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QuestionQuestionQuestionQuestion    

(1)(1)(1)(1) What is the position of the four schools of thought regarding Nikāḥ in the Masjid? 

(2)(2)(2)(2) Is it preferable to perform Nikāḥ on Friday?    

6 

AnswerAnswerAnswerAnswer    

(1)(1)(1)(1) It is mustaḥab (desirable) to conduct the Nikāḥ in the Masjid according to the Ḥanafī, 

Shāfiʿī and Ḥanbalī schools of thought. The Prophet  said, as transmitted in an authentic 

narration, “Announce the Nikāḥ.” There is also a ḥadīth attributed to the Prophet  which 

advises to perform Nikāḥ in the Masjid, although its authenticity is subject to scholarly 

discussion. It is perhaps for this reason that according to the dominant Mālikī position, Nikāḥ 

in the Masjid is permissible and not mustaḥab (desirable), although publicising the Nikāḥ is 

necessary according to the Mālikī school of thought. However, some Mālikī scholars agree 

with the view of the majority of scholars that the Masjid is nevertheless preferable as it is a 

blessed place and it enables maximum publicity of Nikāḥ.  

(2)(2)(2)(2) Many Ḥanbalī and Ḥanafī and some Shāfiʿī scholars have stated that it is preferable to 

perform Nikāḥ on Friday because of the general virtues of Friday and the opportunity to 

publicise the Nikāḥ due to the large congregation of people. The Ḥanbalī scholars suggest 

Friday evening is the preferred time whilst some Shāfiʿī scholars suggest Friday morning or 

after Jumuʿah Ṣalāh. It is worth noting that there are no specific virtues in the ḥadīths for 

marrying on a Friday. Thus, if someone is seeking to select a day to get married as is the norm 

nowadays, Friday is preferred because of the reasons outlined. On the other hand, if on a 

Saturday a person accepts a marriage proposal and is able to get married on the same day, 

there is no need to wait for the following Friday because the Prophet  has advised not to 

delay marriage. Likewise, if a person decides to get married on Saturday due to logistical 

reasons or because the majority of his associates can only attend on the weekend, this is 

permissible and not contrary to Islamic teachings.    

ومن  )٤٥۲اجلامع ( ب يفهابن و  رواه،  الناكح ٔاعلنواوسمل قال:  هعلي صىل هللا بن الزبري ٔان النيب عن عبد هللا ح:ح:ح:ح:اكاكاكاكٕاعالن النٕاعالن النٕاعالن النٕاعالن الن) ) ) ) ۱۱۱۱((((

 ووافقه هاوحصح) ۸٤۲۷( احلامك) و ٦٦۰٤) وابن حبان (٦۸٤٦۱( يق) والبهي٤٥۱٥االٔوسط ( يف ) والطرباين۱۳۰٦۱( ٔامحد هطريق
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 ـی ، قلت: ونقل احلافظ يفبن االٔسود عن عامر ، انهت  عبد هللا ه: تفرد بيقـی ، وقال البهيب ، انهت هابن و  ه: تفرد ب، قال الطرباين اKهيب

 ةالباب عن عائش ـی ، ويف): رجال ٔامحد ثقات ، انهت ۲۸۹: ٤( ييمثه ، وقال ال  هت عليك وسمك) تصحيح ابن حبان واحلا٦۲۲: ۹الفتح (

: ۳( ةاحللي ) ؤابونعمي يف٥۱۸۹( هابن ماج هاmف ، روا jلغرjل يعين هح وارضبوا علياكذا النهوسمل قال: ٔاعلنوا  هعلي صىل هللا عن النيب

مل اكاحلديث ، راجع ال كمرتو همتفق عىل ضعف ييمث العدو ه خاm بن ٕالياس ٔابو ال  ه) jٕسـناد في٦۱٤: ۳مل (اكال يف ي) وابن عد٦٥۲

عيىس بن مميون عن الباب عن  ) ، ويف۱۸۷: ۱ذيب () وتقريب الهت۲۸٦: ۱) ومزيان ~عتدال (۲۹: ۸امل (كذيب ال) وهت۱۳٤: ۳(

