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 ه���ذا البح���ث بي���ان لألحكام الفقهي���ة لخطبة عق���د النكاح، 

والذكر المس���نون بين يدي عقد النكاح، اس���تجالبًا لتوفيق 

الله، وتسديده، وإعانته.

وتأتي أهمية هذا البيان من أسباب عدة منها:

-اليوج���د جم���ع لألح���كام الفقهي���ة الخاصة به���ذه الخطبة، 

إنم���ا ه���ي مس���ائل متفرقة ف���ي كالم األئمة م���ن الفقهاء 

والمحدثين.

-أن هذا الذكر يتكرر بتكرار العقد غالبًا.

-تفادياً لما يشوبه من مخالفات.
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المقدمة

احلم�د هلل رب العاملني، والصاة والس�ام عىل نبين�ا حممد، وعىل آله 
وصحبه أمجعني، وبعد...

ف�إن من أعظ�م مقاصد العبد التي يطلبها حتصي�ل النكاح، ملا فيه من 
اخلري والنفع العميم... وهو من العقود العظيم خطرها، وقد سامه تبارك 
وتع�اىل بامليث�اق الغليظ يف قول�ه:  چ ڤ  ڤ  ڤ    ڦچ )1( 

اآلية. 
وتنوهي�ًا بش�أن ه�ذا العقد س�ن الشارع بني يدي�ه ذكرًا يس�تجلب به 
الداخ�ل في�ه، واملقدم علي�ه توفيق اهلل تع�اىل، وتس�ديده، وإعانته، فإن 
العب�د ال ح�ول ل�ه وال ق�وة إال بذلك، وه�ذا الذكر هو املع�روف عند 
األئمة -رمحهم اهلل- ب�)خطبة النكاح()2(، وقد رغبت أن أبني أحكامها 

الفقهية ألسباب، ومنها:
1-أن هذا املوضوع مقارن لعقد النكاح -يتكرر غالبًا يف واقع الناس 
بتك�رر ه�ذا العقد- العظيم ش�أنه، البني خط�ره، فكان ال ب�د من بيان 

األحكام املتعلقة به. 
2-أمهي�ة ه�ذه اخلطب�ة: مل�ا تضمنته م�ن املع�اين العظيم�ة، والكام 

)1)  �سورة الن�ساء، من الآية: 21. 
)2)  ينظر ما ياأتي )�ص14-12).
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اجلام�ع الناف�ع الذي هو أص�ل الدين، من مح�د اهلل تعاىل، واس�تعانته، 
واس�تغفاره، والشهادة بالوحدانية له تعاىل، وبالرسالة لرسوله صىل اهلل 
عليه وسلم، .. لذا نص األئمة عىل تأكد استحباب اإلتيان هبا بني يدي 
عقد النكاح)3(، الذي هو من أعظم حوائج اإلنس�ان، يس�أل ربه -جل 

وعا- املعونة عليه)4(.
3-أن موضوع خطبة عقد النكاح قد يش�وبه بعض املخالفات، التي 
ق�د يلتب�س عىل   الن�اس حكمها، وقد تم التنبيه عليه�ا يف موضعها من 

هذا البحث)5(.
4-أين مل أجد -حسب علمي- من مجع األحكام الفقهية اخلاصة هبذه 
اخلطبة)6(، إنام هي مس�ائل متفرقة يف كام األئمة من الفقهاء واملحدثني 

-رحم اهلل اجلميع-، وال ريب أن يف مجعها فوائد ال ختفى. 
منهج البحث: 

سلكت فيه املنهج التايل: 
1-أذك�ر يف مجي�ع مس�ائل البحث ما أج�ده من أقوال أئم�ة املذاهب 

)))  ينظر )�ص11-9، 22). 
)4)  ينظر: جمموع فتاوى �س���يخ الإ�س���ام )285/18)، وجمموع فتاوى ور�س���ائل ف�سيلة ال�سيخ حممد بن 

�سالح العثيمني )86/16، )9). 
)5)  ينظر )�ص8)-41). 

)6)  للعّامة ال�س���يخ حممد بن نا�س���ر الألباين -رحمه اهلل- ر�س���الة �س���ماها: خطبة احلاجة �سمنها منت 
اخلطبة، وتخريج ن�سو�س���ها، وللدكتور حممد بن عبد اهلل القنا�ص ر�س���الة يف ب�س���ع ورقات �سماها: 
خطب���ة احلاج���ة اأ�س���لها ومدلوله���ا، وللدكت���ور عب���د اهلل مو�س���ى يعق���وب ر�س���الة �س���ماها: امل�س���امني 
العقدي���ة خلطب���ة احلاج���ة، وجميع هذه الر�س���ائل كما هو ظاه���ر من عناوينها: اقت�س���رت على بيان 
معانيها وم�س���امينها العقدية فح�س���ب، ومل تتطرق ل�س���يء من اأحكامها الفقهية، كما تقدم التنبيه 

عليه اآنفاً يف اأ�سباب اختيار املو�سوع. 
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األربعة، واملحققني من أهل العلم. 
2-مراع�اة الرتتي�ب الزمني ملذاه�ب األئمة عند ع�رض األقوال يف 

املسألة، إال إذا اقتىض األمر خاف ذلك. 
3-االس�تدالل لك�ل قول، مع مناقشة أوجه االس�تدالل حس�ب ما 

يقتضيه املقام. 
4-ذكر القول الراجح، وسبب الرتجيح. 

5-توثيق املذاهب، واألدلة، والنقول من املصادر األصلية. 
6-ع�زو اآليات القرآنية الكريمة إىل موضعها؛ بذكر اس�م الس�ورة، 

ورقم اآلية، وكتابتها وفق رسم املصحف. 
7-ختري�ج األحادي�ث واآلث�ار من مصادره�ا، بذكر اس�م الكتاب، 
والب�اب، ورق�م اجل�زء والصفح�ة، م�ع بي�ان درجت�ه، إن مل يك�ن يف 

الصحيحني أو أحدمها. 
8-التعري�ف باملصطلح�ات، واأللف�اظ الغريب�ة التي ي�رد ذكرها يف 

املوضوع. 
9-عن�د توثي�ق املس�ألة يكون ترتي�ب املراجع حس�ب أقدمي�ة وفاة 

مؤلفيها، فيقدم املتقدم، ويؤخر املتأخر. 

خطة البحث: 

انتظم يف: مقدمة، وعرشة مباحث، وخامتة. 
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المبحث األول: تعريفها في اللغة واالصطالح

أواًل: تعريفها في اللغة، والفرق بينها وبين )الِخطبة( بالكسر

اخُلطب�ة -بضم اخلاء- عىل وزن: ُفْعَلة، اس�م للك�ام الذي يتكلم به 
اخلطي�ب. يقال: خطب اخلطي�ب عىل املنرب، واْخَتَطَب خْيُط�بُ َخَطاَبًة، 
واالسم: اخُلْطَبة، ومجعها: ُخَطٌب. ورجل َخِطيٌب حسن اخُلْطَبة، ومجع 

اخلطيب: ُخَطَباء)7(.
ويف »هتذيب اللغة«: »واخُلْطَبة مثل الرسالة التي هلا أول وآخر« أه)8(.

وأما بكرس اخلاء فهي: طلب الزواج)9(.
ومنه قوله تعاىل:  چ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     چ )10(.

ُطبها َخْطبًا وِخْطبة -بالكرس-، إذا طلب الزواج  يقال: َخَطب املرأة خَيْ
هبا. واْخَتَطَب القوم فانًا: دعوه إىل تَزّوج صاحبتهم)11(.

وأصل املعنيني واحد، وهو مادة )خ ط ب(. 
قال يف »املفردات«: »خطب: اخَلْطُب واملخاطبة والتخاطب: املراجعة 
يف الكام، ومنه: اخُلْطَبة واخِلْطَبة، لكن اخُلطبة ختتص باملوعظة، واخِلطبة 
)7)  ينظ���ر: تهذي���ب اللغة )245/7-246)، وال�س���حاح )121/1)، ومقايي�ص اللغة )198/2)، ول�س���ان العرب 

 .(1(5-1(4/4(
)8)  تهذيب اللغة )246/7). 

)9)  وك���ذا معناه���ا يف ا�س���طاح ال�س���رع، فاإنه: طلب والتما�ص ال���زواج واملحاولة عليه. ينظر: حا�س���ية ابن 
عابدين ))/8)، واخلر�سي على خليل )4/)12)، ومغني املحتاج ))/5)1)، واملغني )567/9). 

)11)  �سورة البقرة، من الآية:225. 
)11)  ينظر: تهذيب اللغة )245/7-247)، وال�س���حاح )121/1)، ومقايي�ص اللغة )198/2)، ول�س���ان العرب 

 .(1(5-1(4/4(
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بطلب املرأة« أ.ه)12(.
فظه�ر مما تق�دم آنف�ًا: أن اخلطبة -بض�م اخلاء-: اس�م للكام الذي 

يتكلم به اخلطيب، وهذا املعنى هو حمل البحث.
 وأن اخلطبة -بكرس اخلاء-: طلب الزواج باملرأة. 

ق�ال يف »الصح�اح«: »وخطبت عىل املن�رب خطبًة بالض�م، وخطبت 
املرأة ِخطبة بالكرس« أ.ه)13(.
ثانيًا: تعريفها في االصطالح:

ذكر يف حدها عدة تعريفات، ومنها:
ق�ال العّامة ابن عابدين: »بضم اخلاء: ما يذكر قبل إجراء العقد من 

احلمد والتشهد«)14(.
وقال العّامة احلط�اب: »اخلطبة -بالضم-: التي هي الثناء عىل اهلل، 

والصاة عىل نبيه، وقراءة آية مناسبة«)15(.
وق�ال العّام�ة الرشبيني: »بضم اخل�اء: وهي الك�ام املفتتح بحمد 
اهلل، والصاة عىل رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وس�لم، واملختتم بالوصية 

والدعاء«)16(.
وقال اإلمام املوفق: »واخلطبة -بالضم-: هي محد اهلل والتشهد«)17(.

)12)  املفردات يف غريب القراآن )�ص151). 
))1)  ال�سحاح )121/1). 

)14)  حا�سية ابن عابدين ))/8). 
)15)  مواهب اجلليل ))/417). وينظر: ال�سرح الكبري )216/2)، والفواكه الدواين )2/2)). 

)16)  مغني املحتاج ))/7)1). وينظر: بجريمي على اخلطيب ))/48)). 
)17)  املغني )567/9). 
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وقال العّامة البعيل: »وبالضم: ما يقوله اخلطيب، ومنه قول املصنف 
-رمحه اهلل-)18(: خيطب بخطبة ابن مسعود«)19(.

وياح�ظ عىل بعض هذه التعريف�ات: أهنا اقترصت عىل أقل املجزئ 
منها، وسيأيت بيان ذلك عند الكام عىل سياق نصها، إن شاء اهلل)20(. 

واألوىل أن يق�ال يف تعريفه�ا: ه�ي الثن�اء ع�ىل اهلل U , وطلب العون 
واملغفرة واهلداية منه, والشهادة له ولرسوله, وقراءة اآليات املناسبة.

وه�ذه املع�اين تضمنته�ا خطبة اب�ن مس�عود -ريض اهلل عن�ه- التي 
اس�تحب األئمة- رمحهم اهلل - اخلطبة هبا, ويأيت س�ياقها -إن شاء اهلل- 

يف املوضع الذي تقدم ذكره آنفا.

المبحث الثاني: مشروعيتها، والحكمة منها

ال خ�اف ب�ني العل�امء -رمحه�م اهلل- أن اخلطب�ة قب�ل عق�د النكاح 
مرشوعة ومستحبة)21(.

 قال اإلمام مالك: »اخلطبة عند عقد النكاح من األمر القديم، وما نرى 
تركها« أ.ه)22(.

وق�ال اإلمام الشافع�ي: »وأحب أن يقدم بني ي�دي ِخْطبته وكل أمر 
)18)  اأي: الإمام املوفق يف املقنع. وينظر منه: )�ص217). 

)19)  املطلع )�ص19)). 
)21)  ينظر )�ص2)-7)). 

