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امللخص
يهدف هذا البحث إىل توضيح معىن الوالء عند سيد قطب يف تفسريه "يف ظالل القرآن" .يعرض الباحث أوالا نبذة عن حياة سيد قطب
وآاثره العلمية .ثم يركز على عرض الوالء يف هذا التفسري وذلك من خالل النظر إىل :طريقة سيد قطب يف توضيح الوالء املطلوب ،والوالء

املذموم يف القرآن الكرمي ،واملناقشة ،والتحليل حوهلما .وخالل املناقشات ،نشري إىل املؤاخذ واحملاسن اليت وجدانها يف هذا التفسري حول
مفهوم الوالء .وتربز أمهية هذا البحث ،من جهة أبن الوالء يعترب من املسائل العقدية املهمة ،ومن جهة أخرى ما قام أحد  -على حسب
إطالع الباحث -بدراسة مستقلة حول الوالء يف تفسري"يف ظالل القرآن" وهو من التفاسري احلركية الدعوية املعاصرة .وقد اعتمد الباحث يف
دراسته على املنهجني؛ املنهج االستقرائي ،جلمع ما تناثرة حول الوالء يف هذا التفسري ،واملنهج الوصفي -التحليلي ،فضالا عن اللجوء للسرية
النَّبويَّة؛ ألخذ ما يتالءم مع هذا املوضوع من مواقف الرسول )ص).
الكلمات املفتاحية : :الوالء ،سيد قطب ،يف ظالل القرآن ،أتويل ،الوالء املطلوب ،الوالء املذموم.
ABSTRACT
This research aims to clarify the meaning of Loyalty based on Tafsir “fī ẓilāl al-qur'ān“. The researchers
first present shortly Seyed Qutb’s life and his scientific books and writtings. Then they focus on his exegesis
to explain the meaning of Loyalty, and discus following issues: the method of Seyed Qutb for explanation
of favorable Loyalty and unfavorable Loyalty in holy Quran with making a fresh discussion about this issue
and finding its advantage and disadvantage. The importance of the current study is- according to
researchers’ information- due to its doctrinal and sociological matter and nobody proceed such a separated
study of Loyalty in Tafsir “fī ẓilāl al-qur'ān“.This research approaches the issue, using the method of
inductive - descriptive and analysis.
Keywords: Loyalty, Sayyid Qutb, in the shadows of the Qur'an, interpretation, required loyalty, loyalty
reprehensible.
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.1املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدان ونبينا وموالان حممد ،وعلى آله الطيبني الطاهرين ،وعلى أصحابه
األخيار أمجعني ،وعلى من اهتدى هبديه واسنت بسنته إبحسان إىل يوم الدين .وبعد؛ كانت يف العصر اجلاهلية ،عالقات
متنوعة وخمتلفة بني الناس ،مجعا وفردا ،وبينهم وبني آهلتهم الزائفة من األجنة ،والشياطني ،واألواثن واألصنام .بعض هذه
العالقات يف احلقيقة كانت ترتبط ابالرتباطات االجتماعية ،وبعض اآلخر كانت مرتبطة ابلعالقات العقدية .وكانوا
يسمون هذه العالقات ابملواالة .بعد جمئ اإلسالم ،قام الشرع احلكيم لتبيني وتصحيح كيفية هذه االرتباطات ،والعالقات.
وقد نرى آايت عديدة حول الوالء يف القرآن الكرمي ،اليت تشري إىل العالقات االجتماعية ،والعالقات العقدية التوحيدية.
وألمهية هذا املوضوع ،أدخل كثري من العلماء الوالء يف املسائل العقدية ،قائالا أبن الوالء والرباء من أصول عقيدتنا.
فسر آايت الوالء على منهج خاص ،وأنشأ قواعد وضوابط لتوضيح كيفية العالقات
ومن ضمن هوالء ،سيد قطب حيث م
بني املسلمني وغريهم من زمن الرسول(ص) إىل عصران هذا .وألجل هذا رأيت من املناسب أن أقوم بتحقيق مفهوم
الوالء عند سيد قطب ،فضالا عن اللجوء إىل السرية النَّبويَّة؛ ألخذ ما يتالءم مع هذا املوضوع من مواقف الرسول ،
والنظر يف ظروف العصر احلاضر ،مع الرتكيز على طبيعة العالقات بني اجملتمعات املسلمة وغري املسلمة .وأسأل هللا
العظيم أن يبارك يف هذا العمل املتواضع ،وأن جيعله خالصا لوجهه الكرمي .وصلي هللا وسلم على سيدان وموالان حممد
وعلى آله وأصحابه أمجعني.
 2.0نبذة عن حياة سيد قطب وآاثره

