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بسم هللا الرحمن الرحیم

اجازۀ ولی درنکاح
برای آنکه ازدواج یک مسلمان و مسلمه مطابق شرع اسالمی صورت گیرد و مطابق
شرع انعقاد یابد ،الزمست شروط و ارکان نکاح مطابق شرع بطور دقیقا اجرا  ،رعایت
و در نظر ګرفته شود.
این ارکان و شروط عبارتند از:
 -1اجازه ی ولی دختر
 -2رضایت دختر برای ازدواج
 -3مهر
( بادرنظرداشت اینکه امام صاحب ابوحنیفه (رح) مهر را نه جز ارکان نکاح و نه هم
جز شروط نکاح میداند ،بنآ نکاح نزد امام صاحب ابو حنیفه ( رح ) بدون ذکر مهریه
هم صحیح ودرست است.).
امام صاحب ابوحنیفه وامام صاحب شافعی رحمه هللا علیهما میفرمایند که :شرط گذاشتن
بر انتفای مهریه باعث ابطال نکاح نیست ،اما در این حالت دادن مهرالمثل به زن واجب
می شود (.فتح القدیر .) .324/3

اما موضوع اجازه ولی در نکاح :
در حدیثی آمده است که پیامبر صلی هللا علیه وسلم میفرماید  «:ال نکاح إال بولی »
( نکاح بدون ولی جواز ندارد ) ( احمد  ،ابو داود  ،وابن ماجه )
رضایت و اذن ولی دختر شرط الزم برای صحت نکاح بوده و ولی اصلی دختر در
ردیف اول همان پدردختر و تا زمانی که پدر دختر در قید حیات باشد ،برادر و یا پسر
نمی تواند ولی دختر یا خواهر خود باشد ،مگر آنکه پدر حضور نداشته باشد ،بطور مثال
خارج از کشور ویا هم زندانی باشد.
در این شک نیست طوریکه در فوق متذکر شدیم که ولی دختر ( پدر ،پدر کالن ،برادر ،
کاکا ویا هم ما ما ) بحیث ولی دختر محسوب میگردند  .ولی در صورتیکه شخص فاقد
( پدر  ،پدر کالن  ،برادرویا هم کاکا وماما ) باشد  ،در این صورت قاضی یا حاکم
منطقه ( ولی و ولسوال ) ویا هم ریش سفید قوم بحیث ولی دختر میتواند امور والیت
دختر را پیش ببرد .
ولی دختر مطابق شریعت اسالمی مکلف است که بایداز زنان تحت تکفل خود قبل از
ازدواج در مورد ازدواج اش با شخص خواستگار  ،اجازه شرعی بخواهد ،و اگر زن
راضی به ازدواج نباشد ،ولی وی نمیتواند او را مجبور به ازدواج کند ،پس اگر بدون
رضایت او (ولی) او را به عقد کسی درآورد ،دختر میتواند آن عقد انعقاد شده را فسخ
وملغی اعالم بدارد .
حضرت ابوهریره رضی هللا عنه حدیثی را از پیامبر صلی هللا علیه وسلم در این بابت
بشرح ذیل بیان فرموده است « :التنکح األیم حتی تستأمر ،والتنکح البکر حتی تستأذن،
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قالوا :یا رسول هللا و کیف إذنها؟ قال :أن تسکت» یعنی« :بیوه تا از او دستور نگرفتند
ازدواج داده نشود ،و دوشیزه هم تا از او اجازه گرفته نشود ،به ازدواج کسی داده نشود.
گفتند :ای رسول هللا ،اجازه (رضایت) بکر چگونه است؟ فرمود :این است که ساکت
بماند» ( .صحیح مسلم (.)869
هکذا از خنساء بنت خدام أنصاری روایت است« :أن أباها زوجها و هی ثیب ،فکرهت
ذلک ،فأتت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم -فرد نکاحها» .صحیح مسلم ( .)886یعنی:
«او بیوه بود و پدرش بدون رضایت او ،را به عقد کسی درآورد ،نزد پیامبر صلی هللا
علیه وسلم رفت و نکاحش را باطل کرد».
هکذا ازحضرت ابن عباس رضی هللا عنه روایت است« :أن جاریة بکرا ً أتت النبی
صلی هللا علیه وسلم فذکرت له أن أباها زوجها و هی کارهة ،فخیرها النبی صلی هللا
علیه وسلم» .صحیح مسلم (.)866یعنی« :دختری (بکر) نزد پیامبر صلی هللا علیه وسلم
آمد وبه او گفت که :پدرش بدون رضایتش ،او را به عقد کسی درآورده است ،پیامبر
صلی هللا علیه وسلم او را (در فسخ عقد) اختیار داد».