 ه، روا mjفوف عليه وارضبوا املساجد يف واجعلوه الناكح هذا ٔاعلنواوسمل:  هعلي صىل هللا قالت قال النيب ةعائشالقامس بن محمد عن 

 يف ي، قال ابن اجلوز) ٤۲۱: ۱ان (�رخي ٔاصهب ) ؤابونعمي يف۱۸٤: ٦مل (اكال يف يوابن عد) ۹۹٤٦۱( يق) والبهي۱۰۸۹( يالرتمذ

و الضعيف ليس هح اكٔاعلنوا الن ييرو يوقال ابن معني: وعيىس اKـی ، ): عيىس بن مميون ضعيف جدا ، انهت ۱۳۸: ۲( ةيه العلل املتنا

: ۲ا�روحني ( وابن حبان يف) ۳۸۷: ۳بري (ك الضعفاء ال  يف وروی العقييل) ، ۲۰۱: ٤( ياmور ة�رخي ابن معني رواي ذا يفكء ، بيش

، فقال:  ةا عن القامس بن محمد عن عائشحيدث هب ذا االٔحاديث اليتهقال: اسـتعديت عىل عيىس بن مميون فقلت:  يدعن ابن �) ۱۱۸

) ۱۸٤: ٦مل (اكال يف يوابن عد ) ، وروی العقييل۹٥۳(صـ  يداود لالٓجر  سٔو~ت ٔايب ام يفك هٔابوداود عن هر كـی ، وذال ٔاعود ، انهت 

 هٔاحد علي هال يتابع هما يروي ة: وعاميـی ، وقال ابن عدر احلديث ، انهت كمن يعب القرظكقال: عيىس بن مميون عن محمد بن  يعن البخار 

 كوتر  هو~جتناب عن روايت هحديث ةا موضوعات فاسـتحق جمانبهناكٔ عن الثقات ٔاشـياء  ي): يرو۱۱۸: ۲وقال ابن حبان (ـی ، ، انهت 

وقال ٔابوزرعة: ) ، ٦۳۲: ۳املزيان ( ذا يفك،  ه: ال jٔس بةـی ، وقال ابن معني مر ري ، انهت كمن املنا هملا غلب علي ي~حتجاج مبا يرو

) ، ۱٥: ۲۳امل (كذيب ال) وهت۲۸۷: ٦اجلرح والتعديل ( ذا يفكاحلديث ،  كؤابو حامت: مرتو وقال معرو بن عيلضعيف احلديث ، 

: يقـی ، وقال البهياحلديث ، انهت  ذا الباب ، وعيىس بن مميون يضعف يفه : حديث غريب حسن يفبعد ٕايراد احلديث يقال الرتمذو 

 وضعفه ، وحسـنه عائشة حديث من الرتمذي رواه: )۸۰٤: ۲( إالحياء ٔاحاديث خترجي يف العرايق قالو ـی ، ضعيف ، انهت  عيىس بن مميون

 يف ي) ، وقال السخاو ۲۲۰: ۱۰احملتاج ( ةحتف يف يكابن جحر امل ه) ، وحسـن٦۲۲: ۹الفتح ( احلافظ يف هـی ، وضعف، انهت  البهيقي

الباب عن  ، ويف هوغري  هابن ماج ام يفكقد توبع  هن ضعيفا فٕاناكوٕان  يعند الرتمذ ه): راوي٥۱۲(صـ  الفتين ه) وتبع٥۱۲: ۱املقاصد (

، ملا تقدم  ةال تصلح للمتابع هابن ماج ةن روايك، ل هوابن ماج يالرتمذ ة) رواي۷٦۱: ۳( ةنصب الراي يف ير الزيلعكـی ، وذ، انهت  ةجامع

ـی ، وراجع ، انهت  ه، وفالن ال يعترب ب ه: فالن يعترب بذا يقول اmارقطينه، ول   ضعيف يصلح ÀKلك): وليس ٤۸قال ابن الصالح (صـ 

املسجد ،  ح يفاكر عقد النكذحديث ابن الزبري  وال يف رواية ابن ماجه يف ليسمع هذا و ) ، ۲۸۱: ۱) والتقريب (۷٥۲: ۱فتح املغيث (

