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( انزٍّ اينٌا 26))اال اٌ اًنْاء اهلل ال خٌف عهْيى ًال ىى حيضٌٌَ )

ٍ يف احلْاج انذَْا ًيف االخشج  ال تثذّم (هلى انثشش26ًكاٌَا ّتقٌٌ )

( ًال حيضَك قٌهلى اٌ انعضج هلل مجْعا ىٌ 26نكهًاخ اهلل رنك ىٌ انفٌص انعظْى )

 (((26انسًْع انعهْى )
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 انشكش ًانتقذّش    

                     تانشكش ًانتقذّش اىل اهلل عضّ ًرم اًالً انزُ يٍّ عهِّ أٌ اَتيِ يٍ  أًرو

 ىزا اجليذ املتٌاضع  

      ًخنص جبضّم انشكش ًانعشفاٌ اىل كم يٍ أشعم مشعح يف دسًب عهًنا ًاىل         يٍ

 ًقف عهَ املناتش ًاعطَ يٍ حصْهتو فكشج نْنري دستنا 

 اىل االساتزج انكشاو يف قسى عهٌو انقشآٌ ًانرتتْح االساليْح 

ًانتٌرو تانشكش اجلضّم اىل انذكتٌس " اّاد انعزْهِ " انزُ تفضم تاإلششاف عهَ      ىزا انثحج 

 فزضاه اهلل خريا ... فهو ينا كم االحرتاو ًانتقذّش 

 ًيذ يل  ّذ ًكزنك اشكش كم يٍ ساعذَِ عهَ امتاو ىزا انثحج ًقذو ايل انعٌٌ

 املساعذج ًصًدَِ  تاملعهٌياخ انالصيح إلمتاو ىزا انثحج  

 كًا اقذو امسَ آّاخ انشكش ًااليتناٌ ًانتقذّش اىل انزٍّ محهٌا أقذط سسانح يف      احلْاج 

  اىل انزٍّ ييذًا يل طشّق انعهى ًاملعشفح 

 اىل مجْع اساتزتنا االفاضم    
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  املقذيح

 ًّشضَ، ستنا حية ،كًا فْو يثاسكا طْثا كخريا محذا خهقو عهَ اَعى انزُ هلل احلًذ

 انو ًعهَ االطياس انو عٍ ،ًسضَ ًىذٍ سمحح نهعاملني املثعٌث حمًذ سْذَا عهَ اهلل ًصهَ

  كخريا تسهًْا ،ًسهى انذٍّ ٌّو اىل تإحساٌ اتثعيى ًيٍ ًاصحاتو

 .تعذ او

 ،فزاء يطانة مخسح اىل يقسى يثحخني"  االساليْح انعقْذج يف االًنْاء ًكشايح انٌالّح"  حبخِ تضًٍ ًقذ

 , ًاالصطالس انهغح يف انٌالّح تعشّف االًل املطهة يف

 ، ًانسنح انكتاب يف انٌالّح حثٌخ دنْم راء انخاَِ املطهة يف ً

 االًنْاء تني انتفاضم انخاَِ املطهة ،ًيف االًنْاء اقساو االًل املطهة يف راء  انخاَِ املثحج يف ً

 .  انٌيل ششًط انخانج املطهة ،ًيف

  طْثا كخريا محذا عهْو حنٍ يا ننا ّسش انزُ تعاىل هلل احلًذ اٌ دعٌاَا اخش ًىزا

  ّنفعين ،ًاٌ انكشّى انٌرو قاهلا ، يثاسكا ، عنذه يقثٌال انعًم ىزا جيعم اٌ ًاسانو

  يسؤًل خري تعاىل فاَو ، انْو اَتيَ يٍ كم تو ّنفع ًاٌ ، مماتِ ًتعذ حْاتِ يف تو

 ..انذٍّ ٌّو اىل تإحساٌ اتثعيى ًيٍ ًاصحاتو انو ،ًعهَ اهلل عثذ تٍ حمًذ ًقذًتنا

 



 المبحث االول_

 تعرٌف الوالٌة فً اللغة واالصطالح  -المطلب االول :

 هً الخطة كألمارة , والوالٌة المصدر .  -الوالٌة فً اللغة :

ابن السكٌت : الوالٌة بالكسر , السلطان , والوالٌة  النصرة . ٌقال : هم على والٌة أي مجتمعون فً 