)21)  ينظر: البحر الرائق ))/87)، والدّر املختار ))/8)، والذخرية )197/4)، والفواكه الدواين )2/2))، 
واملهذب )2/)5)، ومغني املحتاج ))/8)1)، واملقنع )�ص217)، وال�سرح الكبري )81/21). 

)22)  التاج والإكليل ))/417). 
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طلب�ه س�وى اخِلطبة محد اهلل تع�اىل، والثناء عليه، والصاة عىل رس�وله 
-علي�ه الصاة والس�ام-، والوصي�ة بتقوى اهلل، ث�م خيطب، وأحب 
لل�ويل أن يفعل مث�ل ذلك، وأن يقول ما قال ابن عمر: أنكحتك عىل ما 

أمر اهلل به من إمساك بمعروف أو ترسيح بإحسان« أ.ه)23(.
ويف املغن�ي: »وكان اإلمام أمح�د إذا حرض عقد نكاح، فلم خيطب فيه 
بخطبة عبد اهلل بن مس�عود قام وتركهم -قال اإلمام املوفق- وهذا كان 

من أيب عبد اهلل عىل طريق املبالغة يف استحباهبا« أ.ه)24(.
وب�وب اإلم�ام البخ�اري يف صحيح�ه هلا فق�ال: »باب اخُلطب�ة«)25(. 
ق�ال احلاف�ظ ابن حجر: »بض�م أوله، أي: عند العقد« ث�م قال: »وكأنه 
أش�ار إىل أن اخلطب�ة وإن كان�ت مرشوعة يف النك�اح، فينبغي أن تكون 
مقتص�دة، وال يك�ون فيها ما يقت�ي رصف احلق إىل الباطل بتحس�ني 

الكام« أ.ه)26(.
وب�وب هل�ا غريه م�ن أئم�ة احلدي�ث: ك�أيب داود)27(، والرتم�ذي)28(، 

والنسائي)29(، وابن ماجه)30(.
وقد دل عىل مرشوعيتها أدلة منها: 

))2)  خمت�سر املزين )�ص167)، وينظر اأي�ساً: كتاب الأم )8/5)). 
)24)  املغني )466/9). 

)25)  �سحيح الإمام البخاري )18/7). 
)26)  فتح الباري )212/9). 

)27)  ينظر: �سننه )8/2)2). 
)28)  ينظر: �سننه )285/2). 

)29)  ينظر: �سننه )89/6). 
)1))  ينظر: �سننه )49/1)). 
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أواًل: م�ا رواه أب�و هريرة ريض اهلل عنه قال: قال رس�ول اهلل صىل اهلل 
عليه وس�لم: »كل كام أو أمر ذي بال ال يفتح بذكر اهلل عز وجل فهو 

أبرت« أو قال: »أقطع«)31(.
وعقد النكاح شأنه عظيم، فرشع أن يقدم بني يديه خطبة فيها محد اهلل 

والثناء عليه.
ثانيًا: ما رواه ابن مس�عود ريض اهلل عنه قال: علمنا رس�ول اهلل صىل 
اهلل عليه وس�لم خطبة احلاجة يف النكاح وغريه: »إن احلمد هلل نحمده ، 
ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، ومن سيئات أعاملنا، 
من هيده اهلل فا مضل له، ومن يضلل فا هادي له وأشهد أن ال إله إال 

اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله. 
چ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  چ )32(. 

ٺ  ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   ٻ  ٻ  پ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 

ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  چ )33(. 
ڭ     ۓ   ۓ   ے   ے    ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   چ 

)1))  رواه الإم���ام اأحم���د واللف���ظ ل���ه )59/2))، واأبو داود يف الأدب، ب���اب يف اخلطبة )261/4)، وابن ماجه 
يف النكاح، باب خطبة النكاح )49/1)). واحلديث ح�سنه الإمام النووي يف مقدمة املجموع )117/1)، 

و�سحح اإ�سناده ال�سيخ اأحمد �ساكر يف �سرح امل�سند )95/8)). 
)2))  �سورة اآل عمران، الآية: 112.

))))  �سورة الن�ساء، الآية: 1.



12

د. فهد بن عبد الله المزعل

181 مة  |  العدد  78   |  رجب  1438هـ مجلة فصلية علمية محكَّ

ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  چ )34(«)35(.

وهو رصيح يف مرشوعيتها، والرتغيب يف اإلتيان هبا)36(  .
احلكمة منها: 

مل�ا ك�ان عق�د النكاح من األم�ور التي هلا ش�أهنا وخطره�ا، وملا كان 
النكاح من أعظم حوائج اإلنسان، ناسب أن يقدم بني يدي هذا امليثاق 
الغلي�ظ، وهذه احلاجة العظيمة ُخْطَبًة فيه�ا: محد اهلل عز وجل ، والثناء 
عليه، وطلب االستعانة منه، والصاة عىل رسوله صىل اهلل عليه وسلم، 
يس�تعني بذلك عىل قض�اء تلك احلاجة ومتامها، فك�ل خري يطلبه العبد 

هو مفتقر فيه إىل معونة اهلل له، وحمتاج إىل االستعانة به)37(.
وحيس�ن هنا التنبيه: عىل أن املتعني يف حق من يقرأ هذه اخُلطبة، ومن 
يستمع إليها أن يتدبر ألفاظها، وما تضمنته من املعاين العظيمة، والكام 
اجلامع النافع، حتى حيصل النفع املقصود منها ..، وأن ال تكون قراءهتا 
واستامعها جمرد عادة، فإن هذا حرّي بأن ُيْمَنع نفعها، وحتقق املراد منها. 

)4))  �سورة الأحزاب، الآيتان: 71-71.
)5))  رواه الإمام اأحمد )92/1)-)9))، واأبو داود يف النكاح، باب يف خطبة النكاح )8/2)2-9)2)، والرتمذي 
يف الن���كاح، ب���اب م���ا جاء يف خطب���ة النكاح )285/2-286)، وق���ال: »حديث عبد اهلل حديث ح�س���ن« اأه، 
والن�س���ائي يف النكاح، باب ما ي�س���تحب من الكام عند النكاح )89/6-91)، وابن ماجه يف النكاح، باب 
خطبة النكاح )49/1)). واحلديث �س���حح اإ�س���ناده الإمام النووي يف الأذكار )�ص251)، وال�سيخ اأحمد 

�ساكر يف �سرح امل�سند )8/4)، وال�سيخ الألباين يف اإرواء الغليل )221/6).
)6))  و�س���ياأتي � اإن �س���اء اهلل � مزي���د بي���ان مل���ا يتعلق : بن�ص خطب���ة عقد النكاح وما يزي���ده البع�ص فيه اأو 

يبدله، وحكم اخلطبة بغريه )�ص2) �7)).
 )7))ينظر: جمموع فتاوى �س���يخ الإ�س���ام )285/18)، وجمموع فتاوى ور�س���ائل ف�س���يلة ال�س���يخ حممد          

ابن �سالح العثيمني )86/16).
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المبحث الثالث: مشروعيتها في غير النكاح

تق�دم يف املبح�ث الث�اين)38(: أن األئم�ة متفق�ون ع�ىل مرشوعيتها يف 
النكاح، ويف هذا املبحث سأذكر -إن شاء اهلل- االختاف يف مرشوعيتها 
يف غري النكاح من األمور املهمة التي يطلبها اإلنس�ان: كخطب اجلمعة 
ال�دروس واملح�ارضات، وجمال�س الصل�ح  افتت�اح  والعيدي�ن، ويف 

ونحوها.
هل يرشع ويستحب له أن خيطب هبذه اخلطبة بني يدهيا؟

مل أق�ف -في�ام اطلع�ت عليه من كت�ب املذاهب األربع�ة- عىل كام 
رصيح يف املسألة، لكن بعد تتبع كامهم عن أحكام اخُلْطبة عمومًا تبني 
أهن�م ذك�روا هذه اخلطب�ة بخصوصها يف النكاح دون غ�ريه، وجعلوها 

مقارنة ألحكام العقد. 
ق�ال العّام�ة ابن عابدي�ن: »قول�ه: )وتقديم خطبة( بض�م اخلاء: ما 
يذكر قبل إجراء العقد من احلمد والتشهد، ... وأطلق اخُلطبة فأفاد أهنا 
ال تتعني بألفاظ خمصوصة، وإن خطب بام ورد فهو حس�ن« أ.ه)39(. ثم 

ساق حديث ابن مسعود ريض اهلل عنه.
وق�ال العّام�ة الق�رايف: »ق�ال صاح�ب املنتق�ى: تس�تحب اخُلطب�ة 
-بالضم- عند اخِلطبة -بالكرس-)40( وصفتها: أن حيمد اهلل تعاىل ويثني 

)8))  ينظر: )�ص9). 
)9))  حا�سية ابن عابدين ))/8). 

)41)  ينظر: املنتقى ))/264). 
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عليه، ويصيل عىل نبيه صىل اهلل عليه وسلم، ثم يقول ما رواه الرتمذي« 
أ.ه)41(، ثم ساق احلديث.

وقال العّامة اخلريش: »وتس�تحب اخلطبة -بالضم- عند العقد من 
املتزوج، بأن يأيت بام سبق من احلمد وما معه« أ.ه)42(.

وق�ال اإلمام الشريازي: »ويس�تحب أن خيطب قب�ل العقد، ملا روي 
عن عبد اهلل ق�ال: 

علمن�ا رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وس�لم خطبة احلاج�ة)43(« أ.ه)44( ثم 
ذكره.

وقال اإلمام املوفق: »ويس�تحب عقد النكاح مساء يوم اجلمعة، وأن 
)41)  الذخرية )197/4). 

)42)  اخلر�سي على خليل )4/)12). 
))4)  ن�سب اإلى الإمام ال�سافعي -رحمه اهلل- القول با�ستحباب هذه اخلطبة يف غري النكاح. ينظر: حا�سية 

ال�سندي على �سنن الن�سائي ))/115، 89/6). 
ون����ص عب���ارة الإم���ام ال�س���افعي: »واأح���ب اأن يقدم بني ي���دي ِخْطبت���ه وكل اأمر طلبه �س���وى اخِلطبة حمد 
اهلل تعالى، والثناء عليه، وال�س���اة على ر�س���وله -عليه ال�س���اة وال�سام-، والو�سية بتقوى اهلل، ثم 
يخط���ب، واأح���ب لل���ويل اأن يفعل مث���ل ذلك، واأن يقول ما قال ابن عم���ر: اأنكحتك على ما اأمر اهلل به 
من اإم�س���اك مبعروف اأو ت�س���ريح باإح�س���ان« اه. خمت�س���ر املزين )�ص167). وينظر اأي�س���اً: كتاب الأم 

.((8/5(
وعبارت���ه لي�س���ت �س���ريحة يف الدلل���ة على ذلك، ف���اإن قوله: »وكل اأم���ر طلبه« حتتمل اأن���ه يعني: كل اأمر 
طلبه مما له تعلق بالنكاح؛ لأنه عقبه بقوله: »�س���وى اخِلْطبة«، ثم قال بعد ذلك: »واأحب للويل اأن 

يفعل مثل ذلك«، فكل �سياق كامه يف اأمور النكاح. 
ومن وجه اآخر يظهر من �سياق كامه -رحمه اهلل- اأنه يريد عموم احلمد ل هذه اخلطبة بخ�سو�سها، 
وق���د اأ�س���ار اإلى ذل���ك الإمام النووي يف مقدم���ة املجموع )117/1-118)، فاإنه نق���ل بع�ص كام الإمام 
ال�س���افعي عق���ب حدي���ث اأب���ي هريرة ر�س���ي اهلل عن���ه: »كل كام اأو اأمر ذي بال ل يفت���ح بذكر اهلل ...« 
احلدي���ث تق���دم )����ص11). ثم ق���ال يف العتذار لاإمام امل���زين من عدم افتتاح خمت�س���ره بحمد اهلل: 
»اجل���واب الراب���ع: اإن لفظ���ة احلم���د لي�س���ت متعينة لت�س���ميته حم���داً؛ لأن احلمد: الثن���اء، وقد اأثنى 

املزين على اهلل تعالى يف اأول كتابه، فقال: ب�سم اهلل الرحمن الرحيم« اأه.
فظهر اأن مراد الإمام هو عموم احلمد هلل تعالى، ل هذه اخلطبة بخ�سو�سها، واهلل تعالى اأعلم. 