هو سيد بن قطب بن إبراهيم بن حسن شاذيل .ولد يف عام  6231هـ 6091 -م  .والدته كانت يف قرية (موشة)،
إحدى قرى حمافظة أسيوط ،يف صعيد مصر  .وقيل َّ
أن أصله هندي .وسبب هذا كالم سيد قطب نفسه مع الندوي
وقد ذكره يف كتابه "مذكرات سائح يف الشرق العريب" أبن جدَّان السادس كان هندايا ،وهو"الفقري عبدهللا" .
عاش سيد قطب يف قرية (موشة) ،ومل يغادرها إىل القاهرة إال بعد اخلامسة عشرة من عمره .وأقبل سيد على حفظ
خترج سيد من املدرسة عام 6031م
القرآن ،وعمره حوايل مثاين سنوات .وبعد ثالث سنوات ،أتم حفظ القرآن َّ .
حامالا (إجازة الكفاءة للتعليم األوىل( .

بعد انضمام سيد لإلخوان يف سنة  6092م ،وقع الصدام بني عبدالناصر واإلخوان املسلمني سنة  6091م ،واعتقل
وحكم ابلسجن على
وحكم ابإلعدام على ستة منهمُ ،
وحوكم العشرات منهمُ ،
أعضاء اجلماعة ،وعُ مذبوا تعذيبا رهيباُ ،
آخرين فرتات خمتلفة.
وكان سيد قطب يف مق مِّدمة من ُع مذبوا ،و ُحكم عليه ابلسجن مخس عشرة سنة .وبسبب سوء حالته الصحية أُفرج عنه
بعفو صحي سنة  6011م .وأعيد إليه يف صيف  6019م ،وحكم عليه ابإلعدام .وبعد أُسبوع من إصدار احلكم تم
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تنفيذه فيه ،وأُعدم سيد قطب قبيل فجر يوم اإلثنني 62 :مجادي األوىل  6231هـ ،املوافق  6011/3/30م ،وكان
عمره ليلة إعدامه ستني سنة إال شهرا وبعض الشهر.
 9.3تعريف الوالء لغة واصطالحا
 1.3تعريف الوالء يف اللغة

القرب .يقال :تباعد بعد وْيل،
يلْ :
قال ابن فارس« :الواو والالم والياء :أصل صحيح يدل على قرب» .من ذلك الوْ ُ

يل القرب والدنُو»م  .وقال
أي قـُ ْرب» « .ويف احلديثُ ":ك ْل مما يليك "  ،أي مما يقاربك» .وقال الفريوزآابدي«:الوْ ُ
ِّ
ِّ
ِّ
كابن الع ِّمم ِّ
يب ِّ
االبن والعم
أيض ا« :وامل ْوىل :املال ُ
اجلار واحل ُ
وحنوه و ُ
ليف و ُ
ب والقر ُ
ك ،والعْب ُد ،واملُْعت ُق ،واملُْعت ُق ،والصاح ُ
الناصر واملْنعِّم واملْنـعم عليه وامل ِّحب والتابِّع و ِّ
الرب و ِّ
يك وابن األُخ ِّ
الص ْه ُر»  .قال الزخمشري:
يل و َّ
ت والوِّيل و َّ
الشر ُ ُ ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
والنَّز ُ
ُ
ُ
ُ
«ويقال يف األقارب أيض ا لية ابلتخفيف من الوْىل وهو ال ُق ْرب»  .وقال رسول هللا (ص) «:أحلقوا الفرائض أبهلها فما
وتوىل
بقي فهو ألوىل رجل ذكر» .رواه البخاري ومسلم  .وأوىل رجل ذكر يعين أقرب رجل ذكر .قال اجلوهري « :م
ووىل هارابا ،أي أدبر .وقوله تعاىل﴿ :ولكل وجهة هو مولميها﴾ ]البقرة 613
وتوىل عنه ،أي أعرض .م
العمل ،أي تقلمد .م
الوىلَّ :
ضد العدو»  .وقال األزهري « :املواالةُِّ :ض مد املعاداة»  ..قال ابن
[أي مستقبلها بوجهه» .وقال أيض ا« :و م
ُ
األعرايب« :واىل فالن فالانا ،إذا أحبَّه .واملواالة :املتابعة»  .وأضاف الزبيدي « :املواالةُ :احملبَّةُ » .
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ك
عز
ه
مسائ
أ
ومن
القائم هبا
وجل :الوايل وهو مال ُ
قال ابن األثري« :الويل هو الناص ُر وقيل :املُتـوميل ألُمور العامل واخلالئق ُ
م م
ِّ
ِّ
ِّ
ف فيها .وكأ من ِّ
اسم
األشياء مجيعها املتصمِّر ُ
الوالية تُ ْشع ُر ابلتَّ ْدبِّري وال ُق ْدرة والف ْعل ،وما مل ْجيتم ْع ذلك فيها مل يُطْل ْق عليه ْ
ُ
الو ِّايل  .نالحظ يف هذه األقوال ،أ من لفظ الويل وما يشتق منه ،يف آراء اللغويني يدور حول نقطتني؛ األول ال ُق ْرب،
واآلخر احملبة .إضافة إىل أن بعض اللغويني يعتربونه من األضداد.