بنابراین بر طبق احادیث که فوق از آن یاد اوری نمودیم ،سرپرست و پدر دخترکه بحیث
ولی در امور نکاح بحساب می ایند  ،نمی تواند بدون اجازه و رضایت دخترش وی را به
ازدواج مردی دربیاورد ،و اگر بدون رضایت او را به عقد پسری درآورد ،دختر شرعا
می تواند نکاح انعقاد شده را فسخ کند وبرای اجراات ذیربط میتواند به محکمه شرعی
رجوع کرده و از قاضی شرع بخواهد که نکاح را فسخ کند.
البته دختر نیز نمی تواند بدون اجازه و حضور ولی و پدرش با مردی ازدواج کند ،زیرا
پیامبر صلی هللا علیه وسلم فرمودند« :أیما امرأة لم ینکحها الولی فنکاحها باطل،
فنکاحها باطل ،فنکاحها باطل ،فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها ،فإن اشتجروا
فالسلطان ولی من ال ولی له» .ابن ماجه (.)1879
یعنی« :هر زنی که ولی او را ازدواج ندهد ،ازدواجش باطل است ،ازدواجش باطل
است ،ازدواجش باطل است ،پس اگر شوهرش با او نزدیکی کرد باید مهریهاش را به
سبب نزدیکی با او پرداخت کند ،و اگر با هم مشاجره کردند حاکم سرپرست کسی است
که سرپرست ندارد».
پس هم دختر باید با رضایت ولی خود ازدواج کند و هم ولی باید رضایت  ،نظر وموافقه
دخترخویش در امر خواستگاری ازدواج جلب نماید  ،وبصورت مطلق اجازه ندارد که
بدون رضایت دختر وی را به عقد ازدواج پسری در اورد .

خوانندۀ محترم !
شرط والیت در نکاح عمل دور اندایشانه که دین مقدس اسالم برای بهبود ودفع خطر
وضع گردیده است،و عمل خوب معقول ومنطقی میباشد .واز جانب دیگر دخیل بودن
ولی در امر زواج  ،یک دخالت متحکمانه ودر حقیقت امر یک والیت عادالنه و
عقالنی است که درآن فهم عالی الهی وسنت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم رعایت باید
شود .
ولی باید بدانیم کسانیکه دختر معصوم وصغیره خویش را در مقابل پول  ،دارایی ،
مقام ومنصب ویا هم عوامل واسباب دیگر در اختیار مرد پیروانسان ناسالم میگذارد
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کجای آن اسالم است وکجا آن شرع است .
این را می پذیریم که پدرها اکثرآ مصلحت ونیکبختی اوالد خویش را تمناء دارد .
ولی کسانیکه به والیت مطلق اولیاء به اساس حدیث « ال نکاح اال بولی » احکام
خویش را صادر مینمایند ،باید بدانند که به خطاء رفته اند .همۀ علماء ودر رأس آن
امام اعظم امام ابوحنیفه رحمت هللا علیه وعلمای معاصر والیت ،ولی را والیت
اختیاری میدانند نه والیت اجباری ،زیرا والیت بالغ وعاقل در روشنایی مصلحت
شان و رضایت شان ثابت میشو د.
پس والیت  :اولیا معتوه  ،ابله  ،احمق  ،سفیه ومادیت پرست مورد سوال قرار
میگرد.
بنآ پسر ودختر در چار چوکات اسالمی میتوانند شریک زندگی خویش را خود شان
انتخاب نمایند و به اساس ارزش های انسانی پا به عرصۀ مسؤولیت گذاشته،
خانواده تشکیل دهند.
اما برخی از علماء « النکاح اال بولی  ،نکاحی بدون ولی وجود ندارد » را مختص
میدانند که در صورت بر ایشان نکاح نیز ثابت میشود  .پس ارزو و مرغوب هم
همین است تا اولیا امور تصمیم شانرا در رابطه به ایجاد پیوند خانواده به اساس تعلیم
واالی اسالم و در روشنایی اهداف ومقاصد شرع  ،طرح ریزی کنند تا فرزندان شان
در فضای آگنده از سعادت ونیک بختی  ،در تکامل جامعه اسالم کوشا ،فعال وبا رسالت
نقش ارزنده را ایفا کند.

رد صالحیت ولی دختر در اسالم:
رعایت حقوق متقابل والدین و فرزندان توسط هم دیگر ،عالوه بر این كه یك فرمان الهى
آسمانی است از جمله اوامر تشریعی نیز بشمار میرود  ،و به صورت یك قانون تكوینى
در نهاد همه انسان ها وجود دارد.