ن إ  ولقائل ٔان يقول:، متابع  وليس Áاملساجد ضعيف  ح يفاكالنجعل ر كٔان ذ، فاحلاصل ، ؤاعىل ٔاحوالها ٔاهنا ضعيفة  يالرتمذ ةرواي بقيت

   .املسجد ح يفاكالن ورهاملساجد ، وKا اسـتحب امجل  يف يعم جعÃالصحيح حديث ابن الزبري  ح يفاكٕاعالن الن

Çسـتحباب مفن احلنابj ۲شاف القناع (ك  يف ويت) والهب۱۰۲: ۳ٕاعالم املوقعني ( ) وابن القمي يف۱۸: ۳۲( هفتاوي يف ةابن تميي هرصح :

) واخلطيب ٦۲۱: ۷احملتاج ( ةحتف يف يكابن جحر امل ة) ، ومن الشافعي۷۱: ۷رشح خمترص خليل ( يف اخلريش ةيك ) ، ومن املال ۸٦۳

 ة) ، ومن احلنفي۱۸۹: ۷احملتاج ( ةفحت ةحاشـي يف ) والرشواين٥۱۸: ٦احملتاج ( ةايهن يف ) والرميل۲۰۷: ٤احملتاج ( مغين يف الرشبيين

ر الهن ) ورساج اmين بن جنمي يف۸٥: ٤والنظائر ( ه) واالٔشـبا٦۸: ۳البحر الرائق ( ) وابن جنمي يف۱۸۹: ۳فتح القدير ( امم يفابن اهل

مجمع  يف هزاد يالرمحن شـيخ) وعبد ۲۰۷۲: ٥( ةاملرقا يف يالقار  ) وعيل٥۹: ۲تبيني احلقائق ( ةحاشـي يف ) والشليب٦۱۷: ۲الفائق (

فمل يسـتحبوا  ةيك املال ور همج ) ، ٔاما ۸: ۳و  ۲٦٦: ۱رد احملتار ( ) وابن عابدين يف۸: ۳اmر اÚتار ( يف يفك) واحلص۳۱۷: ۱ر (أالهن

 ياالٔحوذ ةعارض يف م ابن العريبÝر هو ظاه) ، و ۰۸٤: ۳ب اجلليل (هموا احلطاب يف هام جزم بك،  هاملساجد بل جوزو  ح يفاكالن

ح اكالن ةر هوالٔجل ش  كةم للرب هبعض  هقال: قد اسـتحب غري ٔان اmسويق، ) ۷۰: ٤بري (ك الرشح ال  واmردير يف هخمترص  ) وخليل يف۳۱۱: ٤(

   .ـی، انهت 
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 عام الناس هنـي ٕاىل يتقدم ٔان املؤذن ٔاو لٕالمام وينبغي،  املسجد يف الناكح عقد يف فصل): ٦٤۲: ۲املدخل ( قال ابن احلاج يف (فائدة)(فائدة)(فائدة)(فائدة)

 البخور نفس اكن وٕان ، غريه وال بيت يف حال لك عىل جيوز ال وذÀ،  املفضضة jملباخر ٕاتياهنم من املسجد يف أالنكحة عقد حني ٔاحدثوه

 فرش ؤاما،  مفضض ٔالنه ظرفه ٔالجل مينع ولكن ، ٔافضل ذÀ بمثن الصدقة ٕان :ماÀ قال قد ٔانه مع،  املسجد يف ٕاليه مندوj والطيب

 jب من لكه وهذا،  شالكها وما املباهاة بفرشها يقصد ال ٔان برشط جائزا ذÀ لاكن البيوت يف اكنت ولو،  بدعة فهو املسجد يف البسط

êاجلها ، Àين الناس عامة من لهذا الفاعل اكن ٕاذا وذKلعمل يتلبسوا مل اj ب من فهو العمل يقرأ  ممن اكن ٕان ؤاما ، هلم وقع عام يسألوا والj 

Çينضم مث ، والرعونة اجلاهلية ٔاهل من ذكرمه تقدم مبن والتشـبه والهنـي أالمر من دينه يف املرء عىل جيب وعام تعاىل هللا ٔاحاكم عن الغف 

 جيوز ال وÝهام فيه تكن مل ٕان الكذب ٔاو الشخص يف اكنت لو والتعظمي الزتكية تقتيض اليت أاللفاظ من عنه يزنه ما املسجد يف ذكر ما ٕاىل

 ،Àده هذا من يشء يف يسامح ٔان من فيحذر واقع فهيا احلنث فٕان كرثت ٕاذا أالميان ٔان والغالب ، وأالميان المتلق من مهنم يقع ما وكذø 

  ، انهتـی.