 0.3تعريف الوالء اصطالحا

قال صاحل بن فوزان« :الوالء :هو حمبة املؤمنني ومناصرهتم ومعاونتهم وتويل شؤوهنم»  .قال حات بن عارف الشريف:
دين اإلسالم و ِّ
ِّ
صرةُ هللا تعاىل ورسولِّه و ِّ
أتباعه
«الوالء هو ُحب هللا تعاىل ورسوله ودين اإلسالم وأتباعه املسلمني ،ونُ ْ
املسلمني»  .قال القحطاين« :الوالء :هي النصرة ،واحملبة ،واإلكرام واالحرتام ،والكون مع احملبوبني ظاهرا .فمواالة
الكفار تعين التقرب إليهم وإظهار الود هلم ،ابألقوال واألفعال والنوااي» .
وأما ما قال سيد قطب رمحه هللا حول الوالء« :الوالية اليت ينهى هللا الذين آمنوا أن تكون بينهم وبني اليهود والنصارى،

إهنا تعين التناصر والتحالف معهم .وال تتعلق مبعىن اتباعهم يف دينهم»  .وقال يف موضع آخر « :الوالء شيء آخر غري
املعاملة ابحلسىن ،الوالء ارتباط وتناصر وتواد » .
كما نرى ،هذه التعاريف الىت ذكرانها ،قد استنبطوها املتأخرين من اآلايت املرتبطة ابلوالء ،ويالحظ أ من أغلب العلماء

أخذوا أصل تعاريفهم من املعاين اليت وردت من أهل اللغة ،أبن الويل يكون مبعىن الناصر ،أو احملب ،أو القريب .ولكن
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ذهب سيد قطب اترة أبن الوالية هي التناصر والتحالف ،واترة أخرى أضاف هلا التواد .وسنشري إىل أقواله ابلتفصيل
خالل عرض آرائه يف الفقرات القادمة .
 0.4أتويل سيد قطب عن الوالء يف القرآن الكرمي

بعد النظر والتأمل يف توضيحات سيد قطب حول الوالء ،نرى أبنمه قام بتوضيح الوالء حتت مقولتني؛ األوىل :الوالء
العقدي ،الذي يرتبط ابلتوحيد فقط .والثانية :الوالء العقدي التنظيمي ،الذي يكون عقدايا من جانب ،وتنظيمي ا من
جانب آخر .ولكن أحسست أن هناك نوع اثلث هو الوالء التنظيمي .
 1.4الوالء العقدي
واملتأمل يف اآلايت املرتبطة هبذه الفقرة ،يرى أب من قصد سيد قطب من الوالء العقدي ،هو الوالء الذي يشري إىل التوحيد،
تدل على والية هللا على رسوله واملؤمنني يف
جير إىل الشرك .فقد ذكر سيد قطب يف بعض اآلايت اليت م
الذي نقضه م
مقابلة مع معبوداهتم اليت كانوا يظنمون أب مهنم ينفعوهنم أو يضروهنم وعقائدهم الزائفة حنو هذه اآلية﴿ :قُل أغيـر َِّّ
اّلل أ َِّّخت ُذ
ْ ْ
م
السماو ِّ
ِّ
ِّ
ولِّيًّا ف ِّ
ات و ْاأل ْر ِّ
ت أ ْن أ ُكون أ َّول م ْن أ ْسلم وال ت ُكون َّن ِّمن الْ ُم ْش ِّركِّني﴾
اط ِّر َّ
ض وُهو يُطْع ُم وال يُطْع ُم ،قُل إِِّّمين أُم ْر ُ
[األنعام ،]61 :أبهنا هي قضية العقيدة .وذهب سيد قطب يف هذا امليدان ،إىل إنشاء منهجية خاصة يف توضيح
أبي مبعىن كلمة
اآلايت اليت م
يدل على الوالء .أب من الوالء هي قضية العقيدة ،مبعىن التوحيد واملفاصلة .و ماختاذ غريه وليم ا م
تدل على اخلضوع والطاعة واالستنصار واالستعانة ،وهو شرك ويتعارض مع اإلسالم .وذكر أب من ا مختاذه وليم ا يعين
الويل ،م
ماختاذه وحده رمابا وموىل معبودا يدين له العبد ابلعبودية ممثلة يف اخلضوع حلاكميته وحده .
جير إىل الشرك أيضا .قال يف قوله تعاىل ..﴿ :إمنا سلطانه على الذين يتولونه﴾
وكذا رأى سيد قطب أب من والية الشيطان م