)44)  املهذب )2/)5). 
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خيطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود ريض اهلل عنه« أ.ه)45(.
وك�ذا فع�ل أصح�اب الس�نن)46( وغريه�م)47(، فإهنم بوب�وا عىل هذه 
اخلطب�ة يف كت��اب  النكاح، وهذا الصنيع منهم -رمحهم اهلل- يدل عىل 

أن أصل مرشوعيتها عندهم خمتص بعقد النكاح. 
وذه�ب مجاع�ة من أهل العل�م إىل أن هذه اخلطبة تس�تحب بني يدي 
كل أم�ر مهم يطلبه اإلنس�ان؛ كخطب اجلمعة، والعيدي�ن، ويف افتتاح 
ال�دروس، واملحارضات، ويف جمالس الصل�ح، ونحو ذلك من األمور 
املهمة، وقد رصح باستحباب ذلك شيخ اإلسام ابن تيمية)48(، واختاره 
الشي�خ العّام�ة الصنع�اين)49(، والشيخ العّام�ة األلب�اين)50(، والشيخ 

العّامة حممد بن صالح العثيمني)51(، رحم اهلل تعاىل اجلميع. 
واستدلوا بام جاء يف بعض طرق حديث ابن مسعود ريض اهلل عنه من 

لفظ: خطبة احلاجة يف النكاح وغريه)52(. 
وهذا اللفظ ليس مرفوعًا إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم، وال من كام 

)45)  املقنع )�ص217). 
)46)  تقدم النقل عنهم )�ص11-9). 

)47)  ق���ال احلاف���ظ اب���ن حجر: »وورد يف تف�س���ري خطبة النكاح اأحاديث، من اأ�س���هرها ما اأخرجه اأ�س���حاب 
ال�سنن، و�سححه اأبو عوانة، وابن حبان عن ابن م�سعود مرفوعاً«. فتح الباري )212/9). 

وقال العّامة �س���ماحة ال�س���يخ عبد العزيز بن باز: »وخطبة النكاح معروفة، مذكورة يف كتاب النكاح من 
كتب احلديث«. اأه. فتاوى نور على الدرب )168/21)، من الفتوى رقم: 69. 

)48)  ينظر: جمموع الفتاوى )288-287/18). 
)49)  ينظر: �سبل ال�سام ))/181). 

)51)  ينظر: خطبة احلاجة )�ص1)). 
)51)  ينظر: جمموع فتاوى ور�سائل ف�سيلة ال�سيخ حممد بن �سالح العثيمني )95-94/16). 

)52)  ه���ذه الرواي���ة خرجه���ا اأب���و داود يف الن���كاح، ب���اب يف خطبة النكاح )8/2)2)، ولي�س���ت عن���د غريه، ويف 
�سندها انقطاع كما �سياأتي. 
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ابن مسعود ريض اهلل عنه، وإنام هو من قول أيب إسحاق الّسبيعي راوي 
احلديث عن أيب عبيدة بن عبد اهلل بن مس�عود وأيب األحوص، وقد بني 
ذلك رواية ش�عبة عن أيب إسحاق عند أيب داود الطياليس، وفيها: »قال 
ش�عبة: قلت أليب إس�حاق: هذه يف خطبة النكاح أو يف غريها؟ قال: يف 

كل حاجة«)53(.
وم�ن وجه آخر: الرواية التي ورد فيها ه�ذا اللفظ منقطعة، فهي من 
طريق أيب إس�حاق عن أيب عبيدة، وأبو عبيدة هذا مل يس�مع من أبيه عبد 

اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه.
قال اإلمام النسائي بعد أن ساق احلديث: »أبو عبيدة مل يسمع من أبيه 

شيئًا« أ.ه)54(.
وق�ال الشي�خ أمحد ش�اكر: »إس�ناده من طري�ق أيب عبي�دة ضعيف؛ 
النقطاع�ه، ومن طريق أيب األحوص عوف بن مالك بن نضلة صحيح 

التصاله« أ.ه)55(.
أم�ا الروايات املتصلة من طريق أيب إس�حاق ع�ن أيب األحوص عن 

ابن مسعود ريض اهلل عنه فلم يرد فيها هذا اللفظ. 
واستدلوا أيضًا بام جاء يف صدر احلديث: »علمنا رسول اهلل صىل اهلل 
عليه وس�لم  التشه�د يف الصاة، والتشهد يف احلاج�ة«، فظاهره عموم 

))5)  م�سند اأبي داود الطيال�سي )�ص58).
)54)  �سنن الن�سائي )115/4). 

)55)  �سرح امل�سند )8/4). 
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احلاجة للنكاح وغريه)56(.
واجل�واب عن�ه: أن لفظة »احلاجة« حمتمل�ة؛ فيحتمل أهنا عامة يف كل 
حاج�ة، وحيتم�ل أهنا يف حاجة النكاح، كام ه�و املعهود واملتعارف عليه 

أن اخلطبة تكون فيه دون سائر احلاجات«)57(.
والظاه�ر -واهلل أعل�م- أن األصل يف هذه اخلطب�ة أن تكون يف عقد 
النك�اح، كام ه�و املقرر عند أه�ل العلم من الفقه�اء واملحدثني، وعليه 
عم�ل الناس إىل اليوم، فهذه اخلطبة بنصها تكون بني يدي عقد النكاح 
دون سواها من األلفاظ، بحيث لو مل يأِت هبا اخلاطب بسياقها املشهور 

حلصل االستغراب، بل اإلنكار عليه!
ولي�س ه�ذا تقري�ر حلتميتها، وإنام لبي�ان أن الذي علي�ه عمل الناس 
إىل الي�وم أهنا مازمة لعقد النكاح، بخ�اف غريه من احلاجات، فلو مل 

تتقدمها هذه اخلطبة مل حيصل يشء من ذلك. 
ومع كون أن األصل اختصاصها بعقد النكاح، فا يمنع أن يس�تفتح 
هب�ا يف بعض األحيان ب�ني يدي األمور واحلاجات املهمة، ملا اش�تملت 

عليه من جوامع احلمد، والثناء، واالستعانة. واهلل تعاىل أعلم. 

المبحث الرابع: حكمها في عقد النكاح

اختلف الفقهاء -رمحهم اهلل- يف حكم خطبة العقد يف النكاح عىل قولني: 

)56)  ينظر: حا�سية ال�سندي على �سنن الن�سائي )115/4، 89/6). 
)57)  ينظر: امل�سدر ال�سابق. 
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القول األول: إن اخلطبة مستحبة وليست بواجبة، وهو قول اجلمهور 
من احلنفية)58(، واملالكية)59(، والشافعية)60(، واحلنابلة)61(.

واستدلوا له بالتايل: 
أواًل: ب�ام رواه أب�و هريرة ريض اهلل عنه قال: قال رس�ول اهلل صىل اهلل 
علي�ه وس�لم: »كل ك�ام أو أمر ذي بال ال يفتح بذك�ر اهلل فهو أبرت« أو 

قال: »أقطع«)62(.
ثاني�ًا: وب�ام رواه ابن مس�عود t قال: علمنا رس�ول اهلل ص�ىل اهلل عليه 

وسلم خطبة احلاجة يف النكاح وغريه: »إن احلمد هلل...« احلديث)63(.
وجه الداللة من احلديثني: أن عقد النكاح من األمور املهمة، فخشية 
من حصول النقص فيه استحب أن يقدم بني يديه ُخْطَبة يستعني اهلل هبا 

عىل كامله، وحصول بركته -جل وعا-)64(.
ثالثًا: واستدلوا عىل عدم وجوهبا)65(:

بام رواه س�هل بن س�عد الس�اعدي ريض اهلل عنه يف قص�ة املرأة التي 
)58)  قال يف البحر الرائق ))/87): »ويف املجتبى: ي�ستحب اأن يكون النكاح ظاهراً، واأن يكون قبله خطبة« 

اأه. وينظر اأي�ساً: الدّر املختار، وحا�سية ابن عابدين عليه ))/8). 
)59)  قال يف اخلر�سي على خليل ))/)12): »وت�ستحب اخلطبة -بال�سم- عند عقد العقد من املتزوج« اه. 

وينظر اأي�ساً: مواهب اجلليل ))/417)، والفواكه الدواين )2/2)). 
)61)  ق���ال يف امله���ذب )2/)5): »وي�س���تحب اأن يخط���ب قبل العقد« اأه. وينظر اأي�س���اً: الو�س���يط يف املذهب 

)42/5)، ورو�سة الطالبني )81/5)). 
)61)  قال يف املغني )464/9): »وي�ستحب اأن يخطب العاقد اأو غريه قبل التواجب، ثم يكون العقد بعده« 

اأه. وينظر اأي�ساً: الفروع )194/8)، والإقناع ))/14)). 
)62)  رواه الإمام اأحمد، واأبو داود، وابن ماجه. وتقدم )�ص11). 

))6)  رواه الإمام اأحمد، واأبو داود، والرتمذي، والن�سائي، وابن ماجه. وتقدم )�ص11).
)64)  ينظر: �سرح ابن بّطال )7/)26)، والأذكار )�ص249)، واملمتع يف �سرح املقنع )24/5). 

)65)  ينظر: عمدة القاري )4/21)1)، و�سرح ابن بّطال )7/)26). 
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وهب�ت نفس�ها للنبي صىل اهلل عليه وس�لم، وفيه: فل�ام رأت املرأة أنه مل 
يقِض فيها ش�يئًا جلست، فقام رجل من أصحابه، فقال: يا رسول اهلل، 
إن مل يك�ن لك هبا حاج�ة فزوجنيها. فقال: »وه�ل عندك من يشء؟«. 
ق�ال: ال واهلل، ي�ا رس�ول اهلل. فقال: »اذهب إىل أهل�ك، فانظر هل جتد 
ش�يئًا«. فذهب، ثم رجع فقال: ال واهلل، ما وجدت ش�يئًا. فقال رسول 
اهلل ص�ىل اهلل عليه وس�لم: »انظر ول�و خامتًا«. فذهب ث�م رجع، فقال: 
ال واهلل، ي�ا رس�ول اهلل، وال خامت�ًا من حديد، ولكن ه�ذا إزاري -قال 
س�هل: ما له رداء- فلها نصفه، فقال رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وس�لم: 
»ما تصنع بإزارك! إن لبس�ته مل يكن عليها منه يشء، وإن لبس�ته مل يكن 
علي�ك يشء«. فجل�س الرج�ل حتى إذا طال جملس�ه قام، فرآه رس�ول 
اهلل ص�ىل اهلل علي�ه وس�لم موليًا، فأمر ب�ه، فدعي، فلام ج�اء قال: »ماذا 
معك من القرآن؟«. قال: معي س�ورة كذا وس�ورة كذا. عددها، فقال: 
»تقرؤهن عن ظهر قلبك؟«. قال: نعم. قال: »اذهب، فقد ملكتكها بام 

معك من القرآن«)66(.
وجه الداللة منه: أن النبي صىل اهلل عليه وسلم زوج املرأة ومل خيطب، 

فدل ذلك عىل عدم وجوهبا)67(.
ق�ال احلاف�ظ ابن حج�ر: »وفيه: أن�ه ال يشرتط يف صح�ة العقد تقدم 

)66)  رواه الإم���ام البخ���اري يف الن���كاح، ب���اب تزويج املع�س���ر )7/7)، والإمام م�س���لم يف النكاح، باب ال�س���داق 
وجواز كونه تعليم قراآن وخامت حديد ))/212-211). 

)67)  ينظر: �سرح ابن بّطال )7/)26)، واملغني )467-466/9). 
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خطب�ة، إذ مل يق�ع يف يشء م�ن طرق هذا احلديث وق�وع محد وال تشهد 
وال غريمها من أركان اخلطبة« أ.ه)68(.

رابعًا: واس�تدلوا أيضًا بام رواه عبد الرزاق وغريه: أن ابن عمر ريض 
اهلل عن�ه  ُخِط�ب إليه موالة له، ف�ام زاد عىل أن ق�ال: »أنكحتك عىل أن 

متسك بمعروف، أو ترسح بإحسان«)69(.
خامسًا: وبام رواه أيضًا عن جعفر بن حممد قال: »إن كان احلسني بن 

ُق)70( العظم«)71(. عيل ليزوج بعض بنات احلسن وهو َيَتَعرَّ
وج�ه الداللة منها: أهن�ام -ريض اهلل عنهام- زوج�ا ومل يذكرا خطبة، 

فلو كانت واجبة ملا وسعهام تركها، فدل ذلك عىل عدم وجوهبا. 
سادسًا: وألنه عقد معاوضة، فلم جتب فيه اخلطبة، كالبيع)72(.

