١٣) نوه(

.  الحزيرة من الحزر وهو الحـدس و التقـدير  - )٧٠(
  ١٨٦ /٤) حزر: (ينظر لسان العرب

  .٢٥٣):للماوردي( أعالم النبوة - )٧١(
ينظـر  . فقـط ) شيبة(ذكر البيهقي بأن اسمه  - )٧٢(

  .١٠٥ /١: دالئل النبوة
، و الكامـل فـي   ٨٦:  ينظر ثمـار القلـوب  - )٧٣(

، و ٢٢ /١:  ، و الروض األنـف    ٩ /٢: التاريخ
   ٣٨٢ /١٩، و ٢١٣ /١٥: شرح نهج البالغة 

صلى اهللا عليه ( ينظر مختصر سيرة الرسول - )٧٤(
  ٢٣٨): وسلم

، و تـاريخ  ٩ /٢: تـاريخ  ينظر الكامل في ال- )٧٥(
  ٤٢٤ /١:، وتاريخ الطبري٢٠٩ /١: اليعقوبي

 ١١٩:  ينظر أخبار الزمان ومن أباده الحدثان- )٧٦(
- ١٢٠  

) صـفد : (ينظر لسان العرب. العطاء:  الصفد - )٧٧(
٢٥٦ /٣  

ينظـر لـسان   . الشكيمة والعزيمـة :  المريرة- )٧٨(
  ١٦٨ /٥) مرر: (العرب

  ١٢ /٢:  الكامل في التاريخ- )٧٩(
  ١٢ /٢:  المصدر نفسه- )٨٠(
على الحبشة ....لما ظهر سيف بن ذي يزن " - )٨١(

وذلك بعد مولد الرسول صلى اهللا عليـه وسـلم          
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بسنتين أتته وفود العرب وشعراؤها تهنئه وتمدحه       

وأتاه فـيمن أتـاه   . وتذكر ما كان من حسن بالئه  
وفود من قريش فيهم عبد المطلب بن هاشـم، و          

 وعبـد اهللا بـن جـدعان،        أمية بن عبد شمس،   
. وخويلد بن أسد، في أناس من وجـوه قـريش          

فدخل عليه اآلذن فـأخبره     ... قدموا عليه صنعاء  
بمكانهم فأذن لهم، فدنا عبد المطلب فاستأذنه فـي   

إن كنت ممن يتكلم بـين يـدي        : فقال له . الكالم
خطبتـه  " الملوك فقد أذنا لك، فقال عبد المطلب        

، وينظر دالئل   ٣٣٥ /١: شرح نهج البالغة  . هذه
  .٩٨ – ٩٥: النبوة ألبي نعيم االصبهاني

 – ٣٣٤ /١): ابن أبي الفـداء ( السيرة النبوية - )٨٢(
٣٣٥.  

) إن اهللا تعالى: ( رواها ابن عبد ربه األندلسي- )٨٣(
، أمـا المـسعودي     ٢٤١ /١: ينظر العقد الفريد  

ينظـر مـروج    ) إن اهللا جـلَّ جاللـه     : (فرواها
اها علـي بـن برهـان       ، و رو  ٧٤ /٢: الذهب

ينظـر الـسيرة   ) إن اهللا عـز وجـلَّ    : (الحلبي  
وأحسبها زيادات من الـرواة     .١٨٤ /١: الحلبية
  .أنفسهم

:  سقطت عند المسعودي، ينظر مروج الـذهب - )٨٤(
٧٤/ ٢  

: اَألروم بفـتح الهمـزة  " األصل و :  األرومة- )٨٥(
) أرم: (لـسان العـرب   " أصل الشيء و القرن     

١٥ /١٢   
) عـذبت : (وها ابن كثير في البداية والنهاية ر- )٨٦(

، أمـا الحلبـي     ٤٠٢ /٢: ينظر البداية والنهاية  
 /١: ينظر الـسيرة الحلبيـة    ) وعظمت: (فرواها
١٨٤  

                                                                            
األصل؛ وجرثومة كـل شـيء   : "  الجرثومة- )٨٧(

 /١٢) جـرثم : (لسان العـرب  " أصله ومجتمعه   
٩٥  

ينظر العقـد  ) ونبل أصله: ( رواها بن عبد ربه- )٨٨(
  .٢٤١ /١: لفريدا

: ينظـر لـسان العـرب   . طال وارتفع:  بسق- )٨٩(
  ٢٠ /١٠) بسق(

في أكرم معدن و أطيـب  : ( رواها المسعودي- )٩٠(
، أمـا   ٧٤ /٢: ينظر مـروج الـذهب    ) موطن

أطيـب موضـع و أكـرم       : (الحلبي فقد رواها  
  ١/١٨٤: ينظر السيرة الحلبية) معدن

مـن روايـة   ) أبيـت اللعـن  : ( سقط قولـه - )٩١(
، و من   ٧٤ /٢: عودي، ينظر مروج الذهب   المس

. ١٠٥ /١: رواية الكالعي أيضاً، ينظر االكتفاء    
أبيت أن تأتي من األمور ما      : وتعني هذه العبارة  

