Secret Marriage
Question
What is the Islamic perspective on secret marriages?

Answer
The purposes of Nikāḥ include differentiating between the ḥalāl (lawful) and the ḥarām
(unlawful). This is why Islam has emphasised on announcing the marriage so that people
become aware of the Nikāḥ and thereby avoid any ill thoughts and accusations. It is for this
reason many scholars have stated that secret marriage is makrūh (detestable). ʿAbd Allah
ibn ʿUtbah (d. 74/693-4) said, “The worst Nikāḥ is the secret [Nikāḥ].” Similarly, Nāfiʿ (d.
117/735-6) said, “In Islam, there is no secret marriage”. ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb (d. 23/644)
(may Allah be pleased with him) once rebuked a person who married in secret despite
having the necessary witnesses. In addition, the Prophet  said, as transmitted in an
authentic narration, “Announce the Nikāḥ.” It is for this reason the Ḥanafī, Shāfiʿī and
Ḥanbalī scholars suggest that it is mustaḥab (desirable) to conduct the Nikāḥ in a Masjid, a
view shared by some Mālikī scholars.
In so far as the validity of the Nikāḥ is concerned, if a Nikāḥ is conducted in secret and not
announced, the Nikāḥ will be invalid according to Imam Mālik (d. 179/795). However,
according to the Ḥanafī, Shāfiʿī and Ḥanbalī schools of thought, if a Nikāḥ is conducted in
the presence of two mature Muslim male or one mature Muslim male and two mature
Muslim female witnesses, the Nikāh will be valid subject to fulfilling other conditions. Thus,
if there is a justifiable reason for not publicising a Nikāḥ, this can be excused. However, the
general rule is that the Nikāḥ should be publicised.

 وممن روي عنه ٔانه كره ناکح الرس رمر بن اطخاا وعروة بن الزبری والشعيب:)۱۲۱ :۸(  قال ابن املنذر يف االٔوسط:) ناکح الرس۱(
 رش الناکح ناکح الرس واتلف ٔاهل العمل يف الناکح ععدد ببن ة عادةل رسا فدالت:وانفع مویل ابن رمر وعبد هللا بن عتبة قال
 عفرق بنهنام وال جیوز الناکح وهذا قول ماكل واك ن رر ٔا ن عدد الناکح اازز وا ن عدد بیری هود اذا ٔاعفنوه ويف قول:طائفة
 ال عفرق بنهنام قال: اذا حرض الناکح اهدا ن ااز الناکح وال جیو ن ناکح رس وحيك عن النعام ن ٔانه قال يف ناکح الرس:الشافعي
.  اذا عدد الناکح اما جی ٔا ن ععدد به فهو اازز وا ن كمتوه والكامت ن مكروه وال عبال الناکح به انتی:ٔابوبكر

وقال عبد هللا بن عتبةٔ :ارش الناکح الرس رواه ابن ٔايب نبة ( )۱٤٦۰۰وعن احلسن ٔأ ن راال تزوج امر ٔأة فأٔرس ذكل فاک ن
خيتف الهيا يف مزنلها فرأه اار لها عدخل عفهيا فدذفه هبا خفامصه ایل رمر بن اطخاا فدال :اي ٔأمری املؤم ني هذا اك ن عدخل عىل
اارعة وال ٔأعفمه تزوهجا فدال هل :ما تدول؟ فدال :تزوجت امر ٔأة عىل يشء دو ن فأٔتفيت ذكل قال :مفن هدمك ؟ قالٔ :أ هدت
بعض ٔأهفها قال :فدر ٔأ احلد عن قاذفه وقالٔ :أعفنوا هذا الناکح وحصنوا هذه الفروج رواه ابن ٔايب نبة ( )۱٤۱۹۳وعن
هشام قال اك ن ٔأيب عدول :ال عصفح ناکح الرس رواه ابن ٔايب نبة ( )۱٤۱۹۸ولفظ سعید بن م صور ( :)٤۲۸ا ن ناکح الرس حرام
وقال انفع مویل ابن رمر :لنس يف االسالم ناکح الرس رواه ابن ٔايب نبة ( )۱٤۱۹۳وقال احلافظ ابن تمییة يف فلاوعه (:۲۲
 :)۱۰۲ناکح الرس من انس ناکح البیااي وقال ( :)۱۲٤ :۱۲ففهذا اك رمر بن اطخاا عرض عىل الناکح الرس فا ن ناکح الرس
من انس اختاذ االٔخدا ن بيه به ال س امی اذا زوجت نفسها بال ويل وال هود وكامت ذكل انتی .