[النحل ،]699 :قال أب من اتباع الشيطان نوع من الشرك ابلوالء واالتباع .
وأيضا أشار سيد قطب أب من والية الكافرين وإن يكونوا آابءا ،أو أبناءا ،شرك ال يتفق مع اإلميان؛ ألنمه الجيتمع يف قلب
استدل
العدو ،أو ابستنصاره  .و م
واحد اإلميان ابهلل ،ومواالة أعدائه .وال فرق أب من املواالة تكون م
مبودة القلب ،أو بنصرة م
لقوله أبنمه شرك ،بقوله تعاىل« :فأولئك هم الظاملون» يف آخر اآلية﴿ :اي أيـها الَّ ِّذين آمنُوا ال تـت ِّ
َّخ ُذوا آابء ُك ْم وإِّ ْخوان ُك ْم
اإلمي ِّ
ِّ ِّ
استحبوا الْ ُك ْفر على ِّْ
ان وم ْن يـتـوَّهلُْم ِّمْن ُك ْم فأُولئِّك ُه ُم الظَّالِّ ُمون﴾ [التوبة ،]32 :واستدالالا لتطبيقها مع
أ ْولياء إِّن ْ
آية سورة القمان ،قال تعاىل﴿:اي بـين ال تُ ْش ِّرْك ِّاب َِّّ
الش ْرك لظُْلم ع ِّظيم﴾ [لقمان .]62 :قال سيد قطب« :وهكذا
ّلل إِّ َّن ِّم
ُ َّ
تتقطع أواصر الدم والنسب ،إذا انقطعت آصرة القلب والعقيدة .وتبطل والية القرابة يف األسرة إذا بطلت والية القرابة
اّلل .فللمه الوالية األوىل ،وفيها ترتبط البشرية مجيعا ،فإذا مل تكن ،فال والية بعد ذلك ،واحلبل مقطوع والعروة منقوضة.
يف م
فوالية األهل والقوم  -إن استحبوا الكفر على اإلميان  -شرك ال يتفق مع اإلميان»  .وكما نرى يف هذه أنواع الثالثة
من آايت الوالء ،أب من سيد قطب رأى هذه األنواع الثالثة من الوالء العقدي ،حتت لواء واحد .ولكن رأى الباحث أب من
السماو ِّ
اّللِّ أ َِّّخت ُذ ولِّيًّا ف ِّ
ات و ْاأل ْر ِّ
ض وُهو يُطْعِّ ُم وال
حنتاج أن نفرق بني هذه الثالثة ،ألن اآلية األوىل يعين﴿ :قُ ْل أغْيـر َّ
اط ِّر َّ
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ِّ
ت أ ْن أ ُكون أ َّول م ْن أ ْسلم وال ت ُكون َّن ِّمن الْ ُم ْش ِّركِّني﴾ [األنعام ،]61 :هذا متفاوت معى البواقي.
يُطْع ُم ،قُل إِِّّمين أُم ْر ُ
ّلل ال مِّدين ْ ِّ
ِّ ِّ
ص والَّ ِّذين َّاخت ُذوا ِّم ْن ُدونِِّّه أ ْولِّياء ما نـ ْعبُ ُد ُه ْم إَِّّال لِّيُـقمِّربُوان
اخلال ُ
ألن هذه ،وما يشبهها يف القرآن الكرمي مثل﴿ :أال َّ ُ
ون َِّّ ِّ
إِّىل َِّّ
ِّ
اّلل ُزلْفى [ ﴾...الزمر ،]2 :وأيضا﴿مثل الَّ ِّذين َّاخت ُذوا ِّمن د ِّ
ت بـْيـتاا وإِّ َّن أ ْوهن
اّلل أ ْولياء كمث ِّل الْعْنكبُوت َّاختذ ْ
ْ ُ
ُ
ِّ
ِّ
اّلل يـعلم ما ي ْدعون ِّمن دونِِّّه ِّمن شيء وهو الْع ِّزيز ْ ِّ
ِّ
يم﴾ [العنكبوت:
الْبُـيُوت لبـْي ُ
ُ ْ ُ ْ ْ ُ
ُ
احلك ُ
ت الْعْنكبُوت ل ْو كانُوا يـ ْعل ُمون .إ َّن َّ ْ ُ