 تلعن عليه، وهي دعوة خاصة بملوك العـرب،       
  .١/١٨٤: ينظر السيرة الحلبية

ينظر مروج ) رأس العرب: ( رواها المسعودي- )٩٢(
  .٧٤ /٢: الذهب

ملك العرب وربيعها الـذي بـه   : (ط قوله سق- )٩٣(
مـن روايـة    ) البالد، و رأس العـرب     تخصب

   ١٠٥ /١: الكالعي، ينظر االكتفاء
ينظــر الــسيرة ) كهفهــا:( رواهــا الحلبــي- )٩٤(

ينظـر لـسان    . الملجأ:والمعقل .١/١٨٤:الحلبية
  ٤٦٥/ ١١) عقل:(العرب

ينظـر البدايـة   ) يخمـد : ( رواها ابن كثيـر - )٩٥(
لـن  : (، ورواها المـسعودي   ٣٥٣/ ٢ :والنهاية

  ٧٤/ ٢: ، ينظر مروج الذهب)يخمل ذكر
، ينظـر  )من أنتَ سلفه( وردت عند الكالعي - )٩٦(

  .١٠٥ /١: االكتفاء
 سقط النص بين المعقوفين من رواية ابن كثير - )٩٧(

، وورد  ٣٣٥ /١) في الـسيرة النبويـة    (األولى  
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 /٢) ةالبداية والنهاي (ذكره في روايته الثانية في      

٤٠٢  
" السير من بلد إلـى بلـد        : الشخوص: " شخص )٩٨(

  ٤٦ /٧) شخص: (لسان العرب
: ينظر العقد الفريد  ) انهجك: (رواها ابن عبد ربه    )٩٩(

أما الحلبي فقـد    . ، والصواب ما أثبت   ٢٤١ /١
ينظر الـسيرة  ) أبهجنا من كشف الكرب : (رواها
أبهجنـا  : (ورواها الكالعـي  . ١/١٨٤: الحلبية

  .١٠٥ /١: ينظر االكتفاء) ببكشف الكر
... اثقال األمـر و الحمـل صـاحبه        : الفَدح"  )١٠٠(

  ٢/٥٤٠) فدح: (لسان العرب" والفادحة النازلة 
: ينظر العقد الفريد  ) وفود: (رواها ابن عبد ربه    )١٠١(

٢٤١ /١  
فـنحن وفـد التهنئـة ال وفـد        : (رواها الحلبي  )١٠٢(

  .١/١٨٤: ينظر السيرة الحلبية)) الترزئة
 /١): ابن كثير (سيرة النبوية، البن أبي الفداء      ال )١٠٣(

٣٣٦ – ٣٣٥.  
توالت على قريش سنون مجدبة حتـى ذهـب          )١٠٤(

الزرع وقحل الضرع فطلبوا إلى عبد المطلـب        
: أن يدعو اهللا لسقيهم فلم يبقَ أحد بمكة إال وقال         

فخرج عبـد المطلـب ومعـه       . هذا شيبة الحمد  
وقد كان صغير السن ليستـسقي      ) ص(الرسول  

ه وقد رافقه رجال من قريش فـصعدوا إلـى          ب
ذروة جبل أبي قُبيس بعد أن تطهروا و تطيبـوا          

فقام عبد المطلب ورفـع حفيـده     وطافوا بالكعبة 
ينظـر تـاريخ    . على عاتقه وقال خطبته هـذه     

  .٩ /٢: اليعقوبي
رقيقـة بنـت   (وردت في بالغات النساء أنهـا        )١٠٥(

يقـة  على حين أورد ابن أبي الحديد أن رق      ) نباتة

                                                                            
بنت أبي صيفي شهدت هذه الحادثة وقالت فـي         
عبد المطلب بيتان من الشعر في هـذا المقـام،          
سيأتي ذكرهما الحقاً، وهي رقيقـة بنـت أبـي          
صيفي بن هاشم بن عبد مناف، وبهذا تكون ابنة         
أخٍ لعبد المطلب، وهذا ما يبـرر وصـف ابـن     

" وكانت ِلدةَ عبـد المطلـب       : " طيفور لها بقوله  
الـذي ولـد    : واللدة. ٦٣: غات النساء ينظر بال 

) لدد: (معك في الوقت نفسه، ينظر لسان العرب      
، ويبرر أيضاً حيرة المصحح     ٣٩١ - ٣٩٠ /٣

لـم  : رقيقة بنت نباتة  : " لكتاب ابن طيفور بقوله   
 ٦٢: بالغـات النـساء   " اصطد لهـا ترجمـة      

أحـسب أن   : ، وخالصة القول  )٣: الحاشية رقم (
قة بنت أبي صـيفي     راوية هذه الخطبة هي رقي    

  . وليست رقيقة بنت نباتة
   ٢٩: بالغات النساء )١٠٦(
اللهـم سـاد    : وفي الحـديث  : " ورد في اللسان   )١٠٧(

لـسان  " . الحاجة و الفقر    : الخلة؛ الخَلة، بالفتح  
  ٢١٥ /١١) خلل: (العرب

مـن  ) غيـر مبخـل   ... ساد الخلة (سقط النص    )١٠٨(
 /١: ةالرواية الثانية للحلبي، ينظر السيرة الحلبي     

