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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
 » سعيد افـغــانی–سعـيـدی « امــيـن الـديــنداکترالحاج 
  ٢٠١۵ اگست ١٢

  

 اجازۀ ولی درنکاح
  

ی صورت گيرد و مطابق شرع انعقاد يابد، الزمست شروط مطابق شرع اسالميک مسلمان و مسلمه که ازدواج  برای آن

   . رفته شودگو در نظر  عات ا  و مرء اجراًاو ارکان نکاح مطابق شرع دقيق

 :  شروط عبارتند ازاين ارکان و 

  ولی دخترۀ اجاز-١

  رضايت دختر برای ازدواج-٢

 ر ـھَ م-٣

 ً، بناءداند مینه جز ارکان نکاح  و نه ھم جز شروط نکاح ر را ـھَ م)رح (که امام صاحب ابوحنيفه بادرنظرداشت اين(

 ..) ودرست است صحيحھم   ذکر مھريه بدون)  رح ( نکاح نزد امام صاحب ابو حنيفه 

شرط گذاشتن بر انتفای مھريه باعث ابطال نکاح نيست، اما : فرمايند که می هللا عليھما ةرحمامام ابوحنيفه وامام  شافعی 

  .. )٣/٣٢۴فتح القدير .) ن مھرالمثل به زن واجب می شوددر اين حالت داد

  

 :اما موضوع اجازۀ ولی در نکاح 

» نکاح بدون  ولی جواز ندارد »  « ال نکاح  إال بولی « :فرمايد  در حديثی آمده است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم می

 ) د ، وابن ماجه واحمد ، ابو داو( 

و ولی اصلی دختر در رديف اول  ھمان پدردختر  و تا بوده زم برای صحت نکاح ذن ولی دختر شرط الِارضايت و 

که پدر  زمانی که پدر دختر در قيد حيات باشد، برادر و يا پسر  نمی تواند ولی دختر يا خواھر خود باشد، مگر آن

  .طور مثال خارج از کشور ويا ھم زندانی باشده حضور نداشته باشد، ب

حيث ولی دختر ه ب) ماپدر، پدر کالن، برادر ، کاکا ويا ھم ما(که در فوق متذکر شديم که  یدر اين شک نيست  طور

 باشد ، در اين ) يا ھم کاکا وماما و پدر، پدر کالن ، برادر( که شخص فاقد ولی در صورتی. گردند  محسوب می

تواند امور واليت  ولی  دختر میحيث ه يا ھم  ريش  سفيد قوم ب  و) ولسوالولی  و (قاضی يا  حاکم منطقه صورت 

  . دختر را پيش ببرد 

با ش در مورد ازدواجل خود قبل از ازدواج ـَُفـَکاز زنان  تحت ت ولی دختر مطابق شريعت  اسالمی مکلف است که بايد

تواند او را مجبور به   و اگر زن راضی به ازدواج نباشد، ولی وی نمی  شرعی بخواھدۀشخص خواستگار ، اجاز
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تواند آن عقد انعقاد شده را فسخ  او را به عقد کسی درآورد، دختر می) ولی(واج کند، پس اگر بدون رضايت او ازد

  .وملغی اعالم بدارد 

: ذيل بيان فرموده استشرح ه حضرت ابوھريره رضی هللا عنه حديثی را از پيامبر صلی هللا عليه وسلم در اين بابت ب

بيوه تا «: يعنی» أن تسکت: يا رسول هللا و کيف إذنھا؟ قال: کح البکر حتی تستأذن، قالواالتنکح األيم حتی تستأمر، والتن«

ای : گفتند.  و دوشيزه ھم تا از او اجازه گرفته نشود، به ازدواج کسی داده نشود از او دستور نگرفتند ازدواج داده نشود

 ).٨۶٩(صحيح مسلم . ( »ت بمانداين است که ساک: بکر چگونه است؟ فرمود) رضايت(رسول هللا، اجازه 

صلی هللا   أن أباھا زوجھا و ھی ثيب، فکرھت ذلک، فأتت رسول هللا«: ھکذا از خنساء بنت خدام أنصاری روايت است

او بيوه بود و پدرش بدون رضايت او، او را به عقد کسی «: يعنی).  ٨٨۶(صحيح مسلم . »فرد نکاحھا -عليه وسلم

 .» عليه وسلم رفت و نکاحش را باطل کرددرآورد، نزد پيامبر صلی هللا

ًأن جارية بکرا أتت النبی صلی هللا عليه وسلم فذکرت له أن «: ھکذا ازحضرت ابن عباس رضی هللا عنه روايت است

نزد پيامبر ) بکر(دختری «: يعنی).٨۶۶(صحيح مسلم . »صلی هللا عليه وسلم أباھا زوجھا و ھی کارھة، فخيرھا النبی

پدرش بدون رضايتش، او را به عقد کسی درآورده است، پيامبر صلی هللا عليه : ليه وسلم آمد وبه او گفت کهصلی هللا ع