 النصرة 

الكسر االسم مثل االمارة والنقابة , إلنه اسم لما تولٌته قال سٌبوٌه : الوالٌة بالفتح المصدر , والوالٌة ب

وقمت به فإذا ارادوا المصدر فتحوا . قال ابن برا : وقرئ )) مالكم من والٌتهم من شًء (( بالفتح 

 والكسر وهً بمعنى النصرة 

وا مالكم من قال ابو الحسن : الكسر لغة ولٌست بذلك التهذٌب : قوله تعالى )) واللذٌن أٌمنوا ولم ٌهاجر

 (7والٌتهم من شًء (( )

قال الفراء : ٌرٌد مالكم من موارٌثهم من شًء , قال نكسر الواو ها هنا من والٌتهم اعجب الى من 

 (6فتحها آلنها انما تفتح اكثر ذلك اذا ارٌد بها النصرة )

 

 

 16سورة االنفال / اٌه  (7)

هـ/ 7364ٌنظر , لسان العرب , ابن منظور , دار الحدٌث , القاهرة , سنة الطبع )  (6)

  315م( , ص 6114

 



 

 هو القرب , والدنو , والمطر بعد المطر , ولٌت االرض , بالضم .  -الولً فً اللغة :

او هً  والولً االسم منه , والمحب , والصدٌق , والنصٌر . وولً الشًء , وعلٌه والٌة ووالٌة ,   

 المصدر 

وبالكسر : الخطة , واالمارة والسلطان . واولٌته االمر : ولٌته اٌاه . والوالء الملك . والمولى . المالك 

 , والعبد, والمعَتق, والمعِتق ,والصاحب, والقرٌب كابن العم , ونحوه 

, والرب,   والجار , والحلٌف , واالبن , والعم , والنزٌل , والشرٌك , وأبن االخت , والولً

 والناصر, والمنعم , والمنعم علٌه , والمحب , والتابع والصهر. وفٌه مولوٌة أي ٌشبه الموالً.

 وهو ٌتمولى : ٌتشبه بالسادة 

 وتواله اتخذه ولٌا , واالمر : تقلده . وانه لبٌن الوالءة والولٌة والتولً والوالء والوالٌة , 

 (7واولى على الٌتٌم : اوصى )

_________________________________________________ 

(, تحقٌق ,  هـ 771ٌنظر , القاموس المحٌط , مجدالدٌن محمد بن ٌعقوب الفٌروزابادي) ت  (7)

م (  6117هـ / 7361أنس محمد الشافعً وزكرٌا جابر أحمد , دار الحدٌث , القاهرة , سنة الطبع ) 

    7177ص 



              

هً من )الولً ( وهو القرب , فهً قرابة حكمٌة حاصلة من العتق او من  -الوالٌة فً االصطالح : 

 المواالة 

 والوالٌة هً قٌام العبد بالحق عند الفناء عن نفسه 

 ( 7والوالٌة : هً تنفٌذ القول على الغٌر شاء الغٌر او ابى )

باألولٌاء لقربهم من الوالٌة : هً القرب والمحبة فهم اهل القرب والمحبة من هللا) عز وجل ( وسموا 

( وفً مقدمة هؤالء 6هللا وألن هللا ٌحبهم قال تعالى )) ان هللا ٌحب التوابٌن وٌحب المتطهرٌن (( )

 ( 4المالئكة واالنبٌاء والرسل واالولٌاء والصالحون وجمٌع المؤمنون )

_____________________________________________________ 

التعرٌفات , علً بن محمد بن علً الجرجانً , تحقٌق , عادل انور خضر , دار المعرفة ,  (7)

  661م (, ص  6111 -هـ 7361)  7لبنان , طـ  –بٌروت 

  666سورة البقرة / اٌه  (6)

ٌنظر , التعلٌقات المختصرة على متن العقٌدة االسالمٌة , صالح بن فوزان بن عبدهللا الفوزان  (4)

 شر والتوزٌع , دار العاصمة للن

 

 



 المطلب الثانً                                    

 دلٌل ثبوت الوالٌة من الكتاب 

*قال تعالى )) والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولٌاء بعض ٌأمرون بالمعروف وٌنهون عن 

 (7)المنكر((

 فتهم واما المؤمنون والمؤمنات , وهم المصّدقون باهلل ورسوله وآٌات كتابه , فان ص 

 ان بعضهم انصار بعض واعوانهم .