السماو ِّ
ات و ْاأل ْر ِّ
اّللُ قُ ْل أف َّاخت ْذ ُْت ِّم ْن ُدونِِّّه أ ْولِّياء ال ميْلِّ ُكون ِّألنْـ ُف ِّس ِّه ْم نـ ْف اعا وال
ض قُ ِّل َّ
 ،]13-16وكذا﴿قُ ْل م ْن رب َّ
ضًّرا [ ﴾..الرعد ،]61 :كما نرى يف سياق اآلايت ،جاءت ملقابلة مع معبودات املشركني .وال شك مثل هذه اآلايت
تدل على التوحيد اخلالص .وجاء الشرع إلنقاذ الناس من عبادة األحجار وما أشبهها ،إىل عبادة هللا وحدة .ولكن
م
جير إىل اإلشراك ونقض التوحيد .وأما النوع الثالث الذي أشار
والية الشيطان ليس الشرك بنفسه ،بل ابتباعه لعنه هللا م
إليه الشيخ الشهيد رمحه هللا ،أبن حب آابء املشرك شرك ،على رأي الباحث مل يوفق فيه ،ألن هذا النوع من الوالء ال
وجل منه ألجل حرهبم وخطرهم على كيان
يرتبط ابلعقيدة ،ألن هو نوع من حتالف وتعاهد إجتماعي ،وهنى هللا م
عز م
اجملتمع اإلسالمي .ومثل هذه اآلية ذكر هللا يف سورة املمتحنة حيث قال﴿ :اي أيها الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم
أولياء تلقون إليهم ابملودة وقد كفروا مبا جاءكم من احلق خيرجون الرسول وإايكم أن تؤمنوا ابهلل ربكم إن كنتم خرجتم
جهادا يف سبيلي وابتغاء مرضايت [ ﴾..املمتحنة ،]6 :يعىن سبب النهي كان ألجل عدواهتم للرسول واملؤمنني ،ولكن
إذا اطمأنت األمة اإلسالمية من شرهم ،وكانوا املتمسكني بعهودهم ،الأبس بوالئهم والتحالف معهم ،قال هللا عزوجل:
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
اّلل ُُِّيب
وه ْم وتـُ ْق ِّسطُوا إِّلْي ِّه ْم إِّ َّن َّ
﴿ال يـْنـها ُك ُم َّ
اّللُ ع ِّن الَّذين ملْ يـُقاتلُوُك ْم يف ال مدين وملْ ُخيْ ِّر ُجوُك ْم م ْن داي ِّرُك ْم أ ْن تـبـر ُ
اّللُ ع ِّن الَّ ِّذين قاتـلُوُك ْم ِّيف ال مِّد ِّ
ين وأ ْخر ُجوُك ْم ِّم ْن ِّداي ِّرُك ْم وظاه ُروا على إِّ ْخر ِّاج ُك ْم أ ْن تـولَّْوُه ْم وم ْن
الْ ُم ْق ِّس ِّطني ،إَِّّمنا يـْنـها ُك ُم َّ
يـتـوَّهلُْم فأُولئِّك ُه ُم الظَّالِّ ُمون﴾ [املمتحنة ،]3 :كما نرى سبب النهي يكون ثالثة؛ قتال الديين ،إخراج املؤمنني من
دايرهم ،واملظاهرة على اإلخراج .وأشار سيد أبن هذا ختفيف من هللا بقوله« :ث خيفف عنهم مرة أخرى وهو يضع
القاعدة اإلسالمية الكربى يف العالقات الدولية بني املسلمني وغريهم ،فيجعل املقاطعة واخلصومة خاصة حبالة العداء
الرب ،وهو القسط يف املعاملة والعدل .إن اإلسالم دين
الرب ملن
م
يستحق م
والعدوان .فأما حني ينتفي العداء والعدوان فهو م