الق�ول الثاين: إن خطب�ة عقد النكاح واجبة، وهو ق�ول داود بن عيل 

)68)  فتح الباري )216/9). 
)69)  رواه عبد الرزاق يف النكاح، باب القول عند النكاح )189/6)، وابن اأبي �سيبة يف النكاح، باب يف الرجل 
يزوج اأو ي�ش���رط اإم�ش���اك مبعروف )4/)14(، و�ش���عيد بن من�ش���ور يف �ش���ننه، باب ال�ش���رط عند عقد 

النكاح )186/1). 
)71)  الَعْرق -بال�سكون-: العظم اإذا اأخذ عنه معظم اللحم، يقال: َعَرْقُت العظم واعرتْقُته، وتعّرقته: اإذا 

اأخذت عنه اللحم باأ�سنانك. النهاية ))/221). 
)71)  رواه عبد الرزاق يف املو�سع ال�سابق )188/6). 

)72)  املغني )467/9). 
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الظاهري)73(، وأيب عوانة من الشافعية)74(، ونس�به املاوردي إىل أيب عبيد 
القاسم بن سّام)75(.
واستدلوا بالتايل: 

أواًل: اس�تدلوا بحديث أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: قال رس�ول اهلل 
ص�ىل اهلل عليه وس�لم: »كل كام أو أمر ذي ب�ال ال يفتح بذكر اهلل فهو 

أبرت« أو قال: »أقطع«)76(.
ثانيًا: وبحديث ابن مسعود ريض اهلل عنه قال: علمنا رسول اهلل صىل 
اهلل علي�ه وس�لم خطب�ة احلاج�ة يف النك�اح وغ�ريه: »إن احلمد هلل ...« 

احلديث)77(.
ومحلوا ما فيهام عىل الوجوب)78(.

وبوب أبو عوانة عىل حديث ابن مس�عود ريض اهلل عنه بقوله: »باب 
بيان تثبيت وجوب اخلطبة عند التزويج، وما جيب أن خيطب به« أ.ه)79(.

القول الراجح يف املسألة، وسبب الرتجيح:
))7)  نقل���ه عن���ه ابن ر�س���د يف بداي���ة املجته���د )2/))، واملاوردي يف احل���اوي )9/)16)، والن���ووي يف الأذكار 
)�ص251)، واملوفق يف املغني )266/9)، ون�س���به ابن بّطال يف �س���رحه )7/)26) اإلى اأهل الظاهر، وكذا 
ابن حجر يف مو�س���ع من الفتح )216/9)، ويف مو�س���ع اآخر )212/9) ن�س���به اإلى بع�س���هم، ومل اأعرث 

على امل�ساألة يف املحلى. 
)74)  ينظر: م�س���نده ))/)4-44). قال احلافظ ابن حجر: »وخالف يف ذلك الظاهرية، فجعلوها واجبة، 
ووافقه���م م���ن ال�س���افعية اأب���و عوانة، فرتجم يف �س���حيحه: باب وجوب اخلطبة عن���د العقد« اه. فتح 

الباري )216/9). 
)75)  ينظر: احلاوي )9/)16). 
)76)  تقدم تخريجه )�ص11). 
)77)  تقدم تخريجه )�ص11). 
)78)  ينظر: املغني )466/9).  

)79)  م�سنده ))/)44-4). 
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الظاه�ر -واهلل أعل�م- أن الراج�ح هو الق�ول األول: إن خطبة عقد 
النك�اح مس�تحبة وليس�ت بواجب�ة، وهو قول مجه�ور أه�ل العلم من 

احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة.
وذلك ملا ييل: 

1- قوة األدلة التي اعتمد عليها، فهي أدلة صحيحة.
2- داللتها الظاهرة عىل االستحباب.

3- أنه املنقول عن أصحاب النبي صىل اهلل عليه وس�لم؛ كابن عمر، 
واحلسني بن عيل، وغريمها -ريض اهلل عن اجلميع- وعليه عمل السلف 

واخللف حتى اليوم. 
ق�ال اإلم�ام املوفق: »واخلطب�ة غري واجب�ة عند أحد من أه�ل العلم 

علمناه إال داود، فإنه أوجبها« أ.ه)80(.
 وقال احلافظ ابن حجر: »وقد رشطه يف النكاح بعض أهل الظاهر، وهو 

شاذ« أ.ه)81(.
وأما ما استدل به من قال بوجوهبا فتناقش بالتايل: 

أن األحاديث داللتها عىل الوجوب غري ظاهرة، فليس فيها أمر بذلك 
حت�ى يق��ال  بلزومه، غاية ما فيه�ا داللتها عىل الكامل بدون خطبة، ال 

)81)  املغني )466/9). 
)81)  فتح الباري )212/9). 
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عىل الوجوب)82()83(.
وسبب اخلاف يف هذه املسألة مرده إىل: اخلاف يف فعله عليه الصاة والسام 

يف ذلك, هل حيمل عىل الوجوب أو عىل الندب)84(؟ 
فم�ن محله عىل األول: ق�ال بالوجوب, ومن محله عىل الثاين: قال بالندب, وهو 

الراجح كام تقدم آنفا.
 وثمرة اخلاف يف هذه املسألة هو ما سيأيت الكام عنه يف املبحث التايل.

المبحث الخامس: حكم العقد الذي خال من الخطبة

تب�ني يف املبحث الس�ابق: أن الذي عليه مجاهري أه�ل العلم أن خطبة 
عق�د النكاح مس�تحبة وليس�ت بواجبة، وعليه فعنده�م إذا خا العقد 

منها فإن النكاح صحيح؛ ألهنا ليست رشطًا يف صحته)85(.
)82)  ذكر العامة ابن بّطال يف �س���رحه )7/)26) اأن اأهل الظاهر ا�س���تدلوا على وجوبها: باأن النبي �س���لى 

اهلل عليه و�سلم خطب حني زوج ابنته فاطمة -ر�سي اهلل عنها-، واأفعاله على الوجوب. 
ونقل���ه العّام���ة العين���ي يف عم���دة الق���ارئ )4/21)1)، وخرب خطبته -عليه ال�س���اة وال�س���ام- وردت يف 
حديث طويل يف ق�سة زواج فاطمة بعلي -ر�سي اهلل عنهما-، واحلديث مو�سوع، ول اأ�سل له، و�سعه 

عبد النور بن عبد اهلل املِ�ْسَمعي عن �سعبة. 
قال العقيلي: »كان غالياً يف الرف�ص، وي�سع احلديث، خبيثاً« اه. ال�سعفاء الكبري ))/114). 

وقال احلافظ ابن حجر: »عبد النور بن عبد اهلل امل�سمعي عن �سعبة كذاب« اه. ل�سان امليزان )77/4).
وذك���ره احلاف���ظ ابن اجل���وزي يف املو�س���وعات )216/2-217) يف باب ذكر تزويج فاطمة بعلي -ر�س���ي اهلل 
عنهما-، وفيه اأي�س���اً قال: »احلديث الثالث يف ذكر اخلطبة التي خطبها ر�س���ول اهلل �س���لى اهلل عليه 
و�سلم عند عقد نكاحها، فيه عن جابر، واأن�ص -ثم �ساقه، وقال بعد ذلك- هذا حديث مو�سوع، و�سعه 
حمم���د ب���ن زكريا، فو�س���ع الطريق الأول اإلى جابر، وو�س���ع ه���ذا الطريق اإلى اأن�ص« اه. املو�س���وعات 

)218/2-221). وينظر اأي�ساً: الاآلئ امل�سنوعة )62/1)-64)). 
))8)  ينظر: املغني )467/9).

))) ينظر: بداية املجتهد)2 /)).
 (84(

)85)  ينظر: حا�سية ابن عابدين ))/8)، وبداية املجتهد )2/))، واملهذب )2/)5)، واملغني )466/9). 
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ويدل لذلك ما تقدم آنفًا من حديث س�هل بن سعد الساعدي ريض 
اهلل عن�ه يف قص�ة املرأة التي وهبت نفس�ها للنبي صىل اهلل عليه وس�لم، 
حي�ث زوجها صىل اهلل عليه وس�لم الرجل بقول�ه: »ملكتكها بام معك 
م�ن القرآن«)86(، ومل يذكر خطبة، فدل ذل�ك عىل صحة العقد وإن خا 

منها. 
ق�ال احلافظ ابن حجر يف رشحه هلذا احلديث: »وفيه أنه ال يشرتط يف 
صح�ة العقد تقدم اخلطبة، إذ مل يق�ع يشء من طرق هذا احلديث وقوع 

محد وال تشهد وال  يرمها من أركان اخلطبة« أ.ه)87(.
ق�ال اإلم�ام الشافعي: »وإن مل ي�زد عىل عقدة النك�اح، جاز النكاح« 

أ.ه)88(.
وقال اإلمام ابن املنذر: »وال أعلم أحدًا من أهل العلم أفس�د نكاحًا 

ترك العاقد اخلطبة عنده« أ.ه)89(.
ونقل عن داود بن عيل الظاهري: أن العقد ال يصح؛ ألهنا رشط فيه. 
قال اإلمام النووي: »واعلم أن هذه اخلطبة سنة، لو مل يأِت بيشء منها 
صح النكاح باتفاق العلامء، وحكي عن داود الظاهري -رمحه اهلل- أنه 
ق�ال: ال يص�ح، ولكن قال العل�امء املحققون: ال تع�دون خاف داود 

)86)  هو يف ال�سحيحني، وتقدم تخريجه )�ص17). 
)87)  فتح الباري )216/9). 

)88)  كتاب الأم )9/5)). 
)89)  الإ�س���راف عل���ى مذاه���ب العلم���اء )2/4)). وينظ���ر اأي�س���اً: �س���نن الرتم���ذي )286/2)، وفت���ح الباري 

 .(212/9(
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خافًا معتربًا، وال ينخرق اإلمجاع بمخالفته، واهلل أعلم« أ.ه)90(.
وق�ال احلافظ ابن حجر: »وقد رشط�ه يف النكاح بعض أهل الظاهر، 

وهو شاذ« أ.ه)91(.
وم�ع كوهنا ليس�ت رشط�ًا يف عقد النكاح عن�د مجاهري العل�امء، فإنه 

ينبغي احلرص عليها، وعدم تركها؛ ملا ورد يف استحباهبا كام تقدم)92(.
ق�ال اإلمام مالك: »اخلطب�ة عند عقد النكاح من األم�ر القديم، وما 

نرى تركها« أ.ه)93(.
وكان اإلمام أمحد إذا حرض عقد نكاح، فلم خيطب فيه بخطبة عبد اهلل 

بن مسعود ريض اهلل عنه قام وتركهم)94(.
ق�ال اإلم�ام املوفق: »وهذا كان من أيب عبد اهلل ع�ىل طريق املبالغة يف 

استحباهبا، ال عىل اإلجياب هلا« أ.ه)95(.
وق�ال اإلم�ام اب�ن املنذر: »م�ا أحب ترك ه�ذه اخلطبة عن�د النكاح« 

أ.ه)96(.
وقال س�امحة الشيخ العّامة عبد العزيز ب�ن باز: »األفضل أن يكون 

العقد بعد هذه اخلطبة« أ.ه)97(.
)91)  الأذكار )�ص251). 

)91)  فتح الباري )212/9). 
)92)  ينظر )�ص11-9). 

))9)  التاج والإكليل ))/417). 
)94)  املغني )466/9). 
)95)  امل�سدر ال�سابق. 

)96)  الإ�سراف على مذاهب العلماء )2/4)). 
)97)  فتاوى نور على الدرب )171/21)، فتوى رقم: 69. 
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وق�ال العّامة حممد بن عثيمني: »ف�إذا كان النكاح من أعظم حوائج 
اإلنسان، فإنه يسن أن تتقدم هذه اخلطبة عند عقد النكاح« أ.ه)98(.