 ( 6) ٌأمرون بالمعروف ( ٌأمرون الناس باإلٌمان باهلل ورسوله وبما جاء به من عند هللا )

 

__________________________________________________ 

  17سورة التوبة / اٌه  (7)

القرآن ( , محمد بن جرٌر بن ٌزٌد بن كثٌر بن  تفسٌر الطبري )جامع البٌان عن تأوٌل آي (6)

هـ   ( , تحقٌق , عبدهللا بن المحسن التركً  471غالب اآلملً , ابو جعفر الطبري , متوفى )سنة 

مجلد  – 62م ( , عدد االجزاء /  6117هـ /  7366, سنة الطبع )  7دار هجر , ط  –, الناشر 

             552/ ص  63

     



 

 (   7))اال ان اولٌاء هللا ال خوٌف علٌهم وال هم ٌحزنون (() *قال تعالى

ٌقول تعالى ذكره : اال ان انصار هللا ال خوف علٌهم فً االخرة من عقاب هللا , الن هللا رضً عنهم 

 فامنهم من عقابه وال هم ٌحزنون على ما فاتهم من الدنٌا . 

 ( 6واألولٌاء جمع ولً وهو النصٌر )

ًَّ هللا الذي نّزل الكتاب وهو ٌتولى الصالحٌن (() قال تعالى )) ان  ( 4ولٌ

ًّ هللا ( أي متولً اموري ) الذي نزل الكتاب ( آي القرآن ) وهو ٌتولى الصالحٌن ( )  (3) ان ولٌ

__________________________________________________ 

  26سورة ٌونس / اٌه  (7)

القرآن ( , محمد بن جرٌر بن ٌزٌد بن كثٌر تفسٌر الطبري ) جامع البٌان عن تأوٌل آي  (6)

هـ ( , تحقٌق , عبدهللا بن المحسن التركً , 471بن غالب اآلملً , ابو جعفر الطبري متوفً ) 

/  63/ مجلد  62م ( عدد االجزاء ,  6117 -هـ  7366سنة الطبع )  7دار هجر , ط  –الناشر 

 617ص 

  712اٌه  –سورة االعراف  (4)

هـ ( وجالل الدٌن  723جالل الدٌن محمد بن احمد المحلً متوفى ) سنة تفسٌر الجاللٌن ,  (3)

, عدد  7القاهرة , ط  –هـ ( , دار الحدٌث 177عبدالرحمن بن ابً بكر السٌوطً متوفى سنة ) 

                                       663, ص  7االجزاء 



الى النور واللذٌن كفروا اولٌاءهم  الطاغوت *قال تعالى ))هللا ولً الذٌن امنوا ٌخرجهم من الظلمات 

 (      7ٌخرجهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فٌها خالدون (()

)هللا ولً الذٌن امنوا ( أي ناصرهم ومتولً امرهم )ٌخرجهم من الظلمات ( من الكفر والضاللة  

م الطاغوت (ٌعنً رؤسائهم كعب بن الى االٌمان والهداٌة )والذٌن كفروا( أي الٌهود )اولٌاءه

االشرف وحًٌ بن اخطب ) ٌخرجونهم من النور ( ٌعنً مما كانوا علٌه  من االٌمان بمحمد علٌه 

 ( 6الصالة والسالم قبل بعثه ) الى الظلمات ( الى الكفر به بعد بعثه )

_______________________________________________ 

  651سورة البقرة / اٌه  (7)

الوجٌز فً تفسٌر الكتاب العزٌز , ابو الحسن علً بن احمد بن محمد بن علً الواحدي  (6)

هـ ( , تحقٌق , صفوان عدنان داودي , دار النشر , دار  327النٌسابوري الشافعً المتوفى ) سنة 

 (  773ص  – 7هـ ( , ) ج  7375سنة الطبع )  7بٌروت , ط  –دمشق  –دار الشامٌة  –القلم 

 

             

             



             

قال تعالى )) أفحسب اللذٌن كفروا ان ٌتخذوا عبادي من دونً اولٌاء إّنا اعتدنا جهنم  

 (   7للكافرٌن  نزال (( )

ٌقول عز وجل افضن اللذٌن كفرو باهلل من عبدة المالئكة والمسٌح ان ٌتخذوا عبادي اللذٌن عبدوهم 

من دون هللا اولٌاء ٌقول كال بل هم لهم اعداء . وبنحو الذي قلنا فً ذلك قال اهل التأوٌل . ذكر من 

