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  را خواند؟) علیهما السالم(عقد حضرت خدیجه و رسول خدا  خطبه چه کسی
  سید محمود حسینی یوسفی: سؤال کننده 

  :پاسخ 

ما بـه  . کرد  جاريعقد را خطبه طبق روایات شیعه و سنی ، حضرت ابو طالب علیه السالم ، به خواستگاري خدیجه رفت و خود آن حضرت 
  :کنیم  این باره اشاره می چند روایت از مصادر شیعه و سنی در

  :منابع شیعه 

  :نویسد  مرحوم شیخ صدوق در کتاب من ال یحضره الفقیه می

و و خَطَببٍ أَبطَال همحر ا اللَّهلَم جتَزَو ۀَ )صلی اهللا علیه وآله وسلم( النَّبِییجخَد بِنْت دلیا خُوهمحر  اللَّـه  ـدعـا  أَنْ بهلَـى إِ خَطَب 

 جعلَنَـا  الَّـذي  للَّـه  الْحمـد  فَقَالَ حضُور قُرَیشٍ منْ شَاهده منْ و الْبابِ بِعضَادتَیِ فَأَخَذَ عمها إِلَى یقُولُ منْ النَّاسِ منَ و أَبِیها

 علَـى  الْحکَّـام  جعلَنَـا  و ء شَـی  کُـلِّ  ثَمـرات  إِلَیه  یجبى آمناً حرَماً و وجاًمحج بیتاً لَنَا جعلَ و إِسماعیلَ ذُریۀِ و إِبرَاهیم زرعِ منْ

ـ  قُـرَیشٍ  مـنْ  بِرَجلٍ یوزنُ لَا الْمطَّلبِ عبد بنِ اللَّه عبد بنَ محمد أَخی ابنَ  إِنَ ثُم فیه نَحنُ الَّذي بلَدنَا فی النَّاسِ  لَـا  و رجـح  اإِلَّ

قَاسی دبِأَح منْهإِلَّا م ظُمع نْهع ی کَانَ إِنْ والِ فالَ فَإِنَّ قَلَّ الْمقٌ الْملٌ رِزائح لٌّ ولٌ ظائز و ـی  لَهـۀَ  فیجـۀٌ  خَدْغبر ـا  ولَه  یـهف 

سانٌ و رفیع شَأْنٌ و عظیم خَطَرٌ لَه و مالی منْ آجِلُه و عاجِلُه سأَلْتُم ما الصداقُ و رغْبۀٌ ل عشَاف یمس ج هجفَزَو خَلَ وـا  دـنَ  بِهم 

لُ الْغَدا فَأَوم لَتمح تلَدو دبع نَ اللَّهب دمحصلی اهللا علیه وآله وسلم( م(  .  
  . 398: ص ،3 ج الفقیه، یحضره ال من

 صحبت او عموى یا پدر با ، اللَّه رحمها ، خویلد دختر  خدیجه خواستگارىجلسه  در آله و علیه اللَّه صلّى خدا رسول که هنگامى

 آغـاز  چنـین  ایـن  را عقد خطبه بود گرفته را حجره در طرف دو که حالى در و یافت حضور قریش اجتماع در طالب ، أبو کرد مى

  :  کرد

ه و یمابراه نسل از را ما که را خداى سپاس« ی کنند طواف او گرد مردمان که نهاد اى خانه ما براى و ، داد قرار اسماعیل ذر ، 

 آنگـاه  ، داد قـرار  فرمـانروا  مردم بر خود دیار در را ما و ، آورند می آن سوىه ب ها نعمت جهان اطراف از که امنى حرم نیز و

 برتـرى  کـه  آن جـز  نشـود  سنجیده قریش مردان از یک هیچ با المطّلب عبد بن اللَّه عبد بن محمد من زاده برادر این:  گفت

؛ ) نیسـت  نقص این لکن( است تهى دستش مال از چه اگر آید بزرگتر که آن جز،  نگردد قیاس آنان از کس هیچ با و ، یابد



٢ 

 

 بـا  بازدواج را دیجهخ و است رغبتى خدیجه با به همسرى را او اکنون و ، است گذر زود اى سایه و ناپایدار نصیبى مال که زیرا

ه از آنچه و شوقى، او ـه،  بـر  چـه  و نقدینـه  چه بود خواهد من عهده بر باشد صداق و مهری ـت  داراى او و ذم اسـى  موقعی حس 

  »کاربر و نرم است زبانى داراى و دارد، رفیع اى مرتبه و شخصیت است

 از کـه  فرزنـدى  اولـین  و کـرد  عروسـى  وى با روز آن فرداى آله و علیه اللَّه صلّى خدا رسول و درآورد او به همسري را خدیجه و