اّلل
حب ،ونظام يستهدف أن يظلل العامل كلمه بظله ،وأن يقيم فيه منهجه ،وأن جيمع الناس حتت لواء م
سالم ،وعقيدة م
إخوة متعارفني متحابني .ولكنه هنى أشد النهي عن الوالء ملن قاتلوهم يف الدين ،وأخرجوهم من دايرهم ،وساعدوا على
إخراجهم »  .ولكن ما أشارت بوضوح أب من هذا ختفيف ابلوالء معهم أو ال؟
وكما أشران ،هذا النوع من الوالء يعترب من الوالء االجتماعي أو التحالفي ،كتحالف املسلمني مع غريهم من الوثنيني،
والبوذيينن ،أو أهل الكتاب ،واليدخل حتت الوالء العقدي.
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 0..الوالء العقدي التنظيمي

وأما قصد سيد قطب رمحه هللا من الوالء العقدي التنظيمي ،هو الوالء الذي هني هللا أن تكون بني املؤمنني مع غريهم
من أهل الكتاب .ففي هذه احلالة يقول أب مهنا مسألة عقيدة ومسألة تنظيم .وأشار أيض ا أبن الوالء من جهة يعترب قضيمة
إميانية اعتقادية بنزول اآلايت اليت دلمت على حترمي الوالء بني املسلمني وأهل الكتاب ،ومن جهة أ مهنا قضية تنظيميمة
حركيمة ،بوصفها وسيلة جتري لتحقق منهج هللا ونظامه يف احلياة ،بدعوة غري املسلمني إىل اإلسالم أو برتبية وترفيع
شخصية املسلم.
قال سيد قطب « :أما الوالء فمسألة عقيدة ومسألة تنظيم .إن الوالء هو النصرة .هو التناصر بني فريق وفريق وال تناصر
بني املسلمني وأهل الكتاب  -كما هو الشأن يف الكفار  -ألن التناصر يف حياة املسلم هو تناصر يف الدين ويف اجلهاد
إلقامة منهجه ونظامه يف حياة الناس ففيم يكون التناصر يف هذا بني املسلم وغري املسلم .وكيف يكون؟! إهنا قضية
جازمة حامسة ال تقبل التميع ،وال يقبل هللا فيها إال اجلد الصارم اجلد الذي يليق ابملسلم يف شأن الدين»  .وقال:
«الوالية اليت ينهى هللا الذين آمنوا أن تكون بينهم وبني اليهود والنصارى ،إهنا تعين التناصر والتحالف معهم» .
وعندما تکون مسألة عقدية فإنه يشري إلی حترمي الوالء بني املسلمني وغريهم مثل أهل الكتاب مثالا .كأنمه ذكر علة
ذلك ،وهو وجوب السمع والطاعة ،يف قيادة رسول هللا تعاىل قيادة واحدة ،بقوهلم ال إله ماال هللا وحممد رسول هللا .ومن
جهة تنظيمية ،بوصفه وسيلةا لتحقق منهج هللا ونظامه يف احلياة ،برتبية وترفيع أخالق املسلم ،وبدعوة غري املسلمني إىل
اإلسالم .
وأشار سيد قطب أب من بعض املسلمني أخطأوا يف تعريفهم عن الوالء ،واختلطوا بني السماحة والوالء؛ أل من املسلم

مطالب ابلسماحة مع أهل الكتاب دون الوالء هلم ،مبعىن التحالف والتناصر .وأشار أب من الوالء كانت شائعا قبل
اإلسالم ،ويف فرتة الوحي بني املسلمني وغريهم مثل أهل الكتاب ،حىت هنى هللا تبارك وتعاىل هذا االرتباط ،وأمر إببطاله
كل
لكل جيل من األجيال اإلسالمية .وذكر أب من طبيعة أهل كتاب اثبتة منذ قرون ،يف ك مل أرض ويف م
إىل يوم القيامة ،م
زمان ،يف حياة رسول هللا تعاىل ،وبعده إىل زمننا هذا .وقال أب من اختيار اجلملة اإلمسية يف اآلية﴿ :بعضهم أولياء بعض﴾
دل على هذا الوصف الدائم .ألجل طبيعتهم ،أل من طبيعتهم التتغري ،لتغيري هذا احلكم .ثم ذكر عداوهتم
[املائدة ،]96 :م
يف املدينة ،ويف احلروب الصليبية ،وفظائع األندلس ،وفلسطني ،وكيدهم يف احلبشة ،والصومال ،وإريرتاي ،واجلزائر ،ويف
يوغسالفيا ،والصني ،والرتكستان واهلند .و أشار أب من هذا التحالف والتعاون ،خمتص ابملسلمني مع املسلمني فقط .ويفهم

بكل أنواعه الجيوز أبدا  .وأشار أيضا أب من کلمة الوالء،
من كالم سيد قطب أ من التعاون والتناصر مع أهل الكتاب م
حم مددة كما ذكرها هللا بصيغة القصر فهي غري حمتملة التأويل ،يعين هذه اآلية﴿ :إَِّّمنا ولِّي ُك ُم ا َّّللُ ور ُسولُهُ والَّ ِّذين آمنُوا
َّ ِّ ِّ
ِّ
الصالة ويـُ ْؤتُون َّ
أحق وأجدر أن
يمون َّ
الزكاة وُه ْم راكعُون﴾ [املائدة .]99 :يعين فقط هللا ورسوله ،واملؤمنني م
الذين يُق ُ
289

المجلة الدولية للبحوث اإلسالمية واالنسانية المتقدمة ،المجلد  ،4العدد  ،3مارس 459-444 ،4104

ويل املؤمنني .واستثىن من ذلك املؤمنني الذين آمنوا ،ولكن بقوا يف دار املشركني .وذكر ألجل أ مهنم مل يلتحقوا
يكونوا م
ابملسلمني يف دار اإلسالم ليسوا أعضاء هذا اجملتمع ،ومن ثم ليس بينهم وبني املؤمنني والية.