 قال ذلك 

) أفحسب اللذٌن كفروا ان حدثنا القاسم حدثنا الحسٌن قال حدثنً الحجاج عن ابن جرٌح فً قوله 

ٌتخذوا عبادي من دونً اولٌاء ( قال ٌعنً من ٌعبد المسٌح ابن مرٌم والمالئكة وهم عباد هللا ولم 

 ( 6ٌكونوا للكفار اولٌاء )

_______________________________________________________ 

 716سورة الكهف / اٌه  (7)

جرٌر بن ٌزٌد بن كثٌر بن غالب اآلملً  , ابو جعفر جامع البٌان فً تأوٌل القرآن , محمد بن  (6)

 مؤسسة الرسالة ,  –هـ ( , تحقٌق , احمد محمد شاكر , الناشر  471الطبري المتوفى سنة ) 

  (   763, ص  63م ( ) ج  6111 -هـ  7361سنة الطبع )   7ط 



 

 

(  7تون الزكاة وهم راكعون (()قال تعالى )) انما ولٌكم هللا ورسوله واللذٌن امنوا ٌقٌمون الصالة وٌؤ

 قال ابو جعفر ٌعنً قوله ) انما ولٌكم هللا ورسوله واللذٌن امنوا ( 

لٌس لكم اٌها المؤمنون , ناصر اال  هللا ورسوله , والمؤمنون اللذٌن صفتهم ما ذكر تعالى ذكره , فأما 

تخذوا منهم اولٌاء , فلٌسوا لكم الٌهود والنصارى اللذٌن امركم هللا ان تبرأوا من والٌتهم ونهاكم ان ت

 ( 6اولٌاء وال نصراء بل بعضهم اولٌاء بعض , وال تتخذوا منهم ولٌا وال نصٌرا . )

________________________________________________________ 

 55(سورة المائدة / اٌه 7)

( جامع البٌان فً تأوٌل القرآن , محمد بن جرٌر بن ٌزٌد بن كثٌر بن غالب اآلملً ابو جعفر 6)

,  7ط  –مؤسسة الرسالة  –هـ ( , تحقٌق , احمد محمد شاكر, الناشر  471الطبري توفى سنة ) 

      363ص  – 63م ( , عدد االجزاء  6111 -هـ  7361سنة الطبع     ) 

            



 المبحث الثانً                                         

 اقسام االولٌاء  -المطلب االول :

 اولٌاء هللا على طبقتٌن 

 *سابقون مقربون 

 *واصحاب ٌمٌن مقتصدون 

ذكرهم هللا فً عدة مواضع من كتابه فً اول سورة الواقعة واخرها وفً سورة االنسان ,والمطففٌن وفً 

الى فً اول الواقعة القٌامة الكبرى وفً اخرها القٌامة الصغرى فقال فً اولها سورة فاطر, فذكر هللا تع

))اذا وقعت الواقعة لٌس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت االرض رجا وبست الجبال بسا فكانت 

هباًء منبثا وكنتم ازواجاً ثالثة فأصحاب المٌمنة ما اصحاب المٌمنة  واصحاب المشأمة ما اصحاب 

 (7مة والسابقون السابقون اولئك المقربون فً جنات النعٌم ثلة من االولٌن وقلٌل من االخرٌن (()المشأ

(.ثم قال فً اخر 6فهذا تقسٌم الناس اذا قامت القٌامة الكبرى التً ٌجمع هللا فٌها االولٌن واالخرٌن )

اقرب الٌه منكم والكن ال  السورة  )فلوال ( أي : فهال )) اذا بلغت الحلقوم وانتم حٌنئذ تنظرون ونحن

تبصرون فلوال ان كنتم غٌر مدٌنٌن ترجعونها ان كنتم صادقٌن فأما ان كان من المقربٌن فروح ورٌحان 

وجنة نعٌم واما ان كان من اصاب الٌمٌن فسالم لك من اصحاب الٌمٌن واما ان كان من المكذبٌن 

 (4فسبح باسم ربك العظٌم (() الضالٌن فنزل من حمٌم وتصلٌة جحٌم ان هذا لهو حق الٌقٌن

________________________________________________ 

 (73-7(سورة الواقعة /اٌة  )7)

 (ٌنضر , الموسوعة العقدٌة ,اعداد مجموعة من الباحثٌن بإشراف الشٌخ علً بن 6)