المبحث السادس: في تعددها 

وفيه مسألتان: 
المسألة األولى: تعددها في العقد الواحد

إذا كان العقد واحدًا، فهل يسن فيه خطبة واحدة أو اثنتان؟
ال خ�اف ب�ني الفقهاء -رمحهم اهلل- يف اخلطب�ة التي تكون بني يدي 
العق�د، إذ ه�ي امل�رادة باالس�تحباب يف كامهم، إنام وق�ع اخلاف يف 

اخلطبة التي تتخلل العقد. 
وخافهم يف ذلك عىل قولني: 

القول األول: إن املستحب خطبة واحدة تكون بني يدي العقد، وهو 
قول احلنفية)99(، ووجه عند الشافعية)100(، وقول احلنابلة)101(.

لوه:  وعلَّ
)98)  جمموع فتاوى ور�سائل ف�سيلة ال�سيخ حممد بن �سالح العثيمني )16/)9). 

)99)  ينظر: البحر الرائق ))/87)، والدّر املختار، وحا�سية ابن عابدين ))/8). 
)111)  �س���رح ب�س���حته الإمام النووي -رحمه اهلل- يف املنهاج ))/8)1) مطبوع مع �س���رحه: مغني املحتاج، 
والأذكار )����ص251)، وعبارت���ه: »واأم���ا ال���زوج، فاملذه���ب املخت���ار اأن���ه ل يخطب ب�س���يء، ب���ل اإذا قال له 
ال���ويل: زوجت���ك فان���ة، يقول مت�س���ًا به، قبل���ت تزويجها، واإن �س���اء قال: قبلت نكاحه���ا«. ثم حكى 
الوج���ه الث���اين، وقال بعده: »وال�س���واب ما قدمناه، اأن���ه ل ياأتي به« اه. وينظر اأي�س���اً: مغني املحتاج 
))/8)1)، ونهاي���ة املحت���اج )217/6)، وبجريم���ي عل���ى اخلطيب ))/49))، و�س���رحوا باأن هذا الوجه 

هو املعتمد. 
)111)  ق���ال يف الإقن���اع ))/15)): »وامل�س���تحب خطب���ة واحدة ل اثنتان« اه. وينظر اأي�س���اً: ال�س���رح الكبري 

)21/)8-84)، واملبدع )17/9)، وك�ساف القناع )22/5). 
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بأنه املنقول عن النبي صىل اهلل عليه وسلم، وعن السلف)102(.
القول الثاين: إن املسنون خطبتان، إحدامها تتقدم العقد، والثانية تتخلله، 

وهو قول املالكية)103(، والوجه الثاين عند الشافعية)104(.
وص�ورة ذلك: أن خيطب ويل امل�رأة أو وكيله اخلطب�ة األوىل فيقول: 
احلمد اهلل, والص�اة عىل رس�ول اهلل, أوصيكم بت�قوى اهلل, أما بعد: فقد 

زوجتك ابنتي بكذا.

)112)  ينظر: املغني )466/9). 
))11)  قال يف ال�س���رح الكبري )216/2): »وال�س���اأن اأن يكون البادئ عند اخلطبة هو الزوج اأو وكيله، وعند 
العقد هو الويل اأو وكيله، فهي اأربع خطب، فالفا�سل بني الإيجاب والقبول باخلطبة غري م�سر«اأه.
قال الد�سوقي يف حا�سيته عليه )216/2): »قوله: )فهي اأربع خطب) اثنتان عند التما�ص النكاح، واحدة 
م���ن ويل ال���زوج وواح���دة م���ن ويل امل���راأة، واثنت���ان عند عقد الن���كاح، واحدة م���ن ويل امل���راأة اأو وكيله، 

وواحدة من الزوج« اه.
وق���در اخُلْطب���ة عندهم هنا كقدر اخُلْطَبة عند اخِلْطبة، فهي م�س���تملة على احلمد، وال�س���اة وال�س���ام 

على ر�سوله، وقراءة الآيات الثاث. 
قال العدوي يف حا�س���يته على اخلر�س���ي )4/)12): »قوله: )مبثل ذلك) اأي: اخلطبة –بال�س���م- املذكور، 

وحينئذ فيفهم هذا: اأن الف�سل بني الإيجاب والقبول باخلطبة املذكورة غري م�سر« اه.
وتنظ���ر اأي�س���اً امل�س���األة عندهم يف: مواه���ب اجلليل ))/417)، واخلر�س���ي على خلي���ل )4/)12)، والفواكه 

الدواين )2/2)). 
)114)  و�س���ححه الإمام النووي يف الرو�س���ة )81/5))، وعبارته: »وال�س���حيح �سحته، وبه قطع اجلمهور، 
وقال���وا: للنكاح خطبتان م�س���نونتان، اإحداهما تتقدم العقد، والثاني���ة تتخلله، وهي اأن يقول الويل: 
ب�س���م اهلل، وال�س���اة على ر�سول اهلل، اأو�سيكم بتقوى اهلل تعالى، زوجتك فانة، ثم يقول الزوج مثل 
ذل���ك، ث���م يق���ول: قبلت، ثم قال الأ�س���حاب: مو�س���ع الوجه���ني اإذا مل يطل الذكر بينهم���ا، فاإن طال 

فالعقد باطل قطعاً« اه.
وقال العّامة ال�س���ربيني يف مغني املحتاج ))/8)1): »وتابع يف الرو�س���ة الرافعي يف اأنه ي�ستحب، وجعا 
يف الن���كاح اأرب���ع خطب: خطبة من اخلاطب، واأخرى من املجي���ب للخطبة، وخطبتني للعقد، واحدة 

قبل الإيجاب، واأخرى قبل القبول« اه.
وتنظ���ر اأي�س���اً امل�س���األة عنده���م يف: امله���ذب )54/2)، والو�س���يط )42/5)، وا�ستح�س���نه، وق���ال: »وتخلل هذه 
الكلم���ة الي�س���رية، وه���ي متعلق���ة بغر�ص العق���د، ل يقطع اجلواب ع���ن اخلاطب، وفيه وج���ه بعيد: اأنه 

يقطع« اه. وحلية العلماء )71/6)). 
)2) ينظر: حا�سية الد�سوقي على ال�سرح الكبري )216/2). ورو�سة الطالبني )81/5)).
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ثم خيطب الزوج أو وكيله اخلطبة الثانية - وهي ك�ام تقدم آنفا متخللة 
ب�ني اإلجي��اب والقبول- فيقول بع�د احلمد, والص�اة عىل رس�ول اهلل, 
والوصي�ة بتق�وى اهلل: أم�ا بعد: فق�د قبل�ت نكاحها لنف�يس أو ملوكيل 

بالصداق املذكور)105( .
لوه:  وعلَّ

ب�أن ه�ذه اخلطبة مأمور هب�ا للعقد، وه�ي مقدمة القب�ول، فا تقطع 
املواالة، وال يفسد هبا العقد، كاإلقامة بني صايت اجلمع)106(.

الراجح يف املسألة، وسبب الرتجيح: 
الظاه�ر -واهلل أعلم- أن الراجح هو القول األول: إن املس�تحب يف 
العق�د خطب�ة واحدة، ال اثنتان، وه�و قول احلنفية، وبع�ض الشافعية، 

وقول احلنابلة. 
وذلك ملا ييل:

1- لقوة ما استدلوا به، وظهوره. 
2- وألن األصل يف هذا األمر التوقيف، والنبي صىل اهلل عليه وسلم 
وصحابت�ه ريض اهلل عليه�م إن�ام ورد عنه�م ُخْطبة واح�دة، وهم أوىل 

باالتباع. 
ق�ال يف املنه�اج ورشح�ه مغن�ي املحت�اج)107(: »قل�ت: الصحي�ح ال 

  (115(
)116)  ينظر: املهذب )54/2)، واحلاوي )165/9)، ومغني املحتاج ))/8)1). 

 .(1(8/((  (117(
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يس�تحب، واهلل أعل�م، ألن�ه مل يرد في�ه توقيف، بل يس�تحب تركه، كام 
رصح به ابن يونس، خروجًا من خاف من أبطل به« أ.ه.

وقال اإلمام املوفق: »واملنقول عن النبي صىل اهلل عليه وس�لم، وعن 
السلف، خطبة واحدة، وهو أوىل ما اتبع« أ.ه)108(.

وأم�ا قوهلم: بأن هذه اخلطبة مأمور هبا للعقد، فا تقطع املواالة، وال 
يفسد هبا العقد. 

فاجلواب عنه: أن هذا مسلم إذا كانت هذه اخلطبة يف حملها قبل العقد، 
فأم�ا يف خال العقد فهي غري مأمور هبا، فجاز أن يفس�د هبا العقد)109(، 

واهلل أعلم. 

المسألة الثانية: تعددها بتعدد العقود مع اتحاد الزمان والمكان

ك�أن يعق�د لعدد من موليات�ه يف زمان ومكان واح�د، وكام حيصل يف 
الزواجات اجلامعية التي ترشف عليها املؤسسات اخلريية املختصة، فقد 
يعق�د يف مث�ل هذه الزواج�ات للعرشات بل املئ�ات، فهل خيطب لكل 

عقد، أو يكتفى بخطبة واحدة لسائر هذه العقود؟
مل أعث�ر ع�ىل كام خاص هب�ذه احلالة فيام وقفت علي�ه من كتب أهل 
العل�م املتقدمني -رمحهم اهلل-، إال أن يف القاع�دة الفقهية -التي نصوا 
عليه�ا-: »إذا اجتمع أم�ران من جنس واح�د، ومل خيتلف مقصودمها، 

)118)  املغني )466/9). 
)119)  ينظر: احلاوي )165/9). 
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دخل أحدمه�ا يف اآلخر غالبًا«)110( ما جييل حكم ذلك، فهنا اجتمع عدة 
عق�ود، وهي من جن�س واحد، ومقصودها واح�د، فيدخل بعضها يف 
بعض بحيث تصري كالعقد الواحد، واألس�باب املس�وغة للتداخل)111( 
متحققة هنا، وهي: احتاد السبب، واحتاد اجلنس، واحتاد املجلس، وأيضًا 
املشق�ة التي تلحق بتعدد اخلطبة، خاصة إذا كانت العقود بالعرشات أو 

ربام املئات. 
وعليه فإنه يف مثل هذه احلالة يكتفى بخطبة واحدة لسائر هذه العقود، 

وهبا حيصل مقصود الشارع من رشع اخلطبة، واهلل تعاىل أعلم. 
وقد س�ئل العّامة الشيخ حممد بن صال�ح العثيمني -رمحه اهلل- عن مثل 
هذه احلالة السؤال التايل: »يقوم بعض مأذوين األنكحة بعقد نكاح مجاعي، 
بأن يعقد لعدة أشخاص بقراءة خطبة واحدة، فهل يصح مثل هذا العقد؟«.
فأج�اب -رمح�ه اهلل-: »نع�م، يص�ح مث�ل ه�ذا العق�د، أو مثل هذه 
العق�ود، فإذا اجتمع مجاعة عند م�أذون واحدة ليعقد هلم النكاح، وقرأ 
اخلطب�ة املرشوع�ة، وهي: إن احلم�د هلل نحمده -وذكرها ث�م قال- ثم 
يب�دأ ب�األول فيقول: قل -ويش�ري إىل الزوج- قل: زوجت�ك ابنتي، أو 
أختي ... ويقول الزوج: قبلت. ثم للثاين، ثم للثالث، وهكذا، ... وإذا 

اجتمع عدة عقود يف ُخطبة واحدة، فا بأس بذلك« أ.ه)112(.
)111)  الأ�س���باه والنظائر لبن جنيم )�ص2)1)، والأ�س���باه والنظائر لل�س���يوطي )�ص86). وينظر اأي�س���اً: 

الفروق للقرايف )29/2-2))، والقواعد لبن رجب )�ص)2). 
)111)  ينظر: التداخل واأثره يف الأحكام ال�سرعية )�ص58-56). 

