
Forholdet til din wali 
 

 
Er du en kvinde, som er konverteret til islam og mangler en wali til at bistå dig i processen i at blive 
gift? Så finder du her nogle retningslinjer, som kan afstemme dine og din walis forventninger til 
forløbet.  
 
Grundreglen er, at en wali skal agere bisidder for kvinden i ægteskabsprocessen Hendes biologiske 
familie vil altid og stadig være hendes familie, som man bør ære og respektere. Wali-rollen er 
dermed kun begrænset til den islamiske ægteskabsproces.  
 
For det første skal der skelnes mellem to former for wali. En wali kan både være en almen mand 
alene, men en wali kan også være en islamisk organisation (f.eks. Det Islamiske Trossamfund i dette 
tilfælde). Grunden til, at en Islamisk organisation kan fungere som wali, er for ikke at overlade en så 
følsom opgave til en person, som kvinden i princippet kan indgå ægteskab med. En organisation kan 
påtage sig opgaven på en mere overordnet facon. Vi kommer mere ind på dette længere nede.  
 
Wali’en har følgende ansvar: 
 

- Være behjælpelig til at vurdere om manden, hun ønsker at gifte sig med, lever op til de krav 
og forventninger, som kvinden har.  

- Være til stede under vielsen (nikkah) og hjælp med, at den forløber retmæssigt efter aftalen 
og kvindens krav. 

- Efter vielsen skal wali’en være behjælpelig, hvis der kommer signifikante udfordringer i 
ægteskabet, der kan forårsage større problemer mellem det nygifte par. Det kan være svært 
at vurdere grænsen for, hvad der er relevant at bede sin wali om hjælp til, men man kan sige, 
at man ikke skal anse wali’en som en bror eller en far, som man kan snakke med om alt og 
ingenting. Såfremt der er udfordringer af en vis alvor, bør wali’en stå til rådighed, hvis 
kvinden føler et behov for en mandlig mægler. 

- Wali’en og kvinden bør ikke have et nært personligt forhold. Dette for at undgå, at de to 
parters forhold eller følelser skulle farve kvindens valg af ægtemand.  

- Som sidst skal wali’en have den nødvendige islamiske viden og ægteskabelige erfaring og 
forståelse, som er nødvendig for at påtage sig de ovenstående opgaver på ansvarlig vis.  

 
Som nævnt tidligere kan en islamisk organisation også agere wali. Hvis dette er tilfældet, så er det 
øverste medlem af organisationen (oftest formanden eller imamen), som skal leve op til wali-rollen. 
Dog er det begrænset, hvor mange kvinder én mand kan være wali for. Derfor kan organisationen 
sende en ’repræsentant’, som er formandens stedfortræder. I dette tilfælde har stedfortræderen det 
samme ansvar, som står skrevet tidligere. Dog skal det bemærkes, at det i sidste ende er 
organisationen, som har det endelige wali-ansvar, uagtet hvem der er imam/formand.  


