
 الوالية والنصرة
الّمُه َو َرسوُلُه َو اّلِذيَن َءاَمُنوا اّلِذيَن ُيِقيُموَن الصَموَة َو ُيْؤُتوَن الّزَكوَة َو ُهْم َرِكُعوَن قال تعالى: }ِإّنَما َوِلّيُكُم 

 (.67-66)المائدة: . َو َمن َيَتَوّل الّمَه َو َرسوَلُه َو اّلِذيَن َءاَمُنوا َفِإّن ِحْزب الّمِه ُهُم اْلَغِمُبوَن{
ين آيات تنيى عن والية أىل الكتاب و الكفار، و لذلك رام جماعة من موضوعتان ب -كما ترى  -اآليتان 

يقصد مفسري القوم إشراكيما مع ما قبميما و ما بعدىما من حيث السياق، و جعل الجميع ذات سياق واحد 
به بيان وظيفة المؤمنين في أمر والية األشخاص والية النصرة، و النهي عن والية اليهود و النصارى و 

، و قصر الوالية في اهلل سبحانه و رسوله و المؤمنين الذين يقيمون الصالة و يؤتون الزكاة و هم الكفار
فيخرج بذلك المنافقون و الذين في قموبيم مرض، و يبقى عمى وجوب  راكعون، و هؤالء هم المؤمنون حقا

 : "و اهلل ولي المؤمنين":لىالوالية المؤمنون حقا، و تكون اآلية دالة عمى مثل ما يدل عميو مجموع قولو تعا
"، و قولو تعالى في 7"األحزاب:  "النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم":"، و قولو تعالى: 79 -"آل عمران 
" فمحصل اآلية جعل والية النصرة هلل و لرسولو و 83األنفال:  "أولئك بعضهم أولياء بعض":المؤمنين: 

 المؤمنين عمى المؤمنين.
و "و هم راكعون" و ىي قولو:  : "و يؤتون الزكاة"ل الجممة الحالية التي يتعقبيا قولونعم يبقى ىناك إشكا

يرتفع اإلشكال بحمل الركوع عمى معناه المجازي و ىو مطمق الخضوع هلل سبحانو أو انحطاط الحال لفقر و 
اؤكم اهلل و رسولو و نحوه، و يعود معنى اآلية إلى أنو ليس أولياؤكم الييود و النصارى و المنافقين بل أولي

المؤمنون الذين يقيمون الصالة، و يؤتون الزكاة، و ىم في جميع ىذه األحوال خاضعون لساحة الربوبية 
 بالسمع و الطاعة، أو أنيم يؤتون الزكاة و ىم فقراء معسرون ىذا.

  ف ما ذكرو،،لكن التدبر و استيفاء النظر في اآليتين و ما يحفهما من آيات ثم في أمر السورة يعطي خال
، و أن غرض اآليات التعرض ألمر والية وحدة سياق اآلياتو أول ما يفسد من كالميم ما ذكروه من أمر 

النصرة، و تمييز الحق منيا من غير الحق فإن السورة و إن كان من المسمم نزوليا في آخر عيد رسول اهلل 
يضا أن جميع آياتيا لم تنزل دفعة واحدة ففي لكن من المسمم أ في حجة الوداع)صمى اهلل عميو وآلو وسمم( 

خالليا آيات ال شبية في نزوليا قبل ذلك، و مضامينيا تشيد بذلك، و ما ورد فييا من أسباب النزول يؤيده 
فميس مجرد وقوع اآلية بعد اآلية أو قبل اآلية يدل عمى وحدة السياق، و ال أن بعض المناسبة بين آية و آية 

 عا دفعة واحدة أو اتحادىما في السياق.يدل عمى نزوليما م
السياق  فقد ظهر أن اآليتين أعني قوله تعالى: "إنما وليكم اهلل و رسوله" إلى آخر اآليتين ال تشاركان

السابق عمييما لو فرض أنو متعرض لحال والية النصرة، و ال يغرنك قولو تعالى في آخر اآلية الثانية: "فإن 
إن الغمبة كما تناسب الوالية بمعنى النصرة، كذلك تناسب والية التصرف و كذا حزب اهلل ىم الغالبون"، ف

والية المحبة و المودة، و الغمبة الدينية التي ىي آخر بغية أىل الدين تتحصل باتصال المؤمنين باهلل و 



هلل رسولو بأي وسيمة تمت و حصمت، و قد قرع اهلل سبحانو أسماعيم ذلك بصريح وعده حيث قال: "كتب ا
 "،32ألغمبن أنا و رسمي": "المجادلة: 

أوال: بأنها و لم يكن ينبغي أن يستشكل فييا مع ما فييا من الكثرة البالغة  - نعم استشكموا في الروايات
 تنافي سياق اآليات الظاهر في والية النصرة كما تقدمت اإلشارة إليه

بالذين آمنوا الذين يقيمون الصالة "إلخ"، عمى  ثانيا: أن الزمها إطالق الجمع و إرادة الواحد فإن المراد
 هذا التقدير هو عمي )عميه السالم( .