ـی ، قال ، انهت  ةيوم امجلع يف هونكو  ةعباد هاملسجد ٔالن ح يفاكعقد الن ة): ويسـتحب مبارش ۱۸۹: ۳امم (قال ابن اهل ح يوم امجلعة:ح يوم امجلعة:ح يوم امجلعة:ح يوم امجلعة:اكاكاكاكالنالنالنالن) ) ) ) ۲۲۲۲((((

 املغين يف ةـی ، وقال ابن قدامامل إالعالن ، انهت ك هحيصل ب هالثواب ٔاو الٔن ةو ٕاما تفأوال لالجúع ٔاو توقع زùده: و ةاملرقا يف يالقار  عيل

 بن وحبيب سعد بن وراشد حبيب بن مضرة مهنم ، ذÀ اسـتحبوا السلف من جامعة ٔالن ، امجلعة يوم الناكح عقد ويسـتحب): ٤۸: ۷(

: ٦ان اmين بن مفلح (هبر  ةيوم امجلع هـی ، وممن رصح jسـتحباب، انهت  السالم عليه آدم هللا خلق فيه ، عيد ويوم رشيف يوم ؤالنه،  عتبة

 ةحتف يف يك) وابن جحر امل۲۰: ٥شاف القناع (ك  يف ويت) والهب۲٦۱: ۳إالقناع ( يف ي) واحلجاو ۳۸: ۸إالنصاف ( يف ي) واملرداو ۹۲

 يف هزاد ي) وعبد الرمحن شـيخ٦۱۷: ۲ر الفائق (الهن ) ورساج اmين بن جنمي يف٦۸: ۳البحر الرائق ( ) وابن جنمي يف٦۲۱: ۷احملتاج (

) ۸: ۳اmر اÚتار ( يف يفك) واحلص۲۰۷۲: ٥( ةاملرقا يف يالقار  ) وعيل٥۹: ۲تبيني احلقائق ( ةحاشـي يف ) والشليب۳۱۷: ۱ر (مجمع االٔهن

ون العقد ك): يسـتحب ٔان ي۱۰۳: ۱( ةالغني يف ) ، وقال الشـيخ عبد القادر اجليالين۷٥۳: ۲( يفيض البار  يف يشمري ك وابن عابدين وال 

، ٔاما  ةامجلع Çعىل وقوع البناء لي ر امخليس مبينك، ولعل ذ ر تعليÃكومل يذ ه) عن۳۸: ۸( ياملرداو  هاكـی ، وحٔاو امخليس ، انهت  ةيوم امجلع

   .مهعند ةر عدم اسـتحباب امجلعه ، والظامهفمل ٔاجد نصا عند ةيك املال 

قال ابن  ها ، وبهوركب يف الٔميت كم jر ه: الل هوحسـن يار حلديث الرتمذاالٔوىل ٔاول الهن ))))۱۱۱۱((((: فقيل ةيوم امجلع همث اختلف القائلون jسـتحباب

 ةرث ك ه، نعم ٕان قصد jلتٔاخري ٕالي ةامجلع ةعقب صال هيرد ما اعتيد من ٕايقاع ه: وبيكمث قال ابن جحر امل ))))۲۲۲۲(((() ، ٦۲۱: ۷( يكجحر امل

Á العلامء والصاحلون þٔاوىل املساية): ٤۸: ۷( ةوقال ابن قدام ))))۳۳۳۳((((ـی ، ن ٔاوىل ، انهت اك هذا الوقت دون غري ه يف حضور الناس ال سـ ، 

 ، للربكة ٔاعظم فٕانه ، jٕالمالك مسوا :وسمل عليه هللا صىل هللا رسول قال قال عنه هللا ريض هريرة ٔايب عن jٕسـناده روى حفص ٔاj فٕان