وعن ٔايب الزبری امليك ٔا ن رمر بن اطخاا ٔايت بناکح  م ششهد عفیه اال رال وامر ٔاة فدال :هذا ناکح الرس وال ٔاازه ولو كنت
تددمت فيه لرمجت رواه ماكل ( )۱۹٤۰ومن طرعده محمد بن احلسن يف املوط ٔا ( )٥۱٦والشافعي يف االٔم ( )۲۱ :٥والبهيدي
( )۱۱۳۲٤وغریمه قال محمد بن احلسن يف املوط ٔا ( :)٥۱٦وهبذا ٔانخذ الٔ ن الناکح ال جیوز يف ٔاقل من اهدرن وامنا هد عىل
هذا اذلي رده رمر رال وامر ٔاة فهذا ناکح الرس الٔ ن الشهادة  م تمكل وكو مكفت الشهادة برافني ٔاو رال وامر ٔاتني اك ن ناکاحا
ااززا وا ن اك ن رسا وامنا عفسد ناکح الرس ٔا ن ركو ن بیری هود ف ٔاما اذا مكفت فيه الشهادة فهو ناکح العالنیة وا ن اكنوا ٔارسوه
انتی قال الددوري يف خمتصه (صـ  :)۱٦٥وال ععدد ناکح املسفمني اال حبضور اهدرن حررن ابلیني عاقفني مسفمني ٔأو رال
وامر ٔأتني انتی وقال محمد بن احلسن يف احلجة عىل ٔاهل املدعنة ( :)۲۲۲ :۱قال ٔابو ح یفة ريض هللا عنه :ناکح الرس اازز اذا
هد عفیه العدول وا ن اس تكمتوا ذكل وقال ٔاهل املدعنة :ال جیوز ناکح الرس وا ن هد عفیه العدول اذا اس تكمتوا ذكل انتی
وقال الاکساي ( :)۲٥۱ :۲ف ٔاما ما حرضه اهدا ن فهو ناکح عالنیة ال ناکح رس اذ الرس اذا ااوز اننني ترج من ٔا ن ركو ن رسا
انتی .
وقال ابن قدامة يف املیين ( :)۸۲ :۳وشس تح اعال ن الناکح والرض فيه ابدلف وقال ( :)۸۱ :۳فا ن عدده بويل و اهدرن
فأٔرسوه ٔأو تواصوا بكامتنه كره ذكل وحص الناکح وبه عدول ٔأبو ح یفة والشافعي وابن املنذر وممن كره ناکح الرس رمر ريض هللا عنه
وعروة وعبید هللا بن عبد هللا بن عتبة والشعيب وانفع مویل ابن رمر وقال ٔأبو بكر عبد العزرز :الناکح ابطل ٔل ن ٔأمحد قال :اذا
تزوج بويل و اهدرن :ال حىت ععفنه وهذا مذه ماكل انتی وراجع االٔم ( )۲۱ :٥وبدول اجلهور قالت الظاهرعة كام يف
احملىل (.)٦۹ :۹
ويف املدونة ( :)۱۲۹ :۲عونس ٔأنه سأٔل ابن ها عن رال نكح رسا و ٔأ هد رافني قال :ا ن مسها فرق بنهنام واعتدت حىت تنديض
عدهتا وعوق الشاهدا ن اما كامت من ذكل ولفمر ٔأة همرها مث ا ن اءت نكحته احني تنديض عدهتا ناکح عالنیة قال عونس وقال ابن
وه مثهل قال عونس قال ابن ها  :وا ن  م ركن مسها فرق بنهنام وال صداق لها ونرى ٔأ ن عنلكهام االمام بعدوبة والشاهدرن بعدوبة
فانه ال عصفح ناکح الرس وقال حيىي بن عبد هللا بن سا م مثهل ابن لهیعة عن ععدو بن ابراهمي املدي عن الضحاك بن عامث ن ٔأ ن ٔأاب
بكر الصدعق قال :ال جیوز ناکح الرس حىت ععفن به وششهد عفیه ابن وه عن مشر بن منری ا ٔلموي عن حسني بن عبد هللا عن ٔأبیه
عن اده عن عيل بن ٔأيب طال ٔأ ن رسول هللا صىل هللا عفیه وسمل مر هو و ٔأحصابه ببين زرعق فسمعوا غناء ولعبا فدالوا :ما هذا؟
فدالوا :ناکح فال ن اي رسول هللا فدال :مكل دعنه هذا الناکح ال السفاح وال ناکح الرس حىت شسمع دف ٔأو ررى دخا ن 1قال