 77موسوعة الدرر السنٌة , عدد االجزاء  -عبد القادر السقاف , الناشر

 (12-74اقعة / اٌة )(سورة الو4)



 

فاألبرار اصحاب الٌقٌن هم المتقربون الٌه بالفرائض ٌفعلون ما اوجب هللا علٌهم وٌتركون ما حرم هللا 

 علٌهم وال ٌكلفون انفسهم بالمندوبات وال الكف عن فضول المباحات 

تحبات وتركوا واما السابقون المقربون فتقربوا الٌه بالنوافل بعد الفرائض  ففعلوا الواجبات والمس

 المحرمات المكروهات فلما تقربوا الٌه بجمٌع ما ٌقدرون علٌه من محبوباتهم 

 احبهم الرب حبا تاما : كما قال تعالى )) وال ٌزال عبدي ٌتقرب الً بالنوافل حتى 

 احبه (( فهؤالء المقربون صارت المباحات فً حقهم طاعات ٌتقربون بها الى هللا 

 )عز وجل ( فكانت اعمالهم كلها عبادات هلل فشربوا صرفا كما عملوا له صرفا 

 والمقتصدون كان فً اعمالهم ما فعلوه لنفوسهم فال ٌعاقبون علٌه وال

 ٌثابون علٌه  

 فلم ٌشربوا صرفا , بل مزجلهم من شراب المقربٌن بحسب ما مزجوه فً الدنٌا ........

المقتصدٌن والسابقٌن فً قوله تعالى ))ثم اورثنا الكتاب الذٌن اصطفٌنا من عبادنا وقد ذكر هللا اولٌاءه 

 (3فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخٌرات بأذن هللا ذلك هو الفضل الكبٌر(()

 لكن هذه االصناف الثالثة فً هذه اآلٌة هم امة محمد )صلى هللا علٌه وسلم (

 علٌه وسلم ( هم الذٌن اورثوا الكتاب  خاصة وامة محمد )صلى هللا

 بعد االمم المتقدمة ولٌس ذلك مختصا بحفاظ القران , بل كل من امن بالقران فهو من هؤالء 

 (5وقسمهم الى ظالم لنفسه ومقتصد وسابق )

________________________________________________________________________________ 

 46اٌة (سورة فاطر / 3)

(ٌنظر الموسوعة العقدٌة , اعداد مجموعة من الباحثٌن بإشراف الشٌخ علً بن عبد 5)

 77موقع الدرر السنٌة ,عدد االجزاء  –القادر السقاف ,الناشر 



 

 

 المطلب الثانً :التفاضل بٌن االولٌاء 

 *قال الطحاوٌة رحمه هللا )والمؤمنون كلهم اولٌاء الرحمن واكرمهم 

 هم واتبعهم للقرآن (عند هللا اطوع

 ٌقرر الطحاوٌة معتقد اهل السنة فً ان والٌة الرحمن متعلقة بكل مؤمن 

 –عز وجل –فأولٌاء الرحمن هم المؤمنون وكل مؤمن له نصٌب من والٌة هللا 

 التً وعد بها عباده المؤمنون المتقٌن 

 وكذلك ٌقرر ان التفاضل فٌما بٌنهم ٌعنً فٌما بٌن المؤمنون

  –عز وجل  –اتباعهم القران وتقواهم وكثرة طاعتهم هلل انما هو ب

 واحسن طاعة واتبع القران  –عز وجل –فمن كان اكثر طاعة هلل 

 له  –عز وجل –فانه احق بالتفضٌل فً والٌة الرحمن 

 وهذا االصل الذي قرره االئمة فً عقائدهم فً ان كل مؤمن 

 (7ولً الرحمن .)