) ، وقال ۳۸: ۸( يام رصح املرداو كب هو املذه، و  احلنابÇ ةذا جری عامهـی ، وعىل ، انهت  النتظاره ؤاقل مقصوده ٕاىل ٔاقرب ؤالنه

ابن  هر كذ ينصا ، واحلديث اK ةـی ، ومل ٔاجد عند ٔاحصابنا احلنفيري ، انهت ك): واملساء ٔاوىل من التب۱۰۳: ۱( الشـيخ عبد القادر اجليالين

غري  العكربي هللا عبد بن ٕابراهمي بن معر حفص ٔايبتاب ك ـی ، و ، انهت  ه): مل ٔاقف عىل ٕاسـناد۲۲۱: ٦ٕارواء الغليل ( يف قال االٔلباين ةقدام

 قال ماÀ بن ٔامحد بن يوسف بن هللا عبد ثناحد قال محمد بن احلسني ؤاخربين) قال: ٤۹: ۷التفسري ( يف الثعليب هن ٔاخرجكمطبوع ، ل

 عامر بن سفيان عن ٕابراهمي بن هللا عبد ثناحد: قال معبد بن ع�ن ثناحد قال البغدادي حشيش بن ٔامحد بن هللا عبد العباس ٔابو ثناحد

،  الربكة يف ؤاعظم المين يف ٔافضل هفٕان jٔالمالك وامس: وسمل عليه هللا صىل هللا رسول قال قال هريرة ٔايب عن موالهتم صافية عن العامري

، وقال  يقال ٔابو حامت: ليس jلقو  يا ، وسفيان بن عامر العامر همل ٔاجد من ترمج ل  ة، الٔن صافي هال يعمتد علي هذا ٕاسـناد واهـی ، و انهت 

   .ٔاعمل ول ، وهللاهجم  بن يوسف بن ٔامحد بن ماÀ ) ، وعبد هللا۹٦۱: ۲املزيان ( ذا يفك،  هو كتر  ي: سفيان بن عامر الغفار يأالزد
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وسمل خارج املسجد  هعلي صىل هللا ثري من ٔاحصاب النيبك ، فقد تزوج  ةدكمؤ  ةليس بواجب وال سـن املسجد ح يفاكٕان عقد الن ))))ةةةة(فائد(فائد(فائد(فائد

ام وقع لعبد الرمحن بن عوف ك) ، و ۲۰۹۷( يالبخار  هام وقع جلابر ، رواك،  العقد ٕاال بعد م�اكوسمل بن هعلي صىل هللا وما عمل النيب يالنبو 

ورد ٕامنا ، و صىل هللا عليه وسمل  د النيبهع  ن راجئا يفكمل ي يالنبو جد املس ح يفاكر ٔان عقد النهيظ  يواK) ، ۸٤۲۰( يالبخار  ه، روا

 صىل هللا قال: رٔای رسول هللا ةمي بن محمد عن صاحل موىل التؤامهجرجي وٕابرا) عن ابن ۸٤٤۱۰املصنف ( روی عبد الرزاق يففþ  هر كذ

من الرابعة ، الٔن صاحلا  رسلذا حديث مهو ح ليس jلسفاح ، اكذا النهح ، قال: اكذا؟ قالوا: نهاملسجد ، فقال: ما  يف ةوسمل جامع هعلي

 ي): �بع٥۳۰: ۱( املغين يف قال اKهيب) ، ۹۹: ۱۳امل (كالذيب ) وهت۱۲۰۰: ۲املتفق واملفرتق ( ذا يفك،  ه٥۱۲ ةسـن تويف، 

قدميا ، والسامع  هٕاذا مسعوا من هال jٔس ب هورواùت هنفس و يفه): و ۸۸: ٥مل (اكال يف يقال ابن عد، و لكنه معر واختلط ، انهتـی  صدوق

 بن سهل) عن ۹٤۱٥( يوروی البخار ـی ، قدميا ، انهت  ه ممن مسع منمهذئب ، وابن جرجي وزùد بن سعد وغري ابن ٔايب همسع من هالقدمي من

 فر À نفسها وهبت قد ٕاهنا هللا رسول ù :فقالت امرٔاة قامت ٕاذ وسمل عليه هللا صىل هللا رسول عند القوم لفي ٕاين :يقول الساعدي سعد