  .بود آله و علیه اللَّه صلوات محمد بن اللَّه عبد گشت حامله) ص( پیغمبر

 ،شیخ المفید  ،رسالۀ فی المهر  و 375 – 374ص  ، 5ج  ،شیخ الکلینی  ،الکافی : هاي دیگر شیعه ؛ از جمله  سیاري از کتاباین روایت در ب
  نقل شده است... و  113، ص 3ج ابن أبی جمهور ، عوالی اللئالی ، و 29ص 

  :منابع اهل تسنن 

  :نویسد  اند ؛ از جمله آلوسی در تفسیر خود می نیز روایت خطبه خواندن ابی طالب علیه السالم را نقل کرده تسننبسیاري از علماي اهل 

الحمد هللا الذي جعلنا : وقریش فقال . طب بمحضر رؤساء مضر وقد صح أن أبا طالب یوم نکاح النبی صلى اهللا علیه وسلم خ

من ذریۀ إبراهیم وزرع اسماعیل وضئضىء معد وعنصر مضر وجعلنا حضننۀ بیته وسـواس حرمـه وجعـل لنـا بیتـا محجوجـا       

فـی المـال    وحرما آمنا وجعلنا الحکام على الناس ثم أن ابن أخی هذا محمد بن عبد اهللا ال یوزن برجل إال رجح به فإن کـان 

قل فإن المال ظل زائل وأمر حائل ومحمد من قد عرفتم قرابته وقد خطب خدیجۀ بنت خویلد وبدل لهـا مـن الصـداق مـا     

  .آجله وعاجله من مالی کذا وهو واهللا بعد هذا له نبأ عظیم وخطر جلیل 
  . 51ص  ، 18ج  ،اآللوسی  ،تفسیر اآللوسی 

 قبیله مضـر در حضور رؤساء ) صلی اهللا علیه وآله وسلم(در روز نکاح پیامبر ) المعلیه الس(که ابوطالب  این مطلب صحت دارد

  : ... .و قریش این خطبه را خواند 

  :نویسد  و زمخشري ، مفسر و ادیب مشهور اهل سنت می

 هللا حمـد ال فقـال  مضـر،  ورؤساء هاشم بنو ومعه عنها، اهللا رضی خدیجۀ وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول نکاح طالب أبو حضر

  ... مضر، وعنصر معد وضئضئی إسماعیل، وزرع إبراهیم ذریۀ من جعلنا الذي
  . 477شرح ص  ، 1ج  ،الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون األقاویل  و 467ص  ، 1ربیع األبرار ، ج

  ه بنی هاشم حضور داشت ؛ در حالی ک) علیهما السالم(در هنگام عقد رسول خدا و حضرت خدیجه ) علیه السالم(ابوطالب 
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  ...سپاس خدایی را که ما را از فرزندان ابراهیم قرار داد : و رؤساء مکه با وي همراه بودند ، ابو طالب گفت 

  :نویسد  و مبرّد در الکامل می

  : طالب ألبی خطبۀ

 فقـال؛  ا،علیهـ  اهللا رحمـۀ  خویلـد  بنـت  خدیجۀ تزوجه فی وسلم علیه اهللا صلى اهللا لرسول المطلب عبد بن طالب أبو وخطب

  ... ، إسماعیل وزرع إبراهیم ذریۀ من جعلنا الذي هللا الحمد

  :گوید  و در پایان می

  . الجاهلیۀ خطب أقصد من الخطبۀ وهذه
  . 302، ص 1، ج المبرد ، واالدب اللغۀ فی الکامل

  :شود  کر میها  ذ هاي آن اند که به جهت اختصار فقط آدرس طبه را نقل کردهو بسیاري از علماي اهل سنت این خ
ج  ،أبی حیان األندلسی  ،تفسیر البحر المحیط و  153ص  ،الباقالنی  ،إعجاز القرآن و  ، باب المولد الکریم وبدء الوحی 407، ص 2اریخ ابن خلدون ، جت
 ، 2ج  ،الصالحی الشـامی   ،لرشاد سبل الهدى واو  29ص  ، 6ج  ،المقریزي  ،إمتاع األسماع و  20ص  ، 2ج  ،الیعقوبی  ،تاریخ الیعقوبی و  110ص  ، 3

 أحمـد  الزاهرة ، العربیۀ عصور فی العرب خطب و جمهرة 194ص  ، 1ج  ،الزبیدي  ،تاج العروس و  226ص  ، 1ج  ،الحلبی  ،السیرة الحلبیۀ و  165ص 
اآلبـی ،   الـدر ،  نثر و 497ص  ، 2، جاألبشیهی  الفتح أبی أحمد بن محمد الدین مستظرف ، شهاب فن کل فی و المستطرف 77ص  ، 1صفوت ، ج زکی

  . ... و 85، ص 1ج

  

  موفق باشید

  گروه پاسخ به شبهات

 )عج(مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی  عصر 

  