 .»اختيار داد) در فسخ عقد(وسلم او را 

ه حيث ولی در امور نکاح به که ب سرپرست و پدر دختر فوق از آن ياد اوری نموديم ،در  که یبنابراين بر طبق احاديث

می تواند بدون اجازه و رضايت دخترش وی را به ازدواج مردی دربياورد، و اگر بدون رضايت او يند ، نآحساب می 

 ۀتواند  به محکم ت ذيربط میآ می تواند نکاح انعقاد شده را فسخ کند وبرای اجراًرا به عقد پسری درآورد، دختر شرعا

 .شرعی رجوع کرده و از قاضی  شرع بخواھد که نکاح را فسخ کند

دختر نيز نمی تواند بدون اجازه و حضور ولی و پدرش با مردی ازدواج کند، زيرا پيامبر صلی هللا عليه وسلم البته 

ينکحھا الولی فنکاحھا باطل، فنکاحھا باطل، فنکاحھا باطل، فإن أصابھا فلھا مھرھا بما أصاب  لم أيما امرأة«: فرمودند

 ).١٨٧٩(بن ماجه ا. »منھا، فإن اشتجروا فالسلطان ولی من ال ولی له

ھر زنی که ولی او را ازدواج ندھد، ازدواجش باطل است، ازدواجش باطل است، ازدواجش باطل است، پس «: يعنی

اش را به سبب نزديکی با او پرداخت کند، و اگر با ھم مشاجره کردند حاکم  اگر شوھرش با او نزديکی کرد بايد مھريه

 .»سرپرست کسی است که سرپرست ندارد

در امر را خويش   دخترۀموافق م دختر بايد با رضايت ولی خود ازدواج کند و ھم ولی بايد رضايت ، نظر وپس ھ

صورت مطلق اجازه ندارد که بدون  رضايت دختر وی را به عقد  ازدواج ه ازدواج جلب نمايد ، وبو خواستگاری 

 .ورد آپسری در 

  !خوانندۀ محترم 

و عمل  رده  است،ککه دين مقدس اسالم برای بھبود ودفع خطر وضع است دايشانه  دور انیشرط  واليت در نکاح  عمل

 .باشد  خوب معقول ومنطقی می

يا ھم عوامل   منصب  و ی ، مقام وئکه دختر  معصوم  وصغيره خويش  را در مقابل  پول ، دارا ولی بايد  بدانيم کسانی

 .  آن  شرع است یگذارد  کجای آن اسالم است  وکجا انسان ناسالم  می و واسباب ديگر  در اختيار مرد  پير

 .د ن دارآرزوت ونيکبختی اوالد خويش را ح  مصلًام  که  پدرھا  اکثرياين را می  پذير

 بايد  ،نمايند احکام خويش را  صادر می» ال نکاح اال بولی «   به اساس حديث  ءکه به واليت مطلق   اوليا ولی کسانی

 هللا عليه وعلمای معاصر  واليت، رحمةس آن  امام اعظم امام ابوحنيفه  أ ودر رء  ھمۀ علما.فته اند رءبدانند که به خطا
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ی  مصلحت  شان  و رضايت وعاقل در روشنائدانند  نه واليت اجباری، زيرا واليت بالغ   ولی  را واليت اختياری می

 .دثابت می شوشان  

  . ال  قرار ميگردؤ پرست مورد سومادی سفيه    معتوه ، ابله ،  احمق ،ءاوليا: پس واليت 

توانند  شريک  زندگی خويش را  خود  شان انتخاب نمايند  و به اساس     پسر ودختر در چار چوکات اسالمی  میًءبنا

  . خانواده تشکيل  دھند،وليت گذاشتهؤ مسصۀ ارزش ھای انسانی پا به عر

دانند که در  صورت  بر  را مختص می » ی بدون ولی وجود ندارد نکاحالنکاح  اال بولی ،  « ءاما برخی از علما

را در رابطه به ايجاد    امور تصميم شانءھمين است  تا  اولياو مرغوب ھم رزو آپس . شود  ايشان نکاح نيز  ثابت  می

 تا فرزندان شان مقاصد  شرع ، طرح ريزی کنند ی اھداف وشنائليم واالی اسالم  و در  رواپيوند خانواده  به اساس تع

  .دن کنء  اسالم کوشا، فعال و بارسالت  نقش ارزنده را ايفاۀدر فضای آگنده از سعادت ونيک بختی ، در تکامل  جامع

  

 :رد صالحيت ولی دختر در اسالم

 اوامر ۀرعايت حقوق متقابل والدين و فرزندان توسط ھم ديگر، عالوه بر اين كه يك فرمان الھى آسمانی است از جمل

 . انسان ھا وجود داردۀ و به صورت يك قانون تكوينى در نھاد ھم رود  شمار میه تشريعی نيز ب