)112)  فتاوى نور على الدرب )119/11، 111). 
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المبحث السابع: محلها من العقد، هل تكون قبله أو بعده؟

تقدم يف املبحث السابق: أن الراجح استحباب خطبة واحدة يف العقد 
ال اثنتان، ويف هذا املبحث سأبني حمل هذه اخلطبة، هل تكون قبل العقد 

أم بعده؟
نص الفقهاء -رمحهم اهلل- عىل أن هذه اخلطبة تكون قبل العقد، وهو 
مقت�ىض النصوص الدالة عىل مرشوعيتها)113(، واملوافق أيضًا للمقصود 

منها)114(.
قال يف الدّر املختار: »ويندب إعانه، وتقديمه خطبة« أ.ه)115(.

ق�ال العّامة ابن عابدي�ن: »وقوله: )وتقديم خطب�ة( بضم اخلاء: ما 
يذكر قبل إجراء العقد، من احلمد، والتشهد« أه)116(.

وق�ال العّام�ة اخلريش: »وتس�تحب اخلطبة -بالض�م- عند العقد« 
أ.ه)117(.

وقال اإلمام الشريازي: »ويستحب أن خيطب قبل العقد« أ.ه)118(.
وق�ال اإلمام املوف�ق: »ويس�تحب عقد النك�اح مس�اء اجلمعة، وأن 

خيطب قبل العقد« أ.ه)119(.
))11)  ينظر ما تقدم )�ص11). 

)114)  ينظر ما تقدم )�ص11-11). 
)115)  الدّر املختار ))/8). 

)116)  حا�سية ابن عابدين ))/8). 
)117)  �سرح اخلر�سي على خليل )4/)12).

)118)  املهذب )2/)5). 
)119)  املقنع )�ص217). 
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فنصوصه�م مجيعًا مرصحة ب�أن حمل هذه اخلطبة قب�ل العقد، ومل َيِرد 
عنهم خاف ذلك.

وهل جيوز تأخريها عن العقد؟
مل أق�ف -في�ام اطلعت عليه من كتب الفقهاء- من ذكر ذلك، س�وى 

الشيخ عبد القادر اجلياين، فإنه أجاز ذلك. 
ق�ال -رمح�ه اهلل- يف كت�اب )الغنية(: »ويس�ن أن تك�ون اخلطبة قبل 

التواجب، فإن أخرت جاز« أ.ه)120(.
وجزم به يف املبدع)121(.

قال يف اإلنصاف: »قوله: )وأن خيطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود( 
وه�ذا املذهب أيضًا، وعلي�ه األصحاب، والعمل علي�ه قدياًم وحديثًا. 
وق�ال الشيخ عبد الق�ادر: إن أخر اخلطبة عن العقد جاز. انتهى. قلت: 

ينبغي أن يقال: مع النسيان بعد العقد« أ.ه)122(.
فج�واز إيقاعها بعد العقد مقيد بحال النس�يان فحس�ب، وليس عىل 

إطاقه كام قاله الشيخ عبد القادر، رحم اهلل تعاىل اجلميع.

)121)  الغنية )46/1).
 .(17/9(  (121(

)122)  الإن�ساف )81/21). وينظر اأي�ساً: الفروع )195/8)، وك�ساف القناع )21/5). 
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المبحث الثامن: الشخص الذي يخطب بها، وحكم تولي المرأة ذلك

وفيه مسألتان: 
المسألة األولى: الشخص الذي يخطب بها:

الظاهر من كام احلنفية، ورصح به الشافعية، واحلنابلة: أن الشخص 
ال�ذي خيطب باخلطب�ة عن�د العقد غري متع�ني، فيخطب هب�ا: الويل، أو 

الزوج، أو غريمها من احلارضين. 
قال يف الدّر املختار: »ويندب إعانه، وتقديم خطبة« أ.ه)123(.

وق�ال يف اإلقناع: »وحتصل الس�نة باخلطب�ة قبل العقد م�ن الويل، أو 
الزوج، أو أجنبي« أ.ه)124(.

وقال يف املغني: »واملس�تحب خطبة واح�دة خيطبها الويل، أو الزوج، 
أو غريمها« أ.ه)125(.

وقال سامحة الشيخ العّامة عبد العزيز بن باز: »هذه اخلطبة مستحبة، 
يقرأه�ا الويل، أو يقرأها الزوج، أو يقرأه�ا من حيرضمها من الشاهدين 
أو غريمه�ا، أو يقرأها املأذون الذي س�وف يتزوجون عنده، أو القايض 
الذي س�وف س�يتزوجون عنده، إذا قرأها واحد من احلارضين حصل 

 .(8/((  (12((
وينظر اأي�ساً: البحر الرائق ))/87)، وحا�سية ابن عابدين ))/8). 

)124)  الإقناع ))/49)) بهام�ص: بجريمي على اخلطيب. 
وينظر اأي�ساً: الو�سيط )42/5)، ورو�سة الطالبني )81/5))، ونهاية املحتاج )217/6). 

)125)  املغني )466/9). 
وينظر اأي�ساً: ال�سرح )21/)8-84)، وك�ساف القناع )21/5). 
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املقصود« أ.ه)126(.
واملنص�وص عند املالكية: أن الذي خيطب باخلطبة قبل العقد هو ويل 
امل�رأة، أو وكيل�ه، بن�اًء عىل ما تق�دم عندهم من أن املس�تحب يف العقد 
خطبتان)127(، فإذا خطب الويل أجاب�ه الزوج بمثل ذلك، وهو وجه عند 

الشافعية كام تقدم)128(.
ويف اخلريش عىل خليل: »وينبغي أن يبدأ الزوج باخُلْطبة عند اخِلْطبة، 

والويل عند العقد« أ.ه)129(.
وعنده�م: لو ب�دأ ال�زوج باخلطبة فإنه يكتف�ى هبا عن خطب�ة الويل، 

فتكون خطبة واحدة)130(.
المسألة الثانية: حكم تولي المرأة للخطبة

هل جيوز للمرأة أن تقرأ خطبة عقد النكاح؟
ال�ذي رصح ب�ه الفقهاء ك�ام تقدم يف النق�ل عنهم آنف�ًا، وهو رصيح 
عبارة غريهم: أن ذلك خمتص بالرجل، ألن أمر عقد النكاح إليه، وهو 

املبارش له دون املرأة. 
ومل أج�د -في�ام وقفت عليه من كتبهم- خاف ذل�ك، ومل أجد أيضًا 

)126)  فتاوى نور على الدرب )172/21)، الفتوى رقم: 69. 
)127)  ينظر ما تقدم )�ص)2). 
)128)  ينظر ما تقدم )�ص24). 

)129)  �سرح اخلر�سي على خليل )4/)12). 
وينظ���ر اأي�س���اً: مواه���ب اجللي���ل ))/417)، والفواكه الدواين )2/2))، وحا�س���ية الد�س���وقي على ال�س���رح 

الكبري )216/2). 
)1)1)  ينظر: بلغة ال�سالك لأقرب امل�سالك )216/2). 



وزارة العدل  |  المملكة العربية السعودية

أحكام ُخْطَبة عقد النكاح 

204

من ذكر مسألة خطبة املرأة عند العقد. 
إال أن بعض الشافعية: ذكر ذلك يف معرض كامهم عن حال ِخطبة 
امل�رأة من نفس�ها فأجابت، فهل ختطب إلجابته�ا أو ال؟ ألن اخلطبة ال 
تليق بالنس�اء، فيه نظر، وال يبعد األول؛ ألن املقصود منها جمرد الذكر، 

بل هو ظاهر إطاقهم. أ.ه)131(.
وهل يقال: بأن ذلك ال يبعد يف اخلطبة قبل العقد؟ حيتمل.

ويس�تأنس له ب�ام رواه عبد ال�رزاق عن ابن جريج ق�ال: ُحدثت عن 
عب�د الرمحن ب�ن القاس�م: أن عائشة كان�ت تدعو بني أخيه�ا، فتجعل 
بينه�ا وبني بن�ي أخيها ثوبًا، تراه�م من ورائه، فحيث م�ا هوت جاريٌة 
فت�ى أنكحته�ا إي�اه، ف�إذا أرادت نكاح�ه إّياه دع�ت رهطًا م�ن أهلها، 
 فتشه�دت، حت�ى إذا بقي اإلنك�اح قالت: أنك�ح يا فان، فإن النس�اء 

ال ُينكحن)132()133(.
فإذا كانت املرأة ذات مكانة من جهة: الدين، والعلم، والتقى، وهي بني 
قراباهت�ا، كحال عائش�ة -ريض اهلل عنها-، وليس بحرضهتا أجنبي عنها، 

فا يبعد القول: بجواز قراءهتا خلطبة العقد فحسب، واهلل تعاىل أعلم. 

)1)1)  حا�سية ال�سربامل�سي على نهاية املحتاج )217/6). 
)2)1)  رواه عب���د ال���رزاق يف الن���كاح، ب���اب عر����ص اجل���واري )159/6)، ويف باب النكاح بغ���ري ويل )211/6)، 
ورواه اب���ن اأب���ي �س���يبة يف النكاح، باب من ق���ال: لي�ص للمراأة اأن تزوج املراأة، واإمن���ا العقد بيد الرجال، 
بلفظ: »وتكلمت«، والطحاوي يف �سرح معاين الآثار يف النكاح، باب النكاح بغري ويل ع�سبة ))/11). 

و�سححه احلافظ ابن حجر يف الفتح )186/9). 
)))1)  ينظ���ر يف معن���ى اأثر عائ�س���ة -ر�س���ي اهلل عنها-: ال�س���تذكار )545/4)، و�س���رح اب���ن بّطال )7/)24-

244)، واحلاوي )149/9). 
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المبحث التاسع: نص خطبة عقد النكاح، وحكم الزيادة عليه، والخطبة 

بغيره

وفيه ثاث مسائل: 
المسألة األولى: نص خطبة عقد النكاح: 

إن م�ن أتم ألف�اظ هذه اخلطب�ة وأمجعها وأش�هرها)134(: م�ا رواه ابن 
مس�عود ريض اهلل عن�ه ق�ال: علمن�ا رس�ول اهلل ص�ىل اهلل عليه وس�لم 
التشه�د يف الص�اة، والتشهد يف احلاجة، ق�ال: التشهد يف احلاجة: »إن 
احلم�د هلل نحمده)135( ونس�تعينه  ونس�تغفره)136(، ونع�وذ باهلل من رشور 
أنفسنا، ومن سيئات أعاملنا، من هيده اهلل فا مضل له، ومن يضلل فا 
ه�ادي له)137(، وأش�هد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأش�هد أن 

حممدًا عبده ورسوله. 

)4)1)  قال احلافظ ابن حجر: »وورد يف تف�س���ري خطبة النكاح اأحاديث من اأ�س���هرها ما اأخرجه اأ�س���حاب 
ال�سنن، و�سححه اأبو عوانة وابن حبان، عن ابن م�سعود مرفوعاً: »اإن احلمد هلل نحمده، ون�ستعينه، 

ون�ستغفره« احلديث«. اه. فتح الباري )212/9). 
)5)1)  يزيد البع�ص بعده: »ون�س���تهديه«. وهذه اللفظة مل ت�س���ح عن ر�س���ول اهلل �س���لى اهلل عليه و�س���لم، 
ومل تثبت يف اأحاديث خطبة احلاجة التي ذكرها اأئمة احلديث. فتاوى اللجنة الدائمة )211/24). 
وينظر اأي�س���اً: جمموع فتاوى ور�س���ائل ال�س���يخ حممد بن �س���الح العثيمني )91/16)، و�سل�سلة الأحاديث 

ال�سحيحة )1/5) مقدمة املوؤلف. 
)6)1)  يزيد البع�ص بعده: »ونتوب اإليه«. وهذه اللفظة مل ترد فيقت�سر على »ون�ستغفره«، وقد نبَّه على 
ذلك العّامة ال�سيخ حممد بن �سالح العثيمني بقوله: »جند يف بع�ص كتب العلماء الذين يبداأونها 
بهذه اخلطبة: »ن�ستغفره ونتوب اإليه« ، ولكن بعد التحري مل جند يف احلديث: »ونتوب اإليه«« اه . 