 1رواه ابن وه يف اجلامع ( )۲٦٤ومن طرعده البهيدي (.)۱٦۳۰۰
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حسني :واحدنين رمرو بن حيىي املازي عن اده ٔأيب حسني ٔأ ن رسول هللا صىل هللا عفیه وسمل كره ناکح الرس حىت عرض ابدلف
ابن لهیعة عن رزعد بن ٔأيب حبی ٔأ ن رمر بن عبد العزرز كت ایل ٔأعو بن رشحبیل ٔأ ن مر من قبكل ٔأ ن عظهروا عددة الناکح ابدلف
حىت عفرق بني الناکح والسفاح وام ع اذلرن عرضبو ن ابلربابط والربابط ا ٔلعواد انتی وراجع الاس تذاكر ( )٦٤۹ :٥واحا یة
ادلسويق (.)۲۱۳ :۲
( )۲اعال ن الناکح :عن عبد هللا بن الزبری ٔا ن النيب صىل هللا عفیه وسمل قالٔ :أعفنوا الناکح رواه ابن وه يف اجلامع ( )۲٦٥ومن
طرعده ٔأمحد ( )۱٤۱۱۰والارباي يف االٔوسط ( )٥۱٦٥والبهيدي ( )۱٦٤۸٤وابن حبا ن ( )٦۰٤٤واحلامك ( )۲۳٦۸وحصحاه ووافده
اذلهيب قال الارباي :تفرد به ابن وه انتی وقال البهيدي :تفرد به عبد هللا بن االٔسود عن عامر انتی قفت :وندل احلافظ
يف الفلح ( )۲۲٤ :۹تصحیح ابن حبا ن واحلامك وسكت عفیه وقال الهیمثي ( :)۲۸۹ :٦راال ٔامحد ندات انتی ويف البا عن
عائشة عن النيب صىل هللا عفیه وسمل قالٔ :اعفنوا هذا الناکح وارضبوا عفیه ابلیرابل ععين ادلف رواه ابن مااه ( )۱۸۹٥و ٔابونعمي يف
احلفیة ( )۲٤٥ :۱وابن عدي يف الاکمل ( )٦۱٤ :۱ابس ناد فيه خادل بن الیاس ٔابو الهیمث العدوي ملفق عىل ضعفه مرتوك احلدعث
راجع الاکمل ( )٦۱۱ :۱وهتذع الكامل ( )۲۹ :۸ومزا ن الاعتدال ( )٤۲۸ :۱وتدرع التذع ( )۱۸۳ :۱ويف البا عن
عنیس بن ممیو ن عن الدامس بن محمد عن عائشة قالت قال النيب صىل هللا عفیه وسملٔ :أعفنوا هذا الناکح واجعفوه يف املسااد وارضبوا
عفیه ابدلفوف رواه الرتمذي ( )۱۰۸۹والبهيدي ( )۱٦٤۹۹وابن عدي يف الاکمل ( )٦۱۸ :٤و ٔابونعمي يف اترخی ٔاصهبا ن ()۲۱٦ :۱
قال ابن اجلوزي يف العفل املتناهیة ( :)۱۱۸ :۲عنیس بن ممیو ن ضعی ادا انتی وقال ابن معني :وعنیس اذلي رروي ٔاعفنوا
الناکح هو الضعی لنس بيشء كذا يف اترخی ابن معني رواعة ادلوري ( )۲۰۱ :٦ورو العدييل يف الضعفاء الكبری ()۱۸۳ :۱
وابن حبا ن يف اجملرواحني ( )۱۱۸ :۲عن ابن همدي قال :اس تعدعت عىل عنیس بن ممیو ن فدفت :هذا ا ٔالاحادعث اليت حيدث هبا عن
سوالات ٔايب داود لالجري (صـ  )۱٥۹ورو
الدامس بن محمد عن عائشة فدال :ال ٔاعود انتی وذكره ٔابوداود عنه كام يف ٔ
العدييل وابن عدي يف الاکمل ( )٦۱۸ :٤عن البخاري قال :عنیس بن ممیو ن عن محمد بن كع الدرظي م كر احلدعث انتی وقال
ابن عدي :وعامة ما رروعه ال عتابعه ٔااحد عفیه انتی وقال ابن حبا ن ( :)۱۱۸ :۲رروي عن الثدات ٔا یاء اكٔهنا موضوعات
فاس تحق جمانبة احدعثه والاجلنا عن رواعته وترك الاحلجاج اما رروي ملا غف عفیه من املناكری انتی وقال ابن معني مرة :ال