به عبارت دیگر روابط والدین و فرزندان كه یك رابطه آسمانى و توأم با عشق و عالقۀ
اصیل است از فطرت انسان سرچشمه مى گیرد و به تاریخ پیدایش انسان در روى زمین
بر مى گردد ،بنابراین فطرت انسانى و دستور آسمانی هردو جانب پدر وفرزند را به
نیکی متقابل وحفظ عدالت در رعایت حقوق دعوت مینماید.
اگر این رابطه به اساس فرمان الهی بطور دقیق پایه گزاری شود ،در حقیقت كل جامعه
سالم و صالح خواهد شد ،اما اگر فرزندان حقوق والدین ویا هم والدین حقوق فرزندان
خویش را بخصوص در امر والیت بطور دقیق و سالم پایه گزاری وتنظیم نه نمایند،
پرابلم های ومصیبت های را ببار خواهد آورد ،که جبران ناپذیر خواهد بود.
در صورت عدم مراعات این حقوق فرهنگ  ،تمدن و در نهایت امر ارزش هاى آن
جامعه دچار فروپاشى خواهد شد براى همین اصل ،در فرهنگ عالی اسالمی در مرتبه
اول حقوق و وظایفى براى والدین در مقابل اوالد و در مرتبه دوم وظایف و مسئولیت
هایى نیز براى فرزندان در قبال والدین منظور شده است.
در این راستا یکی از حقوق که فرزندان بخصوص دخترباالی پدر ویا هم ولی خویش
دارد اینست تا در تعین شریک زندگی اصل عدالت و فرمان الهی وسنت نبوی را رعایت
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فرماید واز خورده گیری ورفتار تعصبی واحساساتی دراین مورد احتراز وجلوگیری
نماید.
بنآزمانیکه شخص مناسب برای ازدواج فرزندان و خاصتا فرزندان اناث اش در یافت
شود ،مطابق حکم شرعی باید تصیم واجراات نماید.
ولی هرگاه طوری واقع گردد که یک پسر مسلمان ،نمازخوان ،با ایمان و با اخالق به
خواستگاری دختری اش طلب خواستگاری کند و ولی دختر ( اعم از پدر وسایر
اشخاصیکه امروالیت را دارند) بدون دلیل و عذر شرعی به رد خواستگاری اقدام نماید ،
دختر مطابق حکم شرعی وقانونی حق دارد به محکمه شرعی مراجعه نماید  ،تا قاضی
شرع بعنوان وکیل و ولی دختر وی را به نکاح آن پسر مومن دربیاورد.
دانشمند شهیر جهان اسالم سید سابق رحمه هللا در کتاب « فقه السنة » در این بابت
مینویسد:
« باتفاق علما ولی حق نداردکه مانع ازدواج مولیه (زنان تحت تکفل خود) خودگردد و
هرگاه شخص هم کف و مناسب بخواهد با او ازدواجکند و به وی مهرالمثل بدهد ،ولی
حق ندارد که با منع او از ازدواج ،به وی ظلمکند .اگر دراین حال ولی مانع از ازدواج
دختر شد ،دختر حق دارد که به قاضی شرع مراجعهکند تا او را انکاح نماید ،اما در این
حالت والیت ازدواج به ولی دیگری که در مرتبه بعد از این ولی ظالم قرار دارد
(مانند برادر یا کاکا و یا پسروی ) منتقل نمیشود بلکه والیت مستقیما به قاضی شرع
منتقل میگردد ،چون این ممانعت ظلم است و والیت رفع ظلم بدست قاضی است.
ولیکن اگر ممانعت ولی از ازدواج ،بسبب یک عذر مقبول و پسندیده باشد ،مانند
اینکه شوهر مناسب وکفء نباشد یا اینکه مهریه ،مناسب و به اندازه مهرالمثل نباشد تا
اینکه خواستگار مناسبتری پیدا شود ،در این صورت او عاضل و مانع محسوب نمیشود
و والیت از او منتقل نمیگردد».
بنابراین بر طبق رأی تمام علمای مذاهب اسالمی ،اگر یک نفر خواستگار مناسب و
دیندار برای دختری غرض خواستگاری آمد اما ولی او با آن بدون داشتن عذر و دلیلی
شرعی – مخالفت کرد ،دختر می تواند به قاضی شرع مراجعه کند تا قاضی بجای ولی
او ،وی را به نکاح آن خواستگار درآورد .پایان
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