بعد أتمل يف آراء سيد قطب نرى أبنه اعترب هذا النوع من الوالء ابلوالء العقدي -التنظيمي .هو عقدي عنده لسببني،
حتالف بني املؤمنني ألجل اجلهاد وإقامة الدين .والثاين ،وجوب السمع والطاعة ،يف قيادة رسول هللا تعاىل قيادة واحدة.
وتنظيمي كوسيلة لتحقق منهج هللا ونظامه يف احلياة ،برتبية وترفيع أخالق املسلم ،وبدعوة غري املسلمني إىل اإلسالم.
ويف احلقيقة هذا النوع من املواالة يدخل حتت الوالء التحالفي ،وال يرتبط ابلعقيدة .ألنه لو كان مرتبطة ابلعقيدة مل
ظل الوالء كانت قائما بني املسلمني واليهود إىل السنة اخلامسة
يسكت عنه الشرع إىل السنة اخلامسة من اهلجرة .وقد م
فلما أصبحوا نزلوا على حكم رسول هللا تعاىل ،فتواثبت األوس فقالوا:
للهجرة .وقد أشار ابن كثري إىل واقعة بين قريظة « :م
اي رسول هللا تعاىل إ مهنم كانوا موالينا دون اخلزرج ،وقد فعلت يف إخواننا ابألمس ما علمت ،يعنون عفوه عن بين قينقاع،
حني سأهلم فيهم عبدهللا بن أىب»  .وهذه الواقعة التارخيية تطابق مع ما ذُكر يف أسباب نزول هذه اآلية﴿ :اي أيـها الَّ ِّذين
آمنُوا ال تـت ِّ
َّخ ُذوا الْيـ ُهود والنَّصارى أ ْولِّياء [ ﴾...املائدة ،]96 :أب من عبادة بن الصامت من اخلزرج وعبدهللا بن أيب كان
هلما الوالء مع بعض اليهود .وقد يكون واضحا دميومة هذا الوالء بني املسلمني واليهود حىت خان أهل الكتاب يف
معاعداهتم ،ونقضوا العهد الذي كان بينهم وبني رسول هللا تعاىل .ومن عداء النصارى مع املؤمنني ،غزوة مؤتة ،أو
سرية مؤتة اليت حارب فيها املؤمنون الروم وأنصارهم من العرب يف السنة الثامنة من اهلجرة .وكذا من عداوة النصارى مع
الردة واملوت ،فاختار املوت،
وخريوه بني م
املؤمنني ،قتل فروة بن عمرو اجلذامي بعد معركة مؤتة بعد اعتناقه إىل اإلسالم ،م
حىت قتلوه  .كما نرى بعد حسن
حق ،فضربوه م
فضربوا عنقه  .وأيضا قتل صغاطر األسقف ،ملما شهد أب من الرسول تعاىل م
معاملة رسول هللا تعاىل مع النصارى ،حاسدوه وتعاونوا مع أعداء اإلسالم ليقاتلوا املسلمني .وكذلك اليهود بعد معاهدة
الرسول تعاىل معهم ،كانوا األعداء األل مداء على رسول هللا تعاىل وعلى املسلمني .أولئك الذين مهموا بقتل الرسول تعاىل
ابلسم ،وما فعلته زينب بنت احلارث بعد خيرب  ،وأرادوا قتله تعاىل إبلقاء حجر على رأسه تعاىل ،ما فعله يهود بين
م
النضري  .وكذا حرب بين قينقاع يف اثنتني من اهلجرة ،وكذا حرب بين النضري يف الرابعة من اهلجرة .وحرب بين قريظة
يف السنة اخلامسة من اهلجرة.
يدل أبن احلكم يدور مع العلة .وحكم والء أهل الكتاب يكون مثل حكم املشركني الذي متت اإلشارة إليها .يعين
وهذا م
وجل للمؤمنني
ال أبس بوالءهم مع املصاحلة ،واملعاهدة ،ومادام متمسكون بعهودهم ،وعدم خيانتهم كما أجازه هللا م
عز م
مع املشركني.
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 3..الوالء التنظيمي

وقصدان من الوالء التنظيمي ،هو الوالء الذي مل جيعله سيد قطب حتت الفقرتني املاضيني ،ومل يذكر فيه إشارة من العقيدة.

بل فهم من توضيحاته أبنه نوع من الوالء التنظيمي .وهو الوالء بني غري املسلمني .قال سيد قطب يف اآلايت ذات
ِّ
ض ُه ْم أ ْولِّياءُ بـ ْعض إَِّّال تـ ْفعلُوهُ ت ُك ْن فِّْتـنة ِّيف ْاأل ْر ِّ
ض وفساد كبِّري﴾ [األنفال:
الصلة ابملوضوع﴿ :والَّذين كف ُروا بـ ْع ُ
«: ،]32إن اجملتمع اجلاهلي ال يتحرك كأفراد إمنا يتحرك ككائن عضوي ،تندفع أعضاؤه ،بطبيعة وجوده وتكوينه،
للدفاع الذايت عن وجوده وكيانه .فأما إذا مل يواجههم مبجتمع والؤه بعضه لبعض ،فستقع الفتنة ألفراده من اجملتمع
اجلاهلي  -ألهنم ال ميلكون مواجهة اجملتمع اجلاهلي املتكافل أفرادا  -وتقع الفتنة يف األرض عامة بغلبة اجلاهلية على
اّلل،
اإلسالم بعد وجوده .ويقع الفساد يف األرض بطغيان اجلاهلية على اإلسالم ،وطغيان ألوهية العباد على ألوهية م
ووقوع الناس عبيدا للعباد مراة أخرى» .
عضوايا واحدا ،وذكر سيد قطب أيضا عدم
يشري سيد قطب إىل اجملتمع اجلاهلي يسعى للدفاع عن ذاته بوصفه كائنا
م
الوالء بني املسلمني يف مواجهة ملمة الكفر سيجر إىل غلبة اجلاهلية على اإلسالم .زبدة القول َّ
إن ِّملمة الكفر يناصرون
لعل هذا ما نشاهده يف احلروب اليت دارت رحاهلا حديثا ،فهم يتناصرون
بعضهم بعضا ،وإن تباينت عقائدهم ،و م
كل البعد عن العقيدة .ويدخل حتت هذا العنوان فقرات:
ويتحالفون ألغراض دنيويمة بعيدة م