_______________________________________________________________________ 

 

(ٌنظر ,اتحاف السائل بما فً الطحاوٌة من مسائل ,صالح بن عبد العزٌز ال 7)

 .375ت(, ص -ط(,)د-الشٌخ ,)د

 

 



 

 

 

 

 وٌتفاضلون فً الوالٌة بحسب تفاضلهم فً االٌمان والتقوى 

 هذا االصل مقرر فً القران  والسنة 

 ففً كتاب هللا قال تعالى ))اال ان اولٌاء هللا ال خوف علٌهم وال هم ٌحزنون *

 (6الذٌن امنوا وكانوا ٌتقون * لهم البشرى فً الحٌاة الدنٌا وفً االخرة (()

 لذلك فاولٌاء هللا هم المؤمنون المتقون 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 (23-24-26(سورة ٌونس / اٌة )6)

 اتحاف السائل بما فً الطحاوٌة من مسائل ,صالح بن عبد العزٌز ال الشٌخ .*



 

 *وافضل اولٌاء هللا ) االنبٌاء ,وافضل االنبٌاء المرسلون (  

,ومحمد )صلى  وافضل المرسلٌن اولو العزم : نوح, وابراهٌم ,وموسى ,وعٌسى

 (7هللا علٌه وسلم ()

 قال تعالى ))شرع لكم من الدٌن ما وصى به نوحا والذي اوحٌنا الٌك وما وصى 

 (6به ابراهٌم وموسى وعٌسى ان اقٌموا الدٌن وال تتفرقوا فٌه (()

 وقال تعالى ))واذ اخذنا من النبٌٌن مٌثاقهم ومنك ومن نوح وابراهٌم وموسى 

 ا منهم مٌثاقا غلٌظا *لٌسال الصادقٌن وعٌسى ابن مرٌم واخذن

 (4عن صدقهم واعد للكافرٌن عذابا الٌما (()

 

__________________________________________ 

 (الفرقان بٌن اولٌاء الرحمن واولٌاء الشٌطان ,تقً الدٌن ابو العباس احمد بن 7)

ابن تٌمٌة الحرانً  عبد الحلٌم بن عبد السالم بن عبد هللا بن ابً القاسم بن محمد

 (, تحقٌق , عبد القادر االرناؤوط , هـ 167الحنبلً الدمشقً  المتوفى سنة )

 (71/ص7م(,)ج7175-هـ 7315دمشق ,سنة النشر )–الناشر ,مكتبة دار البٌان 

 

 74(سورة الشورى / اٌة 6)

 1(سورة االحزاب /اٌة 4)

 



 المطلب الثالث :  شروط الولً 

 وهً :*هناك عدة شروط للولً 

 العقل -الشرط  االول :

 فال تصح والٌة مجنون مطلقا وهو من ال عقل له , والقٌام باألمور

 تحتاج الى عقل والعاقل هو من عرف خالقه ونفسه ومٌز بٌن المخلوقات 

 فعرف السماء من االرض , والرجل من المرأة , فعرف ما ٌضر وما ٌنفع 

 والممكن والمقتنع والضروري ومن لم ٌعرف ذلك فهو مجنون ال ٌجري 

 علٌه حكم التكلٌف وال تجوز والٌته .

 االسالم  -الشرط الثانً :

 اذ كانت الوالٌة على المسلمٌن او على من فٌهم من المسلمٌن 

 ))ولن ٌجعل هللا الكافرٌن على المؤمنٌن سبٌال(( –عز وجل  –لقوله 

 )االسالم ٌعلو ,وال ٌعلى ( –سالم علٌه ال –وقوله 

بالسمع والطاعة )اال ان تروا كفرا بواحا ,عندكم من هللا فٌه  –علٌه السالم –وألمره 

 برهان (وهو مشترط فً كل والً .

_____________________________________________ 

  37(سورة النساء / اٌة 7)

الوالٌة واالمامة ,ٌوسف بن حسن بن  (ٌنظر ,اٌضاح طرق االستقامة فً بٌان احكام6)
احمد بن حسن ابن عبد الهادي الصالحً ,جمال الدٌن ,ابن المبرد  الحنبلً المتوفى )سنة 

,سنة الطبع 7سورٌا ,ط –ه(,تحقٌق , نور الدٌن طالب , الناشر ,دار النوادر 111
 37/ص 7م(,عدد االجزاء  6177 -ه7346)



 الذكورٌة -الشرط الثالث : 

مشترط  فً السلطان و القاضً وكل احد من الوالة  لقول النبً )صلى هللا   وهو امر

 علٌه وسلم(  )ال ٌفلح قوم ولوا امرهم  امرأة (

 البلوغ -الشرط الرابع :

الن الصغٌر ال ٌقوم به امر ,وهو مشترط فً السلطات والقاضً وكل احد من الوالة 

 ٌس بمكلف ,الن الصغٌر ال ٌقدر على القتال وعقله ناقص ,ول

 الحرٌة فً االمام والقاضً  -الشرط الخامس :