جمموع فتاوى ور�سائل ال�سيخ )87/16). وينظر اأي�ساً: ال�سرح املمتع )12/))). 
)7)1)  رمبا اأبدل البع�ص ذلك بقول: »من يهد اهلل فهو املهتدي، ومن ي�سلل فلن جتد له ولياً مر�سداً«. 
قال العّامة ال�س���يخ حممد بن �س���الح العثيمني: »والأليق بالإن�سان والأكمل يف الأدب اأن يتم�سى على 
ما جاء به احلديث ...، ول ي�س���تبدل كام الر�س���ول �س���لى اهلل عليه و�سلم بغريه اأبداً، حتى لو كان من 

القراآن” اه. ال�سرح املمتع )4/12)). 
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چ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  چ )138(. 

ٺ  ٺ          ٺ   ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ  ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 

ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  چ )139(. 
ڭ     ۓ   ۓ   ے   ے    ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   چ 

ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  چ )140(«)141(.

وقد رصح األئمة -رمحهم اهلل- باستحباب اخلطبة بخطبة ابن مسعود 
ريض اهلل عنه بني يدي عقد النكاح، وأن اإلتيان هبا أوىل من غريها. 

روى اخل�ال: »أن اإلمام أمحد كان إذا حرض عقد نكاح، فلم خيطب 
فيه بخطبة عبد اهلل بن مسعود، قام وتركهم«)142(.

ق�ال اإلم�ام املوفق: »وهذا كان من أيب عبد اهلل ع�ىل طريق املبالغة يف 
استحباهبا« أ.ه)143(.

وق�ال اإلمام النووي: »ويس�تحب أن خيطب بني ي�دي العقد بخطبة 
...، وأفضلها ما روينا يف س�نن أيب داود، والرتمذي، والنس�ائي، وابن 

)8)1)  �سورة اآل عمران، الآية: 112.
)9)1)  �سورة الن�ساء، الآية: 1.

)141)  �سورة الأحزاب، الآيتان: 71-71.
)141)  األفاظ خطبة ابن م�سعود ر�سي اهلل عنه رواها الإمام اأحمد، واأبو داود، والرتمذي، والن�سائي، وابن 
ماجه، وعند بع�س���هم زيادة لفظ لي�ص عند الآخر، وقد تتبع ذلك العّامة ال�س���يخ حممد بن نا�س���ر 

الدين الألباين يف كتابه خطبة احلاجة )�ص11-11). 
وتقدم اأي�ساً موا�سع تخريج احلديث عند من رواه من الأئمة )�ص11). 

وينظر يف معاين األفاظ هذه اخلطبة: جمموع فتاوى �س���يخ الإ�س���ام )285/18-291)، وجمموع فتاوى 
ور�سائل ف�سيلة ال�سيخ حممد بن �سالح العثيمني )16/)91-8). 

)142)  املغني )466/9). 
))14)  امل�سدر ال�سابق. 
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ماجه، وغريها باألس�انيد ال�صحيحة عن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل 
عنه« أ.ه)144( ثم ذكره. 

وقال العّامة ابن عابدين: »وإن خطب بام ورد فهو أحسن« أ.ه)145(، 
ثم ذكره. 

وق�ال العّام�ة القرايف: »ق�ال صاحب املنتقى: تس�تحب اخلطبة« ثم 
ق�ال: »وصفتها: أن حيمد اهلل تعاىل، ويثن�ي عليه، ويصيل عىل نبيه صىل 

اهلل عليه وسلم، ثم يقول ما رواه الرتمذي« أ.ه)146( ثم ذكره. 
وقال العّامة الرشبيني: »ويس�تحب تقديم خطبة أخرى قبل العقد، 
وه�ي آكد من  األوىل، وتربك األئم�ة -ريض اهلل تعاىل عنهم- بام روي 

عن ابن مسعود ريض اهلل عنه« أ.ه)147(، ثم ذكره.
وق�ال اإلم�ام املوف�ق: »واملس�تحب أن خيط�ب بخطب�ة عب�د اهلل بن 

مسعود« أ.ه)148(.
ق�ال العّام�ة امل�رداوي: »وهذا املذه�ب أيضًا، وعلي�ه األصحاب، 

والعمل عليه قدياًم وحديثًا« أ.ه)149(.
مه إياها، وما هذا  ووجه استحباهبا: أن النبي صىل اهلل عليه وسلم علَّ

)144)  الأذكار )�ص251). 
)145)  حا�سية ابن عابدين ))/8). 

)146)  الذخرية )197/4). وينظر اأي�ساً: مواهب اجلليل ))/417). 
)147)  مغني املحتاج ))/8)1). وينظر اأي�ساً: املهذب )2/)5).

)148)  املغني )465/9). 
)149)  الإن�ساف )81/21). 



وزارة العدل  |  المملكة العربية السعودية

أحكام ُخْطَبة عقد النكاح 

208

شأنه فهو أوىل من غريه)150(.
المسألة الثانية: حكم الزيادة على النص المأثور

ذكر اإلمام ابن املنذر: أن املستحب عدم ترك هذه اخلطبة عند النكاح، 
ثم قال: »فإن اخترص بعضها، أو زاد عليها...، فالنكاح جائز« أ.ه)151(.
ونق�ل بعض الشافعية عن القفال الشايش أنه يقول بعدها: »أما بعد: 

فإن األمور كلها  
بيد اهلل، يقي فيها ما يشاء، وحيكم ما يريد، ال مؤخر ملا قدم، وال مقدم 
مل�ا أخر، وال جيتمع اثنان وال يفرتقان إال بقضاء وقدر، وكتاب قد س�بق، 
وإن مما قىض اهلل تعاىل وقّدر أن خطب فان بن فان فانَة بنت فانة عىل 

صداق كذا، أقول قويل هذا وأستغفر اهلل يل ولكم أمجعني« أ.ه)152(.
ونقل يف )الفروع( و)اإلنصاف( عن )عيون املسائل( أنه يزيد بعدها: 

�فاح، فقال خم�ربًا وآمرًا:  چ ٱ   »وأن اهلل أم�ر بالنكاح وهنى عن السِّ
ٺ   ٺٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  

ٿ  ٿ  چ )153(« أ.ه)154(.
ونق�ا أيض�ًا عن الشي�خ عب�د الق�ادر: اس�تحباب زيادة ه�ذه اآلية 

أيضًا)155(.
)151)  ينظر: املمتع يف �سرح املقنع )24/5). 

)151)  الإ�سراف على مذاهب العلماء )2/4)). 
)152)  مغني املحتاج ))/8)1)، وحا�سية ال�سربامل�سي )216/6)، والبجريمي على اخلطيب ))/9)4). 

))15)  �سورة النور، الآية: 2). 
)154)  الفروع )194/8-195)، والإن�ساف )82/21-)8). 

)155)  امل�سدران ال�سابقان. وينظر اأي�ساً: الغنية )49/1). 
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ق�ال يف )اإلنص�اف(: »تنبي�ه: ظاه�ر ك�ام املصن�ف -يعن�ي اإلمام 
املوف�ق- أن�ه ال يزي�د عىل خطب�ة ابن مس�عود t، وهو املذه�ب، وعليه 

األصحاب” أ.ه)156(.
وقال يف )كشاف القن�اع(: »واقترص يف املقنع واملنتهى عىل خطبة ابن 

مسعود. قال يف اإلنصاف: وهو املذهب، وعليه األصحاب« أ.ه)157(.
وهذا هو الظاهر، فاألوىل إذا كان اخلاطب يريد اخلطبة هبا أن ال يزيد 
عليه�ا، وال ينق�ص منها أيضًا، وأن يأيت هبا كامل�ة بألفاظها، كام علمها 

النبي صىل اهلل عليه وسلم ابن مسعود ريض اهلل عنه.
قال ش�يخ اإلس�ام ابن تيمية -بعد ما ذكر أن أناس�ًا خيطبون للنكاح 
بغ�ري اخلطبة املرشوعة- قال -رمحه اهلل-: »فإن مراعاة الس�نن الرشعية 
يف األق�وال واألع�امل يف مجيع العب�ادات والعادات هو ك�امل الرصاط 
املستقيم، وما سوى ذلك إن مل يكن منهيًا عنه فإنه منقوص مرجوح، إذ 

خري اهلدى هدى حممد صىل اهلل عليه وسلم« أ.ه)158(.
المسألة الثالثة: حكم الخطبة بغيره

هل جيزئ أن خيطب بغريها مما هو مرشوع؟
اتفق أهل العلم عىل أنه جيوز اخلطبة بغري خطبة ابن مسعود ريض اهلل 

)156)  الإن�ساف )82/21). 
)157)  ك�ساف القناع )21/5). وينظر: املقنع )�ص217)، ومنتهى الإرادات )84/2). 

)158)  جمموع فتاوى �سيخ الإ�سام )288-287/18). 
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عنه، وأن اخلطبة هبا غري متعني)159(.
وقد نقل عن اإلمام مالك: أن املستحب تقليلها)160(.

وس�ئل اإلم�ام أمحد: أجي�ب أن تك�ون خطبة النك�اح مثل ق�ول ابن 
مسعود؟ فوسع يف ذلك. رواه حرب بن إسامعيل)161(.

واستدلوا له: بام رواه البيهقي عن ابن عمر -ريض اهلل عنهام- كان إذا 
دع�ا إىل تزويج، قال: »ال تفّضضوا)162( علين�ا الناس، احلمد هلل، وصىل 
اهلل ع�ىل حممد: إن فانًا خطب إليكم فان�ة، إن أنكحتموه فاحلمد هلل، 

وإن رددمتوه فسبحان اهلل«)163(.
وألن الغرض اخلطبة، وذلك حاصل بغريها)164(.

وقد نص الفقهاء -رمحهم اهلل- عىل أن أقل املجزئ منها: أن حيمد اهلل 
تعاىل، ويتشهد، ويصيل عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم.

ق�ال العّامة احلطاب: »ق�ال يف التوضيح: قال بعض األكابر: أقلها: 
أن يقول ال�ويل:  

احلمد هلل، والصاة والسام عىل رسوله، زوجتك عىل كذا« أ.ه)165(.
)159)  ينظر: حا�س���ية ابن عابدين ))/8)، والفواكه الدواين )2/2))، واحلاوي )164/9-165)، وال�س���رح 

الكبري )82/21-)8). 
)161)  ينظر: التاج والإكليل ))/417)، ومواهب اجلليل ))/417). 

)161)  ينظر: املغني )466/9). 
: تفريقك حلقة من النا�ص  ����ص القوم: تفرقوا. والَف����صّ )162)  اأي: ل تفرق���وا علين���ا النا�ص، يقال: تف�سّ

بعد اجتماعهم. ينظر: الل�سان )278/11). 
))16)  رواه البيهق���ي يف الن���كاح، ب���اب كيفي���ة اخلطب���ة )181/7). و�س���ححه ال�س���يخ الألب���اين يف الإرواء 

 .(221/6(
)164)  ينظر: املمتع يف �سرح املقنع )25/5). 

)165)  مواهب اجلليل ))/417). 
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وق�ال اإلمام الن�ووي: »وأقل هذه اخلطبة: احلم�د هلل، والصاة عىل 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، أويص بتقوى اهلل« أ.ه)166(.

وق�ال اإلمام املوفق: »وجي�زئ من ذلك: أن حيم�د اهلل تعاىل، ويصيل 
عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم« أ.ه)167(.

ولي�س معن�ى ه�ذا أن يرغب امل�رء عن ه�ذه الس�نة، وإن�ام كامهم 
-رمحه�م اهلل- للدالل�ة ع�ىل ع�دم تع�ني ألفاظه�ا، وأن األم�ر يف ذلك 
واس�ع، وقد س�بق يف كامهم ما يدل عىل تأكد اس�تحباب اخلطبة هبا، 
وأنه أوىل من غريه)168(، لكن إذا احتاج املرء أن خيطب بغريها: إما لعدم 
علم�ه بألفاظها، أو لنحو ذلك من احلاجات التي قد تعرض، فاألمر يف 

ذلك واسع، واهلل تعاىل أعلم. 

المبحث العاشر: المخالفات المصاحبة لها

منها: 
أواًل: قراءة الفاحتة، أو يشء من القرآن قبل اخلطبة أو بعدها)169(.

وختصي�ص ق�راءة الفاحت�ة هب�ذا املوض�ع م�ن الب�دع الت�ي أحدثت، 
فالواجب جتنب ذلك، واالقتصار عىل ما دلت السنة عليه. 