ٔابس به كذا يف املزا ن ( )۱۲٤ :۱وقال ٔابوزرعة :ضعی احلدعث وقال رمرو بن عيل و ٔابو احامت :مرتوك احلدعث كذا يف
اجلرح والتعدعل ( )۲۸۳ :٤وهتذع الكامل ( )٥۱ :۲۱وقال الرتمذي بعد ارراد احلدعث :احدعث غرع حسن يف هذا البا
وعنیس بن ممیو ن عضع يف احلدعث انتی وقال البهيدي :عنیس بن ممیو ن ضعی انتی وقال العرايق يف خترجي ٔأاحادعث
االحياء ( :)٦۸۰ :۲رواه الرتمذي من احدعث عائشة وحس نه وضعفه البهيدي انتی وضعفه احلافظ يف الفلح ()۲۲٤ :۹
وحس نه ابن جحر امليك يف حتفة احملتاج ( )۲۲۰ :۱۰وقال السخاوي يف املداصد ( )۱۲٥ :۱وتبعه الفلين (صـ  :)۱۲٥راوعه عند
الرتمذي وا ن اك ن ضعیفا فانه قد توبع كام يف ابن مااه وغریه ويف البا عن جامعة انتی وذكر الزعفعي يف نص الراعة (:۱
 )۱٤۳رواعة الرتمذي وابن مااه لكن رواعة ابن مااه ال تصفح لفمتابعة ملا تددم قال ابن الصالح (صـ  :)۸٦ولنس لك ضعی
عصفح ذلكل ولهذا عدول ادلارقاين :فال ن ععترب به وفال ن ال ععترب به انتی وراجع فلح املییث ( )۲٥۳ :۱والتدرع (:۱
 )۲۸۱ومع هذا لنس يف رواعة ابن مااه وال يف احدعث ابن الزبری ذكر عدد الناکح يف املسجد بديت رواعة الرتمذي و ٔاعىل
ٔاحوالها ٔاهنا ضعیفة فاحلاصل ٔا ن ذكر جعل الناکح يف املسااد ضعی ولنس هل ملابع ولدائل ٔا ن عدول :ا ن اعال ن الناکح يف احدعث
ابن الزبری الصحیح ععم جعهل يف املسااد وذلا اس تح اجلهور الناکح يف املسجد.
 2رواه ابن وه يف اجلامع ( )۲٦۳ومن طرعده البهيدي ( )۱٦۳۰۰قال البهيدي :حسني بن عبد هللا ضعی
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انتی .

مفن احلنابةل رصح ابس تحبابه ابن تمییة يف فلاوعه ( )۱۸ :۱۲وابن الدمي يف اعالم املوقعني ( )۱۰۲ :۱والهبويت يف كشاف الد اع (:۲
 )۱٤۸ومن املالكية اطخريش يف رشح خمتص خفیل ( )۳۱ :۳ومن الشافعیة ابن جحر امليك يف حتفة احملتاج ( )۲۱٤ :۳واطخای
الرشبنين يف میين احملتاج ( )۲۰۳ :٦والرميل يف هناعة احملتاج ( )۱۸٥ :٤والرشواي يف احا یة حتفة احملتاج ( )۱۸۹ :۳ومن
احلنفية ابن اهلامم يف فلح الددرر ( )۱۸۹ :۱وابن جنمي يف البحر الرائق ( )۸٤ :۱واالٔ باه والنظازر ( )٥۸ :٦ورساج ادلرن بن جنمي
يف الهنر الفائق ( )۱۳٤ :۲والشفيب يف احا یة تبنني احلدائق ( )۹٥ :۲وعيل الداري يف املرقاة ( )۲۰۳۲ :٥وعبد الرمحن یخي زاده
يف مجمع االٔهنر ( )۱۱۳ :۱واحلصكفي يف ادلر اخملتار ( )۸ :۱وابن عابدرن يف رد احملتار ( ٤٤۲ :۱و ٔ )۸ :۱اما مجھور املالكية فمل
شس تحبوا الناکح يف املسااد بل جوزوه كام جزم به احلاا يف مواه اجلفیل ( )٦۰۸ :۱وهو ظاهر الكم ابن العريب يف عارضة
ا ٔالحوذي ( )۱۱۱ :٦وخفیل يف خمتصه وادلردرر يف الرشح الكبری ( )۳۰ :٦غری ٔا ن ادلسويق قال :قد اس تحبه بعضهم لفربكة
والٔال هرة الناکح انتی .
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