١٧٢   
، ينظـر تـاريخ     )هـؤالء : (رواها اليعقـوبي   )١٠٩(

، ومثله صنع الحلبي في الرواية      ٩ /٢: اليعقوبي
   ١٧٢ /١: الثانية للخطبة، ينظر السيرة الحلبية

: ينظر لـسان العـرب    . جماعة العبيد : العبداء )١١٠(
  ٢٧١ /٣) عبد(

هـؤالء  : (وردت في الرواية الثانية عند الحلبي      )١١١(
، ينظر  )و عبيدك و إمائك و بنو إمائك      عبيدك وبن 

وورد في اللسان جزء    . ١٧٢ /١: السيرة الحلبية 
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وفـي  : " من هذه العبارة إذ قال ابـن منظـور        

هؤالء عبِـداك  : الحديث الذي جاء في االستسقاء 
   ٢٧١ /٣) عبد: (لسان العرب" بفناء حرمك

: رواها الحلبي في الرواية األولى عـن رقيقـة         )١١٢(
و  . ١٧٢ /١: ، ينظر السيرة الحلبيـة    )بغدرات(

) عـذر : (ينظر لسان العرب  . فناء الدار : العذرة
، أما الغدير فهو مـستنقع مـن مـاء          ٥٥٤ /٤

، ٩ /٥) غـدر : (ينظر لـسان العـرب    . المطر
إذ ) غدرات(انسب من   ) العذرات(ويبدو لي أن    

تدل الثانية على قطع من ماء المطر وأنى لهـم          
   .ذلك وقد أجدبت أيامهم

، ينظـر تـاريخ     )سـنيهم : (رواها اليعقـوبي   )١١٣(
  .٩ /٢: اليعقوبي

، ينظـر تـاريخ     )أقحلـت : (رواها اليعقـوبي   )١١٤(
، كذا رواها الحلبي في روايتـه       ٩ /٢: اليعقوبي

 ، أمـا    ١٧٢ /١: األولى، ينظر السيرة الحلبيـة    
ابن أبي الحديد فقد رواها أذهبت، ينظر شـرح         

  .٢٧٢ /٧: ابن أبي الحديد
، ينظر  )الخُف والظَّلف : (ا ابن أبي الحديد   رواه )١١٥(

، أمـا الحلبـي     ٢٧٢ /٧: شرح ابن أبي الحديد   
الخـف والظلـف    : (فرواها في روايته الثانيـة    

و  . ١٧٢ /١: ، ينظر السيرة الحلبيـة    )والحافر
خُف البعير، ينظر لسان العـرب      : يقصد بالخُف 

هو ظفر كـل مـا      : و الظلف . ٨١ /٩) خفف(
لظِّلـف للبقـرة و الـشاة و        اجتر، والظَّلف أو ا   

الظبي والحافر للفرس، ينظـر لـسان العـرب         
  .أي أهلكت اإلبل والبقر. ٢٢٩ /٩) ظلف(

                                                                            
، ينظر تـاريخ    )اسمعن اللهم : (رواها اليعقوبي  )١١٦(

،و مثله صنع ابن أبي الحديـد،       ٩ /٢: اليعقوبي
  . ٢٧٢ /٧: ينظر شرح ابن أبي الحديد

ريخ ، ينظـر تـا    )امطـرن : (رواها اليعقـوبي   )١١٧(
: ، أما ابن أبي الحديد فقد رواها      ٩ /٢: اليعقوبي

 /٧: ينظر شرح ابن أبي الحديد    ) امطرن علينا (
٢٧٢.  

ما يجعل األرض مخـصبة معـشبة،       : المريع )١١٨(
   ٣٣٤ /٨) مرع: (ينظر لسان العرب

، ينظـر   )غيثاً سـريعاً مغـدقاً    : (رواها الحلبي  )١١٩(
الكثيـر  : و المغـدق  . ١٧٢ /١: السيرة الحلبية 

   ١٠/٢٨٢) غدق: (لغامر، ينظر لسان العربا
سح الدمع و الماء و المطر سيالنه مـن         : السح )١٢٠(

 /٢) سحح: (ينظر لسان العرب  . فوق وانصبابه 
٤٧٦  

اللهم : و في حديث االستسقاء   : " جاء في اللسان   )١٢١(
) طبـق : (لسان العرب ". اسقنا غيثاً مغيثاً طَبقاً     

" ء، ويريد به    الطبق الغطا :  و الطبق  ٢١٠ /١٠
غيث طَبـقٌ أي    : يقال. مالئاً لألرض مغطياً لها   

  .٢١٠ /١٠) طبق: (لسان العرب" عام واسع 
) درك: (المتتابع، ينظر لسان العرب   : و الدراك  )١٢٢(

٤٢٠ /١٠  
الزيادة بين معقوفين من رواية ابن أبي الحديد،         )١٢٣(

  .٢٧٢ /٧: ينظر شرح ابن أبي الحديد
  ٦٣: بالغات النساء )١٢٤(
  .٢٧٢ /٧: شرح ابن أبي الحديد )١٢٥(
و قـال   . الخصب، و الجمـع أحيـاء     : " الحيا )١٢٦(

: لسان العرب " الحيا مقصور، المطر    : اللحياني
  ٢١٥ /١٤) حيا(



   خطب هاشم وبنيه قبل االسالم                                                                                              ملى عبد القادر خنياب . د
----- ------------------------------------------ -------------- --------------------------------------------------  

