
 
 

Is lam vaati i ,  että solmiakseen aviol i i ton, on musl iminaisel la oltava holhooja el i  wal i ,  joka
on yleensä hänen isänsä, olettaen että hänen isänsä on musl imi.

 
Islamin vaatimus holhoojan osal l isuudel le aviopuol ison val intaprosessissa perustuu sen

varmistamisel le, että nainen käyttää omaa val innan mahdoll isuuttaan oikein.
 

Kuka voi toimia Walina?
Isä, joka ei ole itse muslimi ei voi toimia muslimityttärensä walina.
(Esimerkiksi koraanin jakeet  Al-Maaidah  5:55ja Al-Anfaal 8:73)

 
Tapauksessa, jossa naisen suvusta ei löydy muslimiwalia, voi holhoojana toimia sellainen

muslimi, jolla on valta-asema oman alueensa muslimiyhteisössä.
 

Profeetta( saws) sanoi: "Avioliittosopimusta ei voida solmia ilman walin läsnäoloa. Sultan
(vallanpitäjä) voi toimia walina heille, joilla ei ole sellaista."

Ibn Maajah ja Imam Ahmed
 

Mikäli alueella (kuten Suomessa) ei ole muslimihallitsijaa, tulee kääntyä yhteisön
muslimijohtajan tai kenen tahansa oikeudenmukaisen, kunnioitetun ja korkean moraalin

omaavan muslimin, kuten Islamilaisen keskuksen johtajan tai sen imaamin puoleen.
 
 
 
 

 

Allahin Lähetti lään (saws) on kerrottu sanoneen: "Ei ole avioli ittoa ilman walia (lail l ista holhoojaa)."
Al-Hakim ja Ibn Hibbaan luokittelivat hadithin olevan sahih.

 
Umar (ra) on sanonut: "Naista ei voi naittaa i lman lail l isen holhoojan lupaa, tai ymmärryksen

omaavan miehen hänen suvustaan, tai muslimihallitsijan lupaa.
Malik Al- Muwattassa sahiih kertoja ketjulla.
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Lista laillisista holhoojista tärkeysjärjestyksessä:
 

1.  Morsiamen isä
2.  Morsiamen isän laillistama holhooja
3.  Morsiamen isän miespuolinen sukulainen (esim. isoisä)
4.  Morsiamen poika tai morsiamen isänpuoleinen sukulainen
5.  Morsiamen oma veli
6.  Morsiamen isänpuoleinen velipuoli
7.  Morsiamen isänpuolisen velipuolen poika tai oman veljen poika
8.  Morsiamen setä
9.  Morsiamen sedän isänpuoleinen veli
10. Morsiamen isän veljen tai velipuolen poika
11. Morsiamen lähin miespuolinen sukulainen
12. Uskonnollinen johtaja , imam, gaadi tmv. 
13. Luotettava, tuttava, uskonnollinen uskonveli

Walin kohdalla huomioitava:
 

1) Hänen tulee olla varttunut, älykäs, vapaa (ts. ei orja), pätevä muslimimies.
 

2) Jos morsian on neitsyt ja hänen isänsä on laillinen holhoojansa, hänen täytyy saada tyttärensä
suostumus ennen hänen naittamistaan. Mikäli morsian on aiemmin naimisissa ollut tai neitsyt,

jonka laillinen holhooja ei ole hänen isänsä, hänen kanssaan on neuvoteltava kosinnan suhteen.
Hadiithin mukaan: "Aikaisemmin naimisissa ollutta naista ei tule naittaa ennen kuin hänen
kanssaan on neuvoteltu ja neitsyttä ei tule antaa avioliittoon ilman hänen suostumustaan."

 
3) Sukulaisen walina toimiminen ei ole pätevä, silloin kun toinen, läheisempi sukulainen on

käytettävissä. 
 