 الثالثة قامت مث،  شيئا جيهبا فمل،  رٔايك فهيا فر À نفسها وهبت قد ٕاهنا :هللا رسول ù فقالت قامت مث،  شيئا جيهبا فمل،  رٔايك فهيا

 :قال،  ال :قال،  يشء من عندك هل :قال،  ٔانكحنهيا :هللا رسول ù فقال رجل فقام،  رٔايك فهيا فر À نفسها وهبت قد ٕاهنا :فقالت

 يشء القرآن من معك هل :فقال،  حديد من خامتا وال شيئا وجدت ما :فقال جاء مث فطلب فذهب،  حديد من خامتا ولو فاطلب اذهب

 ويف): ٦۲۰: ۹الفتح ( ، قال احلافظ ابن جحر يف القرآن من معك مبا ٔانكحتكها فقد اذهب :قال،  كذا وسورة كذا سورة معي :قال، 

 فيه وقعت اKي املاكن تعيني فأفاد ، املسجد يف وهو وسمل عليه هللا صىل النيب ٕاىل امرٔاة جاءت :إالسامعييل عند الثوري سفيان رواية

، وال مانع من ~سـتدالل  ح ٔاصالاكقصد عقد النن الكمل ي هالسـياق يدل عىل ٔان غري ٔان، املسجد  ح يفاكالنعقد ـی ، فثبت ، انهت  القصة

  .هب

 ةوسمل يوم امجلع هعلي زمن الرسول صىل هللا يفح اكر النكذ همل ٔاجد حديثا في، و ةضل الزواج يوم امجلعال يوجد ترصحي خمصوص بفذا كو 

صىل  ، فٕان رسول هللا ةنفس اليوم ال يندب ~نتظار ليوم امجلع ح يفاكيوم السبت ورضيت للن ة، وKا ٕان خطب الرجل ٕاىل املرأ  ةخاص

 هوخلق ه من ترضون دينمكوسمل قال: ٕاذا خطب ٕالي هعلي صىل هللا عن النيب ةرير هام روی ٔابو كوسمل حث عىل إالرساع ،  هعلي هللا

) ٤۱۰۸( ي) والرتمذ٤٤٦االٔوسط ( يف ) والطرباين۷٦۱۹( هابن ماج هاالٔرض وفساد عريض ، روا يف ةن فتنكت ه، ٕاال تفعلو  هفزوجو 

Á هن فيك) بطريق آخر ل٤۷۰۷االٔوسط ( يف الطرباين ه) ، وروا٥۲۲املراسـيل ( قال ٔابوداود يف هإالرسال ، وب ي، ورحج الرتمذ واللفظ 

محمد بن حفص  ه) ، وفي۹٤: ۳۰امل (كذيب ال) وهت٥۸٤: ۸اجلرح والتعديل ( ذا يفكول ، هء جم قال ٔابو حامت: ليس بيشوان ، كنوح بن ذ

) ۱۱۲۲( االٓحاد واملثاين عامص يف ) وابن ٔايب٤۲۲املراسـيل ( ) ؤابوداود يف٥۱۰۸( ي، وروی الرتمذ همل ٔاقف علي ير كمرد العسبن هب

،  يالرتمذ همرفوعا وحسـن حامت املزين عن ٔايب ه) حنو ۸۱٤۱۳( يق) والبهي۲۹۹: ۲۲بري (ك ال  يف رباين) والط۹٥۱ىن (كال يف واmواليب

ـی ، ذا احلديث ، انهت هوسمل غري  هعلي صىل هللا عن النيب ، وال يعرف Á ةحصب Á ): ٔابو حامت املزين۱۰: ۹( ةرشح السـن يف يقال البغو 

Kم لعقد الن يؤاما اùٔو الراجئ يفهکام ح اكيريد تعيني يوم من اال  � كةللرب  هواسـتحسان هٔاوىل ملا تقدمنا من اسـتحباب ةفتعيني يوم امجلععرص

 .ٔاعملتعاىل  وهللاوٕان عقده يوم العطÇ لشهرة الناكح فال jٔس به حلصول املقصود ، ح ، اكالن ةر هوش 

Allah knows best 

Yusuf Shabbir 
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