 

م٢٠١٠سنة ) ٤-٣(العددان ) ٩( المجلد -تربویةفي اآلداب والعلوم الالقادسیة مجلة   
 ٥٣

                                                                            
ينظر كتاب المطر ألبي زيـد      . المطر: الوسمي )١٢٧(

  ١٠٧: األنصاري
  ٢٧١ /٧: شرح نهج البالغة البن أبي الحديد )١٢٨(
  ٢٢١ /١ :ينظر مروج الذهب )١٢٩(
  ٧٥ /٢: ينظر خزانة األدب )١٣٠(
  ١٢٠ /٢: ينظر مروج الذهب )١٣١(
  ٨٠ /١: ينظر الطبقات الكبرى )١٣٢(
  ١٠: تاريخ اليعقوبي )١٣٣(
  ١٠: المصدر نفسه )١٣٤(
  ٣١٥ /٤: ينظر األعالم )١٣٥(
  ٤: ينظر أبو طالب حامي الرسول و ناصره )١٣٦(
  ٣١٥ /٤: ينظر االعالم )١٣٧(
  ٧٦/ ٢: ينظر خزانة األدب )١٣٨(
   ٢/٧٦: ينظر المصدر نفسه )١٣٩(
السيدة خديجة بنت خويلد بن أسـد بـن عبـد            )١٤٠(

العزى القرشية ، أمها فاطمة بنت زائـدة بـن           
ينظر األربعين فـي مناقـب أمهـات        . جندب  

  ٣٨: المؤمنين
  ٢٠١ /١): ابن هشام(ينظر السيرة النبوية  )١٤١(
  ٥٥ /١: ينظر عيون األثر )١٤٢(
  ٣١٧ /١: ينظر البداية والنهاية )١٤٣(
  ٢٢٣ /١: السيرة الحلبية )١٤٤(
صيغة إسالمية قد يكـون     ) الحمد هللا (إن عبارة    )١٤٥(

الرواة أزادوها على الخطبة، أو يكون الرسـول        
ينظر تـاريخ   [هو من اقترحها على عمه      ) ص(

ويعزز هـذا   ] ٤٦١: األدب العربي قبل اإلسالم   
بأن العرب اعتادوا علـى افتتـاح   : قول الجاحظ 

بسمك اللهم، ذُكرت فالنة    : " قولهمخطبة النكاح ب  

                                                                            
بسمك اللهم، لك ما سـألت      . وفالن بها مشغوف  

   ]٤٠٨ /١: البيان والتبيين" [ولنا ما أعطيت 
 /٢:ينظر تاريخ اليعقوبي  ) زرع:(رواه اليعقوبي  )١٤٦(

،ومثله صـنع القلقـشندي، ينظـر صـبح         ١٤
  ٢٥٦/ ١:األعشى

 :ينظر تاريخ اليعقـوبي   ) ذرية: (رواه اليعقوبي  )١٤٧(
، و مثله صنع القلقشندي، ينظر صـبح         ١٤ /٢

   ٢٥٦ /١:األعشى
األصل : الضئضيء و الضؤضؤ  : " الضئضىء )١٤٨(

  .١١٠ /١) ضأضأ: (لسان العرب". والمعدن 
ورجل ساس من   ...الرياسة: " السوس: السواس )١٤٩(

 /٦) سـوس : (لسان العرب " قوم ساسة وسوس    
١٠٨  

تـرد عنـد    الزيادة الواردة بين المعقوفين لـم        )١٥٠(
الباقالني، و اليعقوبي، و القلقشندي، وأوردهـا        

 /١: ينظر السيرة الحلبية  . الحلبي وصاحب النفح  
   ٥٠: ، ونفح الطيب٢٢٣

إال فـي   ) وجعل لنا بلداً حرامـاً    : (لم يرد قوله   )١٥١(
  ١٥٣: رواية الباقالني، ينظر إعجاز القران

 الزيادة الواردة بين المعقوفين لـم تـرد عنـد           )١٥٢(
ينظر . ني وأجمعت عليها الروايات األخر    الباقال

 /١: ، و صبح األعشى   ١٤ /٢: تاريخ اليعقوبي 
ــة٢٥٦ ــسيرة الحلبي ــح ٢٢٣ /١: ، و ال ، ونف

  . ٥٠: الطيب
مـن  ) وجعلنا الحكام على النـاس    : (سقط قوله  )١٥٣(

 /١: رواية القلقشندي، ينظـر صـبح األعـشى       
٢٥٦  
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 الزيادة الواردة بين المعقوفيـن لم تـرد عنـد          )١٥٤(

ينظـر  . الباقالنـي و انفرد اليعقوبـي بروايتها     
  ١٤ /٢: تاريخ اليعقوبـي

و (بدالً من   ) ثم أن :(أجمعت الروايات على قوله    )١٥٥(
ينظـر إعجـاز    . التي انفرد بها البـاقالني    ) أن

  ١٥٣: القرآن
ابن أخي هذا محمد بـن عبـد        : (رواها الحلبي  )١٥٦(

، ومثلـه   ٢٢٣ /١: ينظر السيرة الحلبيـة   ). اهللا
   ٥٠:  صاحب النفح، ينظر نفح الطيبصنع