وق�د ُس�ئَِلت اللجنة الدائم�ة لإلفتاء ع�ن ذلك ما نص�ه: »هل قراءة 
)166)  الأذكار )�ص251). 

)167)  املغني )465/9). 
)168)  ينظر: )�ص))-4)). 

)169)  ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة )8/)8)، وت�سحيح الدعاء )�ص527)، ومعجم البدع )�ص429). 
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الفاحتة عند خطبة الرجل للمرأة بدعة؟«.
اجلواب: 

ق�راءة الفاحتة عند خطبة الرجل ام�رأة، أو عقد نكاحه عليها، بدعة« 
أ.ه)170(.

وقال العّامة الشيخ حممد بن صالح العثيمني، وقد س�ئل عن: حكم 
قراءة الفاحتة أثناء عقد الزواج؟ فأجاب -رمحه اهلل-: »ليس بسنة، وإنام 
يس�ّن أن خيطب بخطبة ابن مسعود ريض اهلل عنه« -ثم ساقها، وقال-: 

»وال يقرأ سوى هذا« أ.ه)171(.
وق�ال يف موضع آخ�ر: »هذا ليس بم�رشوع، بل هذا بدع�ة، وقراءة 
الفاحت�ة أو غريها من الس�ور املعّينة ال تق�رأ إال يف األماكن التي رشعها 
الرشع، فإن قرأت يف غري األماكن تعبدًا فإهنا تعترب من البدع« أ.ه)172(.

وأم�ا قراءة القرآن عمومًا قبل خطبة النكاح، فقد س�ئلت عنه اللجنة 
الدائمة لإلفتاء بام نصه: »ما حكم املعمول به يف جنوب أفريقيا: من أن 

يقرأ قارئ ما تيرس له من القرآن الكريم قبل خطبة النكاح؟«.
فأجابت: 

»ليس هناك ألفاظ، أو دعوات، أو قراءة قبل العقد، إال أنه يس�تحب 
قراءة خطبة احلاجة الواردة عن النبي صىل اهلل عليه وسلم« أ.ه)173(.

)171)  فتاوى اللجنة الدائمة )146/19). 
)171)  فتاوى نور على الدرب )111-111/11).

)172)  فتاوى نور على الدرب )111/11).
))17)  فتاوى اللجنة الدائمة )18/)85-8). 
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ثانيًا: استبدال اخلطبة املرشوعة بألفاظ بدعية
كقراءة ما يعرف: بصاة الفاتح عند العقد.

وه�ذا العمل م�ن البدع، وصاة الفاتح ال أصل هل�ا يف الرشع، فا جيوز فعل 
ذلك، بل جيب احلذر منه.

وقد سئلت اللجنة الدائمة لإلفتاء عن حكم هذا السؤال التايل: 
»اجتمع آراء معظم أئمة املساجد والشيوخ)174( عىل أن الدعاء يف عقد 
النكاح أو يف تسمية املولود ال يكون إال بصاة الفاتح، أي: اللهم صلِّ 
عىل حممد، الفاتح ملا أغلق، واخلاتم ملا سبق ... إلخ، فام حكم ذلك؟«.

فأجابت:
»صاة الفاتح ال أصل هلا يف الرشع، وما ليس له أصل يف الرشع فهو 
بدعة، لقوله صىل اهلل عليه وسلم: »من عمل عمًا ليس عليه أمرنا فهو 
رد«)175(، ومل�ا تشتم�ل عليه من األلف�اظ التي فيها غل�و بالنبي صىل اهلل 

عليه وسلم«)176(.
ويف ج�واب آخ�ر للجنة حول س�ؤال مشابه: أفتت ب�أن عقد النكاح 
ال يفس�د بمثل ه�ذه األلفاظ، ووجهت إىل أن املس�تحب ق�راءة خطبة 

النكاح املرشوعة)177(.
)174)  يعني من اأ�سحاب الطرق ال�سوفية. 

)175)  رواه الإم���ام البخ���اري معلقاً ب�س���يغة اجلزم يف البيوع، باب النج����ص، ومن قال: ل يجوز ذلك البيع 
))/61)، والإم���ام م�س���لم مو�س���وًل يف الأق�س���ية، ب���اب نق����ص الأح���كام الباطلة ورد حمدث���ات الأمور 

 .(554/((
)176)  فتاوى اللجنة الدائمة لاإفتاء )112/18). 

)177)  امل�سدر ال�سابق )111-99/18). 
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ثالثًا: الدعاء بعد اخلطبة بصفة مجاعية، ورفع األيدي حال الدعاء
وهذا الفعل غري مرشوع، وال دليل عليه، فيجب البعد عنه. 

وقد سئلت اللجنة الدائمة لإلفتاء عن حكم هذا الفعل السؤال التايل: 
»م�ا حكم الدع�اء عىل هيئة اجلامعة بعد خطب�ة النكاح؟ أي اخلطيب 
نون ع�ىل دعائ�ه، رافعني  يدع�و جه�رًا رافع�ًا يدي�ه، واحل�ارضون ُيَؤمِّ

أيدهيم«.
فأجابت:

»لي�س هناك ألفاظ أو دع�وات أو قراءة قبل العقد، إال أنه يس�تحب 
قراءة خطبة احلاجة الواردة عن النبي صىل اهلل عليه وسلم« أ.ه)178(.

ويف موضع آخر س�ئلت ما نصه: »هل ورد يف احلديث رفع اليدين يف 
خطبة النكاح؟«.

فأجابت: 
»ال يرشع رفع اليدين يف خطبة النكاح، ألنه مل يرد« أ.ه)179(.

رابع�ًا: ما أحدث�ه البعض من زيادة عملية ع�ىل اخلطبة املرشوعة، بل 
ربام أعرض عن املرشوع بالكلية مستبداًل به ما ُأْحِدث.

وحقيق�ة هذه الزيادة العملي�ة: أن بعض املأذونني يأمر بعد فراغه من 
خطب�ة العق�د كًا من ال�زوج أو وليه وويل املرأة، يأمرمه�ا أن يضع كل 
واح�د منهام يده يف يد صاحب�ه، كاملتصافحني، ويف أثناء ذلك يضع يده 

)178)  فتاوى اللجنة الدائمة لاإفتاء )18/)84-8). 
)179)  امل�سدر ال�سابق )151/19). 
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ع�ىل يدهيام، وربام وضع منديًا أبيض!! ثم يأمرمها بقوله: قولوا مجيعًا: 
أستغفر اهلل العظيم ثاثًا، تبنا إىل اهلل، رجعنا إىل اهلل)180(.

فالبع�ض يزيد هذا عىل اخلطبة املرشوعة، وربام التزمه، وأعرض عن 
املرشوع بالكلية، وال ريب أن هذا الفعل بدعة، وال أصل له يف الرشع، 
فيجب احلذر منه، ويف لزوم ما رشعه اهلل ورسوله صىل اهلل عليه وسلم 

غنية عنه. 
وقد س�ئل العّامة س�امحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رمحه اهلل- عن 
حك�م هذا الفعل الس�ؤال الت�ايل: »املأذون يف عقد النك�اح عندما يقوم 
بقب�ض يد ال�زوج وويل امل�رأة، ويضم أيدهي�م معًا حتت ي�ده أثناء عقد 
النكاح، ويقول كامًا كثريًا، فهل هذا يا س�امحة الشيخ – هذه الصفة- 
الت�ي يقوم هب�ا املأذون، والتي ه�ي قبض يد كل من ال�زوج وويل املرأة 

أثناء العقد هل هو ثابت يف الرشع؟«.
فأج�اب -رمح�ه اهلل-: » ه�ذا العم�ل ال أصل ل�ه، وإنام يق�رأ خطبة 
النك�اح: إن احلمد هلل. ويقول للويل: قل: زوجتك ابنتي أو أختي مثًا. 
ويق�ول للزوج: ق�ل: قبلت. وأما قب�ض يد هذا بيد ه�ذا، هذا يشء ال 
أص�ل ل�ه، هذه بدعة ال أصل هلا، وإنام امل�رشوع أن الذي يزوجهم يقرأ 

اخلطبة: »إن احلمد هلل نحمده ونستعينه« إلخ« أ.ه)181(.

)181)  ينظر: ت�سحيح الدعاء )�ص527)، ومعجم البدع )�ص247، 657). 
)181)  فتاوى نور على الدرب، فتوى �س���وتية، املوقع الر�س���مي ل�س���ماحة ال�س���يخ عبد العزيز بن باز، رحمه 

اهلل. 
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خامسًا: الزيادة عىل ألفاظها الواردة، أو التغيري فيها.
كزيادة: »ونس�تهديه«، وأيضًا زيادة: »ونتوب إليه«، وهذان اللفظان 

مل يردا يف نص اخلطبة املروي عن النبي صىل اهلل عليه وسلم.
وربام اس�تبدل البعض لفظة: »ومن يضلل فا هادي له« بلفظة: »من 
هيِد اهلل فهو املهتدي، ومن يضلل فلن جتد له وليًا مرشدًا«. وهذا خاف 
املنصوص عليه يف اخلطبة املروية عن النبي صىل اهلل عليه وسلم، فاملتعني 
يف ح�ق من أراد اخلطبة هبا أن ي�أيت هبا بألفاظها املنصوصة عنه صىل اهلل 

عليه وسلم، وال يغري فيها شيئًا.
ق�ال العّامة الشيخ حممد ب�ن صالح العثيمني -رمحه اهلل-: »واألليق 
باإلنس�ان، واألكمل يف األدب أن يتمش�ى عىل ما جاء به احلديث؛ ألن 
كون�ه يضع لفظًا مكان اللفظ النبوي ش�به اعرتاض عىل الرس�ول صىل 
اهلل عليه وس�لم، كأنه قال: ملاذا مل تقل الذي يف اآلية؟ وهذه املس�ألة ال 
يتفطن هلا إال القليل من الناس، فاليشء الذي جاءت به الس�نة يقال كام 
جاءت به الس�نة، وال يستبدل كام الرسول صىل اهلل عليه وسلم بغريه 

أبدًا، حتى لو كان من القرآن«)182(.
وقد تقدم التنبيه عىل يشء من هذا)183(.

)182)  ال�سرح املمتع )4/12)).
))18)  ينظر: )�ص2)). 
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الخاتمة 

بعد تتبع مسائل هذا املوضوع، والنظر فيها بروية وإمعان، تبني نتائج، 
من أمهها: 

1-أن حقيقة اخُلْطبة -بضم اخلاء- ما يذكر بني يدي عقد النكاح: من 
احلمد، والتشهد ... إلخ، وأما بكرس اخلاء: فهو طلب التزوج باملرأة. 

2-أن خطب�ة عق�د النك�اح مرشوعة ومس�تحبة باتفاق أه�ل العلم، 
والصحيح أهنا غري واجبة. 

3-أن األص�ل يف ه�ذه اخلطب�ة أن تكون بني يدي عق�د النكاح دون 
سواه من احلاجات. 

4-أن اخلطبة ال أثر هلا يف صحة أو فساد عقد النكاح، فالعقد صحيح 
وإن خا منها. 

5-أن امل�رشوع هن�ا خطبة واحدة، وهي ما يكون قبل العقد، وأما ما 
عداها فا يستحب عىل الصحيح. 

6-أن العق�ود إذا تع�ددت مع احت�اد زماهنا ومكاهن�ا فيكتفى بخطبة 
واحدة، يتحقق هبا مقصود الشارع من اخلطبة. 

7-أنه ال يتعني ش�خص إللقائه�ا؛ فللزوج أو ويل امل�رأة، أو املأذون 
املختص، أو غريهم ممن حيرض العقد توىل ذلك. 

8-جيوز للمرأة يف حاالت معينة تويل إلقاء خطبة النكاح. 
9-أن ِم�ن أتم وأمجع ألفاظ خطبة النكاح ما رواه ابن مس�عود ريض 
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اهلل عنه، فيستحب اخلطبة به. 
10-أن الواج�ب الت�زام هدى الرشع يف أمر اخُلْطب�ة وغريه، واحلذر 

من املحدثات التي ال أصل هلا. 
11-وختامًا: الوصية بتدبر ألفاظ هذه اخلطبة، وما حوته من الكام 

اجلامع النافع، حتى يتحقق النفع املراد منها، إن شاء اهلل. 
واهلل تعاىل أعلم، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني. 