 آسمانى و توأم با عشق و عالقۀ اصيل است از فطرت انسان ۀ به عبارت ديگر روابط والدين و فرزندان كه يك رابط

راين فطرت انسانى و دستور آسمانی سرچشمه مى گيرد و به تاريخ پيدايش انسان در روى زمين  بر مى گردد، بناب

  .نمايد ھردو جانب پدر و فرزند را به نيکی  متقابل وحفظ عدالت در رعايت حقوق دعوت می

طور دقيق پايه گزاری شود، در حقيقت  كل جامعه سالم و صالح خواھد شد، اما ه اگر اين رابطه به اساس فرمان الھی ب

طور دقيق و سالم پايه ه خصوص در امر واليت به  حقوق فرزندان خويش را باگر فرزندان حقوق والدين ويا ھم والدين

  . بار خواھد آورد، که جبران ناپذير خواھد بوده ی را بئمصيبت ھا  و ھادشوارینمايند، اری وتنظيم نذگ

 شد در صورت عدم مراعات اين حقوق  فرھنگ،  تمدن و در نھايت امر  ارزش ھاى آن جامعه دچار فروپاشى خواھد

 ۀ اول حقوق و وظايفى براى والدين در مقابل اوالد  و در مرتبۀبراى ھمين اصل، در فرھنگ عالی اسالمی  در مرتب

  . ى نيز براى فرزندان در قبال والدين منظور شده استئوليت ھاؤدوم وظايف و مس

ن يش دارد اينست تا در تعيخصوص دخترباالی پدر ويا ھم ولی خويه  که فرزندان   بیدر اين راستا  يکی از حقوق

رده گيری ورفتار تعصبی واحساساتی وسنت نبوی را رعايت فرمايد واز خشريک زندگی اصل عدالت و فرمان الھی 

 .دراين مورد احتراز وجلوگيری نمايد

 يافت شود، مطابق حکم شرعی  درفردیاناث ً مناسب برای ازدواج فرزندان و خاصتا فرزندان یکه شخص  زمانیًءبنا

 .ت نمايدآبايد تصيم واجرا

ھرگاه طوری واقع گردد که  يک پسر مسلمان، نمازخوان، با ايمان و با اخالق به خواستگاری دختری طلب ولی 

بدون دليل و عذر شرعی به رد ) که امر واليت را دارند اعم از پدر وساير اشخاصی(خواستگاری کند و ولی دختر 

 شرعی مراجعه نمايد ، تا قاضی شرع ۀقانونی حق دارد به  محکم ق حکم شرعی وخواستگاری اقدام نمايد ، دختر مطاب

 .من دربياوردؤعنوان وکيل و ولی دختر وی را به نکاح آن پسر مه ب

 :نويسد در اين بابت می» فقه السنة «  هللا در کتاب  ةدانشمند شھير جھان اسالم  سيد سابق رحم

   و مناسبوُگردد و ھرگاه شخص ھم کف خود) زنان تحت تکفل خود(زدواج موليه ولی حق نداردکه مانع ا ءباتفاق علما «

اگر دراين حال . کند ، به وی ظلم کند و به وی مھرالمثل بدھد، ولی حق ندارد که با منع او از ازدواج بخواھد با او ازدواج

و را انکاح نمايد، اما در اين حالت کند تا ا دارد که به قاضی شرع مراجعه ولی مانع از ازدواج دختر شد، دختر حق 
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منتقل ) مانند برادر يا کاکا و يا پسروی ( بعد از اين ولی ظالم قرار دارد ۀ که در مرتب  ديگری  به ولی  ازدواج واليت

دست ه  ظلم ب گردد، چون اين ممانعت ظلم است و واليت رفع ًشود بلکه واليت مستقيما به قاضی شرع منتقل می نمی

 . قاضی است

 نباشد  وفُ شوھر مناسب وک که  مانند اين  باشد،  يک عذر مقبول و پسنديده سببه ، ب وليکن اگر ممانعت ولی از ازدواج

که خواستگار مناسبتری پيدا شود، در اين صورت او عاضل   مھرالمثل نباشد تا اينۀ، مناسب و به انداز که مھريه يا اين

 .»گردد  منتقل نمیشود و واليت از او و مانع محسوب نمی

بنابراين بر طبق رأی تمام علمای مذاھب اسالمی، اگر يک نفر خواستگار مناسب و ديندار برای دختری غرض 

 مخالفت کرد، دختر می تواند به قاضی شرع – بدون داشتن عذر و دليلی شرعی  خواستگاری آمد اما ولی او با آن 

  .  نکاح آن خواستگار درآوردجای ولی او، وی را بهه مراجعه کند تا قاضی ب

  

  :نگـارش  تتبع و

 » سعيد افـغــانی–سعـيـدی « امــيـن الـديــنداکترالحاج 

   جرمنی-ل مرکز کلتوری دحـــــق الرهومسؤ و مــديـــر مطـالعات سـتراتــــيـژيک افـغـان

  

 

 

 