ال يوازن برجل من قـريش      : (رواها اليعقوبي  )١٥٧(
، ينظـر   )إال رجح وال يقاس بأحد إال عظم عنه       

: ، أما الباقالني فرواهـا    ١٤ /٢: تاريخ اليعقوبي 
، ينظر إعجاز   )ال يوازن به رجل إال رجح به      ( 

، ومثله صنع الحلبي، ينظر السيرة      ١٥٣: القرآن
، وكذلك صنع صاحب الـنفح،      ٢٢٣ /١: الحلبية

، أما القلقشندي فقد رواها     ٥٠: ينظر نفح الطيب  
، ينظـر صـبح   )من ال يوازن بأحـد رجحـه      (

  ٢٥٦ /١: األعشى
  ٢٥٦ /١: الزيادة من صبح األعشى )١٥٨(
بركة و، فضالً، و عـدالً، و       : (رواها الباقالني  )١٥٩(

 ، أمـا  ١٥٣: ينظر إعجاز القرآن  ) مجداً،و نبالً 
: فقـد رويـت عنـدهم     :صاحب النفح الحلبي و 

 /١: ينظر السيرة الحلبية  ). شرفاً ونبالً وفضالً  (
 ، أما القلقـشندي     ٥٠: ، ينظر نفح الطيب   ٢٢٣

فقد سقطت من روايته هذه األوصـاف كافـة،         
  ٢٥٦ /١: ينظر صبح األعشى

و إن كان في    : (أجمعت الروايات على روايتها    )١٦٠(
: رد بروايتهـا  ، عدا الباقالني الذي انف    )المال قلٌّ 

  .١٥٣: ، ينظر إعجاز القرآن)مقالً(

                                                                            
، وصـبح   ٢٢٣ /١:  الزيادة من السيرة الحلبية    )١٦١(

  ٥٠: ، ونفح الطيب١٥٦ /١: األعشى
 /١:  الزيادة بين المعقوفين من السيرة الحلبيـة       )١٦٢(

، غير أن اليعقوبي ذكر     ٥٠: ، ونفح الطيب  ٢٢٣
وله واهللا خطب عظيم    : (في ختام روايته للخطبة   

، أمـا   ١٤ /٢: ينظر تاريخ اليعقوبي  ) نبأ شائع و
ولـه  : (القلقشندي فرواها في آخر الخطبة أيضاً     

 /١: ، ينظر صبح األعشى   )نبأ عظيم وخبر شائع   
٢٥٦  

ينظر تـاريخ  ) ولها فيه رغبة: (رواها اليعقوبي )١٦٣(
، ورويت في السيرة الحلبيـة،      ١٤ /٢: اليعقوبي

 وقد خطب إليكم رغبة في كـريمتكم      : (١/٢٢٣
  .٥٠: وكذا في نفح الطيب )خديجة

ينظر ) وما أردتم من الصداق   : (رواها الباقالني  )١٦٤(
: فقـال  ، أمـا اليعقـوبي   ١٥٣: إعجاز القـرآن  

ينظـر   )وصداق ما سألتموه عاجله من مـالي      (
: ، أما القلقشندي فـرواه    ١٤ /٢: تاريخ اليعقوبي 

، ينظـر صـبح   )وما كان من صداق ففي مالي  (
وقد بـذل  (الحلبي فرواه ، أما  ٢٥٦ /١: األعشى

لها من الصداق ما عاجله و آجله اثنتي عـشرة          
 و  ٢٢٣ /١: ينظر السيرة الحلبيـة   ). أوقية ونشاً 

و ذكر ابن األثيـر أنـه       . ٥٠: مثله نفح الطيب  
تزوجها على اثنتي عشرة أوقية و نشاً، و        ) ص(

 /١: ينظر أسد الغابـة   . أربعون درهماً : األوقية
هو :  نواة من الذهب، وقيل    وزن: " أما النَّشُّ . ٩

وزن خمسة دراهم،   : وزن عشرين درهماً، وقيل   
" هو ربع أوقية، واألوقية أربعون درهماً       : وقيل

  ٣٥٣ /٦) نشش: (لسان العرب
  ٢٨٦ /٤: الكامل في اللغة واألدب )١٦٥(
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ال يـضرب أنفـه     : " يقال فالن ال يقدع أنفه أي     )١٦٦(

 /٨ )قـدع : (لسان العرب " وذلك إذا كان كريماً     
٢٦٠  

، علـى حـين نـسب       ٢٢٣/ ١: السيرة الحلبية )١٦٧(
صاحب اللسان هذا الكالم لورقة بن نوفل ابـن         

قال : وفي حديث زواجه خديجة   : " عمها، إذ قال  
محمد يخطب خديجـة وهـو      : (ورقة بن نوفل    

) قـدع : (لـسان العـرب   ) الفحل ال يقدع أنفـه    
٨/٢٦٠  

  ٢٢٣ /١:السيرة الحلبية)١٦٨(
  ١/٢٢٣المصدر نفسه )١٦٩(
  .٢٢٣ /١: ينظر المصدر نفسه)١٧٠(