بل آية الزكاة أعني قوله   ثالثا: أن الزمها كون المراد بالزكاة هو التصدق بالخاتم، و ال يسمى ذلك زكاة.
، ٖٓٔ"التوبة:  تعالى: "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها و صل عميهم إن صالتك سكن لهم":

تدل عمى أن الزكاة من أفراد الصدقة، و إنما سميت زكاة لكون الصدقة مطهرة مزكية مطمقا، و قد غمب 
 استعمالها في الصدقة المصطمحة.

 الواليةأنواع 
 -لقد ذكرى اهلل سبحانو وتعالى في ىذه اآليات المباركة نوعان من الوالية وىي :

 الوالية التكوينية.أواًل : 
أم "التي تصحح لو التصرف في كل شيء و تدبير أمر الخمق بما شاء، و كيف شاء قال تعالى:  وىي

"ما لكم من دونه من ولي و ال شفيع أ فال " و قال: :"الشورى:  ":اتخذوا من دونه أولياء فاهلل هو الولي
فما له من ولي ل: "" و قا221"يوسف:  أنت وليي في الدنيا و اآلخرة":" و قال: "5"السجدة:  :تتذكرون"
 "،27"ق:  "و نحن أقرب إليه من حبل الوريد":" و في معنى ىذه اآليات قولو: 55: "الشورى: من بعد،"

و ذكر تعالى أيضا لنفسو الوالية عمى المؤمنين فيما يرجع إلى أمر دينيم من تشريع الشريعة و اليداية و 
البقرة:  ي الذين آمنوا يخرجهم من الظممات إلى النور":"اهلل ول: اإلرشاد و التوفيق و نحو ذلك كقولو تعالى

، فيذا ما ذكره اهلل تعالى من والية نفسو في كالمو، و يرجع محصميا إلى والية التكوين و والية 386
 التشريع، و إن شئت سميتيما بالوالية الحقيقية و الوالية االعتبارية.

 الوالية التشريعية . ثانيًا :
حانو لنبيو )صمى اهلل عميو وآلو وسمم( من الوالية التي تخصو الوالية التشريعية و ىي القيام و قد ذكر اهلل سب

"النبي أولى بالمؤمنين من بالتشريع و الدعوة و تربية األمة و الحكم فييم و القضاء في أمرىم، قال تعالى: 
ب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك "إنا أنزلنا إليك الكتا"، و في معناه قولو تعالى: 7"األحزاب:  أنفسهم":

: "رسوال منهم "، و قولو63الشورى:  "و إنك لتهدي إلى صراط مستقيم":"، و قولو: 261"النساء:  اهلل":
 "ٕ"الجمعة:  يتموا عميهم آياته و يزكيهم و يعممهم الكتاب و الحكمة":

في سوقيم إلى اهلل و الحكم فييم و  و يجمع الجميع أن لو )صمى اهلل عميو وآلو وسمم( الوالية عمى األمة
القضاء عمييم في جميع شئونيم فمو عمييم اإلطاعة المطمقة فترجع واليتو )صمى اهلل عميو وآلو وسمم( إلى 



والية اهلل سبحانو بالوالية التشريعية، و نعني بذلك أن لو )صمى اهلل عميو وآلو وسمم( التقدم عمييم بافتراض 
اهلل، فواليتو والية اهلل كما يدل عميو بعض اآليات السابقة كقولو: "أطيعوا اهلل و الطاعة ألن طاعتو طاعة 

 أطيعوا الرسول" اآلية و غير ذلك.
و هذا المعنى من الوالية هلل و رسوله هو الذي تذكر، اآلية لمذين آمنوا بعطفه عمى اهلل و رسوله في 

ا عرفت من داللة السياق عمى كون هذ، الوالية قوله: "إنما وليكم اهلل و رسوله و الذين آمنوا" عمى م
 والية واحدة هي هلل سبحانه باألصالة و لرسوله و الذين آمنوا بالتبع و بإذن منه تعالى.