 ان ٌكون بصٌرا  -الشرط السادس :

فال تجوز والٌة اعمى عند جمهور اهل العلم ,الن الحاكم ٌحتاج الى النظر فً جمٌع 

 اموره  فان طرا علٌه العمى بعد والٌته هل ٌنعزل بعد ذلك ,ذكر القاضً ابو ٌعلً 

 نعزل بذلك قال فً ))االحكام السلطانٌة (( فأما ذهاب البصر من ائمة اصحابنا انه ٌ

فٌمنع من عقدها واستدامتها ,ألنه ٌبطل القضاء وٌمنع من جواز الشهادة فأولى ان ٌمنع 

 من صحت االمامة 

 السمع  -الشرط السابع :

فال تصح والٌة االطرش الذي ال ٌسمع شٌئا عند جمهور العلماء ألنه ٌحتاج الى السمع 

 والبصر لٌسمع كالم الخصوم وغٌرها 

 الكالم, فال تصح والٌة اخرس ال ٌنطق  -الشرط الثامن :

 المشً ,فال تصح والٌة من ال ٌقدر على المشً  -الشرط التاسع :

 وجود الٌدٌن  -الشرط العاشر:

 فال تصح والٌة من ال ٌدٌن له سواء كان ذلك خلقه او بقطع عند جمهور العلماء 

_____________________________________________ 

 35-33-34- 36ٌنضر/اٌضاح طرق االستقامة فً بٌان احكام الوالٌة واالمامة ,ص 

 



 *وهناك شروط اخرى للولً 

 جاء به واتبعه باطنا وظاهرا  ال ٌكون ولٌا هلل اال من امن بالرسول وبما

 ومن ادعى محبة هللا ووالٌته وهو لم ٌتبعه فلٌس من اولٌاء هللا ,

 بل من خالقه كان من اعداء هللا واولٌاء الشٌطان  

 (7قال تعالى ))قل ان كنتم تحبون هللا فاتبعونً ٌحببكم هللا (( )

 زل هذه اآلٌة قال الحسن البصري رحمه هللا ادعى قوم انهم ٌحبون هللا فان

 محنة لهم وقد بٌن هللا فٌها ان من اتبع الرسول فان هللا ٌحبه 

 ومن ادعى محبة هللا ولم ٌتبع الرسول فلٌس من اولٌاء هللا وال بد فً االٌمان من 

 ان ٌؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله والٌوم االخر وٌؤمن بكل رسول 

لٌه وسلم (خاتم النبٌٌن فان هللا ارسله الى ارسله هللا وٌؤمن اٌضا ان محمد )صلى هللا ع

 جمٌع الثقلٌن الجن واالنس فكل من لم ٌؤمن بما جاء به فلٌس بمؤمن ,

 (6فضال عن ان ٌكون من اولٌاء هللا المتقٌن ()

 

 

 

  47سورة ال عمران / اٌة  (7)

الشٌخ علوي بن  ٌنضر / الموسوعة العقدٌة ,اعداد مجموعة من الباحثٌن باشراف (6)

 (617,612عبد القادر السقاف ,الناشر موقع الدرر السنٌة ,)ص 

 



 

 

 الخاتمة                  

 

 (الوالٌة هً من الولً فهً قرابة حكمٌة حاصلة من العتق او من المواالة 7)

 والوالٌة هً تنفٌذ القول على الغٌر شاء الغٌر او ابى 

قوله تعالى ))اال ان اولٌاء هللا ال خوف علٌهم (من االٌات الدالة على الوالٌة 6)

 وال هم ٌحزنون ((

(اقسام االولٌاء هم من طبقتٌن سابقون مقربون واصحاب ٌمٌن مقتصدون 4)

واصحاب الٌمٌن هم المقربون الى هللا بالفرائض ٌفعلون ما اوجب هللا علٌهم 

فل بعد الفرائض وٌتركون ما حرم هللا علٌهم واما السابقون فتقربوا الٌه بالنوا

 ففعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات 

واحسن طاعة واتبع للقران -عزوجل–(وافضل االولٌاء هو اكثر طاعة هلل 3)

 والتفاضل بٌنهم ٌعنً فٌما بٌن المؤمنون 

(ومن شروط الولً انه ال ٌكون ولٌا هلل اال من امن بالرسول وبما جاء به 5)

 واتبعه 

 را وباطنا ظاه



 

 

 