  جريدة المظان
         أبو طالب عليه السالم حامي الرسول وناصـره

صلى اهللا عليـه و آلـه وسـلم، لـنجم الـدين             
 ١٣٨٠العسكري، مطبعة اآلداب فـي النجـف،        

 .هـ

         أخبار الزمان و من أبـاده الحـدثان، وعجائـب
البلدان و الغامر بالماء و العمران، ألبي الحـسن         

 ٣٢٦ت  (حسين بن علي المـسعودي      علي بن ال  
، اشرف على الطباعة و التصحيح لجنة       ٢ط) هـ

من األساتذة، مكتبة النجف األشرف، دار األندلس       
 .للطباعة والنشر، بيروت

            أخبار مكة  وما جاء فيها من اآلثار، لمحمد بـن
عبد الملك بن   : عبد اهللا بن أحمد األزرقي، تحقيق     

 . م٢٠٠٤عبد اهللا دهيش، مكتبة األسدي، 

         األربعين في مناقب أمهات المؤمنين رحمـة اهللا
عليهن أجمعين، ألبي منصور عبد الرحمن بـن        

                                                                            
محمد مطيـع،  : محمد هبة اهللا بن عساكر، تحقيق   

 هـ ١٤٠٦، دار الفكر، دمشق ١وغزوة بدير، ط 

          أسد الغابة في معرفة الصحابة، لعز الدين أبـي
 ٦٣٠ت  (الحسن علي بن محمـد ابـن األثيـر          

شورات المكتبــة اإلســالمية، طبعــة منــ)هـــ
 ١٣٣٦باألوفست المطبعة اإلسالمية، طهـران،      

 . هـ

     عبـد  : تحقيـق ) هـ٣٢١(االشتقاق، البن دريد
 . ، الخانجي، القاهرة١السالم هارون، ط

           إعجاز القرآن، للباقالني أبي بكـر محمـد بـن
ـ ٣٠٤ت(الطيب   ، دار المعارف بمصر،    ٣ط) ه

 .ت. د

    شهر الرجال و النـساء     األعالم قاموس تراجم أل
من العرب و المستعربين و المستشرقين، لخيـر        

 . ٣الدين الزركلي، ط

          أعالم النبوة، للشيخ أبي الحسن علي بن محمـد
محمد المعتصم  : ، تحقيق )هـ٤٥٠ت(الماوردي  

،دار الكتاب العربي، بيـروت،   ١باهللا البغدادي، ط  
 . م١٩٨٧

         بن أعالم الورى بأعالم الهدى، ألبي علي الفضل
من أعـالم القـرن الـسادس       (الحسن الطبرسي   

، تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السالم       )الهجري
إلحياء التراث، قـم، سلـسلة مـصادر بحـار          

 ). ٦١(األنوار

            االكتفاء بما تضمنه مـن مغـازي رسـول اهللا
والثالثة الخلفاء، ألبي الربيع سليمان بن موسـى        

 ١٤١٧الكالعي االندلسي، عالم الكتب، بيروت،      
 .هـ
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    ألبي القاسم علـي بـن    )األمالي(أمالي المرتضى

ـ  ٤٣٦ت(الطاهر أبي أحمد الحسين      ، ١ط)  هـ
صححه وضبط حواشيه الشيخ أحمـد      .  م ١٩٠٧

بن أمين الشنقيطي، منشورات آية اهللا العظمـى        
 .المرعشي النجفي

        الـسيرة  (إنسان العيون في سيرة األمين المأمون
ـ  ١٤٠٤(لعلي بن برهان الحلبي     ) الحلبية ، ) هـ

وبهامشها السيرة النبوية و اآلثار المحمدية للسيد       
/ ، مطبعـة األزهـر، بمـصر        ٣أحمد زيني، ط  

  م ١٩٣٢

       ـ ٤٠٠ت  (األوائل، ألبي هالل العـسكري ) هـ
/ محمد السيد الوكيل، دار األمل، طنجة       : تحقيق

 .م١٩٦٦المغرب، 
         البداية والنهاية، البن كثير عماد الدين أبي الفداء

، مكتبة  )هـ٧٧٤ت  ( عمر القرشي    اسماعيل بن 
الريـاض،  / بيروت، مكتبة النـصر     / المعارف  

 .م١٩٦٦

       بالغات النساء وطرائف كالمهن وملح نوادرهن
و أخبار ذوات الرأي مـنهن و أشـعارهن فـي           
الجاهلية و صدر اإلسالم، ألبي الفضل أحمد بن        

ـ ٢٨٠ت(أبي طاهر طيفـور      اعتنـى بـه    ) هـ
مكتبة العصرية،  وفهرسه بركات يوسف هبود، ال    

 .م٢٠٠٥صيدا، 
         بلوغ األرب في معرفة أحوال العرب، لمحمـود

بهجت األثري، مطبعة   : شكري اآللوسي، تحقيق  
 .  ت. دار الكتاب العربي، بمصر،د

           البيان والتبيين، ألبي عثمان عمـرو بـن بحـر
عبد السالم محمـد    : تحقيق) هـ٢٥٥ت(الجاحظ

 .م١٩٥٨، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ٥هارون،ط

                                                                            
         تاج العروس من جواهر القاموس، للسيد محمـد

ـ ١٢٠٥ت(مرتضى الزبيدي    عبـد  : تحقيق)  ه
عبد الـستار أحمـد     : الكريم العزباوي، وراجعه  