 سبب نزول اآلية .
عن عمي بن إبراىيم، عن أبيو، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة و الفضيل بن يسار، و 

ن مسمم، و بريد بن معاوية، و أبي الجارود، جميعا عن أبي جعفر )عميو السالم( بكير بن أعين، و محمد ب
}ِإّنَما َوِلّيُكُم الّمُه َو َرسوُلُه َو اّلِذيَن َءاَمُنوا اّلِذيَن قال: أمر اهلل عز و جل رسولو بوالية عمي و أنزل عميو: 

و فرض من والية أولي األمر فمم يدروا ما ىي؟ فأمر اهلل  {.ُيِقيُموَن الصَموَة َو ُيْؤُتوَن الّزَكوَة َو ُهْم َرِكُعوَن 
محمدا )صمى اهلل عميو وآلو وسمم( أن يفسر ليم الوالية كما فسر الصالة و الزكاة و الصوم و الحج. فمما 

أتاه ذلك من اهلل ضاق بذلك صدر رسول اهلل )صمى اهلل عميو وآلو وسمم(، و تخوف أن يرتدوا عن دينيم و 
}َيا َأيَُّها الرَُّسوُل َبمِّْغ َما أُْنِزَل  ه، فضاق صدره و راجع ربو عز و جل فأوحى اهلل عز و جل إليو:أن يكذبو 

ْن َلْم َتْفَعْل َفَما َبمَّْغَت ِرَساَلَتُه َوالمَُّه َيْعِصُمَك ِمَن النَّاِس ِإنَّ المََّه اَل يَ  َن{ ْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِريِإَلْيَك ِمْن َربَِّك َواِ 
(  فصدع بأمر اهلل عز ذكره، فقام بوالية عمي )عميو السالم( يوم غدير خم فنادى: الصالة 78المائدة:)

جامعة، و أمر الناس أن يبمغ الشاىد الغائب. قال عمر بن أذينة : قال أبو جعفر )عميو السالم(: و كانت 
}اْلَيْوَم َأْكَمْمُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت  و كانت الوالية آخر الفرائض فأنزل اهلل عز و جل:الفريضة األخرى، 

ْساَلَم ِديًنا{ ( قال أبو جعفر )عميو السالم(: يقول اهلل عز و جل: ال 4)المائدة: َعَمْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اإلِْ
 أنزل عميكم بعد ىذه فريضة قد أكممت لكم الفرائض.

ميو وآلو وسمم(: قوموا فقاموا و أتوا المسجد فإذا سائل خارج فقال رسول اهلل )صمى اهلل ع وفي رواية قال
)صمى اهلل عميو وآلو وسمم(: يا سائل ىل أعطاك أحد شيئا؟ قال: نعم ىذا الخاتم قال: من أعطاك؟ قال: 
أعطاني ذلك الرجل الذي يصمي قال عمى أي حال أعطاك؟ قال: كان راكعا فكبر النبي )صمى اهلل عميو 

عمي وليكم بعدي قالوا: رضينا باهلل ( و كبر أىل المسجد. فقال النبي )صمى اهلل عميو وآلو وسمم(: وآلو وسمم
ربا، و بمحمد نبيا، و بعمي بن أبي طالب وليا فأنزل اهلل عز و جل: "و من يتول اهلل و رسوله و الذين 

 الحديث. فإن حزب اهلل هم الغالبون" -آمنوا 
عن الحسن بن زيد، عن أبيو زيد بن الحسن، عن جده قال: سمعت عمار بن  و في تفسير العياشي، بإسناده

وق ف لعمي بن أبي طالب سائل و هو راكع في صالة تطوع فنزع خاتمه فأعطا، السائل فأتى ياسر يقول: 
رسول اهلل )صمى اهلل عميه وآله وسمم( فأعمم بذلك فنزل عمى النبي )صمى اهلل عميه وآله وسمم( هذ، 



الذين يقيمون الصالة و يؤتون الزكاة و هم راكعون" إلى  -نما وليكم اهلل و رسوله و الذين آمنوا اآلية: "إ
آخر اآلية فقرأها رسول اهلل )صمى اهلل عميه وآله وسمم( عمينا ثم قال: من كنت موال، فعمي موال،، المهم 

 وال من واال،، و عاد من عادا،.
 
 

 