 .م١٩٧٢فراج، مطبعة حكومة الكويت، 

        تاريخ األدب العربي قبل اإلسالم، للدكتور نوري
حمودي القيسي و الدكتور عادل جاسم البيـاتي،        

، مطبوعات  ٢ عبد اللطيف،ط  والدكتور مصطفى 
 .م٢٠٠٠وزارة التعليم العالي، 

        ـ تـاريخ  (تاريخ األمم و الملوك المعـروف بـ
ألبي جعفر محمد بن جريـر الطبـري        ) الطبري

، ١دار الكتاب العربي، بغـداد، ط     ) هـ٣١٠ت  (
 . م٢٠٠٥

   بن اسحاق بن جعفر بن      \تاريخ اليعقوبي، ألحمد 
علق عليه ووضـع    ) هـ٢٩٢ت(وهب اليعقوبي   

، منـشورات محمـد    ١حواشيه خليل منصور، ط   
علي بيضون، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،         

 .م١٩٩٩

          ثمار القلوب في المـضاف والمنـسوب، ألبـي
محمـد  : تحقيـق ) هـ٤٢٩ت  (منصور الثعالبي   

،المكتبة العصرية، صيدا   ١أبي الفضل إبراهيم، ط   
 .بيروت/ 

          جمهرة خطب العرب، للـدكتور أحمـد زكـي
عته شركة البابي الحلبي في     صفوت، نشرته وطب  

 . م١٩٣٣/ مصر 

            خزانة األدب و لب لباب لـسان العـرب علـى
ت (شواهد شرح الكافية، لعبد القـادر البغـدادي       

، ٢عبد الـسالم هـارون، ط     : تحقيق) هـ١٠٩٣
الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة،  مطبعة المدني،       

 . م١٩٨٨القاهرة، 
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     محمـد   أشـرف . الخطابة العربية وفن اإللقاء، د 

موسـى، الناشــر مكتبـة الخانجي،مطبعــة دار   
 .م١٩٧٨التأليف، 

  ألبي نعـيم أحمـد بـن عبـد اهللا          : دالئل النبوة
، طبعة حيـدر آبـاد،      )هـ٤٣٠ت  (األصبهاني  

 . م١٩٥٠الهند، 
         ،دالئل النبوة ومعرفة أحوال صـاحب الـشريعة

عبد : ألبي بكر أحمد بن الحسين  للبيهقي، تحقيق       
كتب العلمية، الريان للتراث،    المعط قلعجي،دار ال  

 .م١٩٨٨ ،١ط

         الروض األنف، ألبي القاسم عبد الرحمن بن عبد
ـ ٥٨١ت  (اهللا السهيلي الخثعمي     ، مطبعـة   )هـ

 .م١٩١٤/ الجمالية في مصر 

            السيرة النبوية، البن أبـي الفـداء ابـن كثيـر
مـصطفى عبـد الواحـد،      : تحقيـق ) هـ٧٧٤(

 .م١٩٦٧

       الملك بن هـشام    السيرة النبوية، ألبي محمد عبد
مصطفى الـسقا،  : ، تحقيق)هـ٢١٨ت(الحميري  

إبراهيم االبياري، عبد الحفيظ شـلبي، مطبعـة        
  .م١٩٣٦البابي الحلبي بمصر، 

            ت (شرح نهج البالغـة، البـن أبـي الحديـد
ـــ٦٥٦ ــق)ه ــضل : ، تحقي ــي الف ــد أب محم

 ، دار إحياء الكتب العربية، مـصر،      ٢إبراهيم،ط
 .م١٩٣٧

     إلنشاء، ألبي العباس   صبح األعشى في صناعة ا
ـ ٨٢١ت(أحمد بن علي القلقشندي      ، طبعـة   )هـ

 مصورة عـن طبعـة دار الكتـب المـصرية،         
م، المطبعة التركيـة العربيـة للطباعـة        ١٩٦٣

 .  م١٩٥٩والنشر، القاهرة، 

                                                                            
           الطبقات الكبرى، لمحمـد بـن سـعد الزهـري

، دار  ١سـهيل كيـالي، ط    :مراجعـة ) هـ٢٣٠(
 .م١٩٩٤الفكر، للطباعة والنشر، بيروت، 

     مـن سلـسلة تـاريخ األدب       (العصر الجـاهلي
،دار ٨، للــدكتور شــوقي ضــيف، ط)العربــي

 .ت. المعارف بمصر،د

         العقد الفريد، لشهاب الدين أحمد المعروف بـابن
عبد ربه األندلسي، تقديم االستاذ خليـل شـرف         

 .ت. د. الدين، منشورات دار مكتبة الهالل

        والسير، عيون األثر في فنون المغازي والشمائل
لمحمد بن عبد اهللا بن يحيى ابـن سـيد النـاس            

من منشورات مكتبة الحسام القدسي،     ) هـ٧٣٤(
 .هـ١٣٦٥

   لعز الدين أبي الحسن علـي      : الكامل في التاريخ
ت (بن أبي الكرم الشيباني المعروف بابن األثير        

علـي الـشيري، دار إحيـاء       : تحقيق) هـ٦٣٠
  م  ٢٠٠٤، ١التراث العربي، بيروت، ط

 لكامل في اللغة واألدب، ألبي العباس محمد بـن    ا
محمد أبي الفضل ابـراهيم،     : يزيد المبرد، تحقيق  

 .م٢٠٠٨ المكتبة العصرية، بيروت،

       هـ٢١٥ت(كتاب المطر، ألبي زيد األنصاري (
نشره األب لويس شيخو اليسوعي، نشر ضـمن        
كتاب البلغة في شذور اللغة، دار الكتب العلمية،         

 .م٢٠٠٦بيروت،

 ن العرب، للعالمة جمال الـدين محمـد بـن          لسا
 .ت.،دار صادر،د)هـ٧١١ت(مكرم بن منظور 

   صلى اهللا عليـه وسـلم  (مختصر سيرة الرسول (
لمحمد بن عبد الوهاب بـن سـليمان التميمـي          

ـ ١٢٠٦ت( مطبوع ضمن مؤلفـات الـشيخ      )  ه
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عبد الرحمن  : ، تحقيق ٤محمد بن عبد الوهاب ج    

 اإلمـام  بن ناصر البراك وغيره، نـشر جامعـة    
 .محمد بن سعود، الرياض

          مروج الذهب و معادن الجوهر، ألبـي الحـسن
ـ ٣٤٦ت(علي بن الحسين المسعودي    : تحقيق)  ه

 .سعيد محمد اللحام، دار الفكر للطباعة والنشر

       جواد . المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم، د
، آوند دانش للطباعة والنشر، صـبعة       ١علي، ط 

 . م٢٠٠٦مصححة و منقحة، 

         المنتخب من كتاب أزواج الرسول صلى اهللا عليه
وسلم، للزبير بن بكار بن عبد اهللا بـن مـصعب         

سكينة الـشهابي،   : تحقيق) هـ٢٥٦ت(الزبيدي  
 .هـ١٤٠٣مؤسسة الرسالة، بيروت، 

            المنمق في أخبار قريش، لمحمـد بـن حبيـب
خورشـيد أحمـد    : تحقيـق ) هـ٢٤٥(البغدادي  

عن طبعـة   فاروق، عالم الكتب، طبعة مصورة      
 .ت.الهند،د/ حيد آباد 

        نفح الطيب في الخطابة والخطيب، لمعروف عبد
الغني الرصافي،مطبعة األوقاف اإلسالمية بـدار      

 .م١٩١٧الخالفة العلية، االستانة، 

         نكث الهميان في نكت العميان، لصالح الدين بن
ـ ٧٦٤ت(أيبك الصفدي    ، مطبعـة الجماليـة     ) ه

 . م١٩١١بمصر، 

   فنون األدب، لشهاب الدين أحمد      نهاية األرب في 
: ، تصحيح )هـ٧٣٣ت(بن عبد الوهاب النويري     

محمد محمد حسين، و ابراهيم اطفـيش، طبعـة         
 . م١٩٥٤مصورة عن دار الكتب المصرية، 

  
  
  

                                                                            
 

Abstract 
 

   The research seeks to collect rhetoric of the 
Arabs before Islam, and achieved an 
investigation scientifically, look for lack of 
study concerned with this subject, and he signed 
the optional (Quraish) more Arab tribes 
eloquence and rhetoric, and then Ajetbit of 
Biotadtha Amllekem to the reins of the 
statement (Bani Hashim), they are masters of 
the Arabs and the servants of the House of God. 
Known, including preachers Mvohin were the 
eyes of their people in the forums, it Hashim 
Bin Abd Manaf face of the Arabs in front of 
Caesar, and that Abd al-Muttalib ibn Hashim 
was the voice of his people in the court of Sayf 
ibn Dhi Yazan, as well as among them were 
Abu Talib and Abbas ibn Abdul Muttalib and 
Aqeel ibn Abi Talib which it was said: It is the 
most rulers to Almtnavrin it has been invoked to 
the speakers and Mnefrathm Mfajrathm. 
However, these texts did not reach us, unless the 
little that you intend to collect it and to achieve. 
No lies the importance of these sermons 
Pfsaanha and wisdom Qailleha, but also which 
of their profound effect on the speech of the 
Prophet (PBUH), especially Ktabthm in urging 
people to abandon the band and the dispute and 
urged them to work good and generous, and 
other moral values high, which are known by 
the Al-Hashem. The best evidence of 
convergence between the two khutbahs clear 
ascites: ascites sermon Abdul Muttalib ibn 
Hashim, ascites sermon of the Prophet (PBUH).  
Deliberately investigation to inspection in the 
books of literature, history and news as well as 
written biography of the Prophet for the speech, 
Hashim and his sons did not find only two 
khutbahs of Hashim and two khutbahs of Abdul 
Muttalib, a sermon and one of Abu Talib. Have 
varied this novel speeches from source to 
source; therefore adopted a novel that includes a 
series of support documenting the proportion of 
engagement of the owner to serve as the first 
version and become other copies seconds, or 
most common in the books, and is located only 
check on the completed and the oldest. And has 
been investigated to correct the error in the 
footnote, and alert to the different accounts, as 
well as flags from the definition mentioned in 
the texts, and to clarify the meanings of some 
obscure vocabulary. 