 1.3..الوالء بني أهل الكتاب مع أهل الكتاب

واملعىن من أهل الكتاب يعين اليهود والنصارى كما أشار هللا تبارك وتعاىل إليهما يف القرآن الكرمي .وأشار هللا تبارك
ِّ
ِّ
ِّ
ض ُه ْم أ ْولِّياءُ بـ ْعض
وتعاىل إىل الوالية املقصودة يف هذه اآلية﴿ :اي أيـها الَّذين آمنُوا ال تـتَّخ ُذوا الْيـ ُهود والنَّصارى أ ْولياء بـ ْع ُ
اّلل ال يـ ْه ِّدي الْق ْوم الظَّالِّ ِّمني﴾ [املائدة.]96 :
وم ْن يـتـوَّهلُْم ِّمْن ُك ْم فِّإنَّهُ ِّمْنـ ُه ْم إِّ َّن َّ
ذكر سيد قطب أب من هذه اآلية تُشري إىل قاعدة اثبتة على مدار التاريخ ،يف صيغة الوصف الدائم بسبب اختيار اجلملة
اإلمسية ،واليت تشري إىل أن أهل الكتاب دائما يف موضع العداوة مع املسلمني ،ويناصر بعضهم بعضا يف هذه املعركة،
فإذا ال يتوالمهم إال من هو منهم .
تنوعت عقيدهتم.
اآلية تشري أب من النصارى بعضهم أولياء لبعضهم ولليهود ،واليهود بعضهم أولياء لبعضهم وللنصارى ،وإن م
وعسى أن تكون هذه اآلية مبثابة معجزة تشري إىل زمننا هذا ،يف معاونة النصارى لليهود الحتالهلم البالد اإلسالمية حنو
فلسطني ،أو مناصرهتم لليهود للفساد يف األرض ،وإن كانوا يف املاضي أعداء ألِّدَّاء ،يقتل بعضهم بعضا.

 0.3..الوالء بني املنافقني والكفار

291

المجلة الدولية للبحوث اإلسالمية واالنسانية المتقدمة ،المجلد  ،4العدد  ،3مارس 459-444 ،4104

وهذه الوالية أيضا تدخل حتت الوالية املذمومة ،اليت ذكرها هللا تبارك وتعاىل أبهنا من صفات املنافقني .ووعد هللا املنافقني
بعذاب أليم ابألجل اختاذ الكافرين أولياء .قال هللا تبارك وتعاىل﴿ :ب ِّمش ِّر الْمنافِّ ِّقني ِّأب َّن هلم عذااب ألِّيما .الَّ ِّذين يـت ِّ
َّخ ُذون
ُْ ا ا
ُ
ِّ
ِّ
ون الْمؤِّمنِّني أيـبـتـغون ِّعْندهم الْعَِّّزة فِّإ َّن الْعَِّّزة َِِّّّ
ّلل ِّ
مج ايعا﴾ [النساء.]623-620 :
ْ ُ
الْكاف ِّرين أ ْولياء ِّم ْن ُد ِّ ُ ْ
ُُ
قال سيد قطب يف هذا اجملال ،على األرجح الكافرون هنا هم اليهود الذين والهم املنافقون .وذكر أب من تولية الكافرين
دون املؤمنني من صفة من صفات املنافقني .
 3.3..الوالء بني املنافقني وأهل الكتاب
أشران يف الفقرة املاضية أب من من صفات املنافقني االلتجاء وامليل إىل الكفار وتوليتهم .وهنا نشري إىل أن تولية أهل الكتاب
الذين كانوا يف حالة احلرب مع رسول هللا تعاىل ،كانت من خصائص املنافقني الذين ال يؤمنون ابهلل واليوم اآلخر .قال
ِّ
اّلل علْي ِّهم ما ُهم ِّمْن ُكم وال ِّمْنـهم و ُْيلِّ ُفون على الْك ِّذ ِّ
ِّ َّ ِّ َّ
ب وُه ْم
ُْ
ْ ْ
هللا تعاىل يف شأهنم﴿ :أملْ تـر إىل الذين تـول ْوا قـ ْواما غضب َُّ ْ
ِّ
يدا إِّنـ َُّه ْم ساء ما كانُوا يـ ْعملُون﴾ [اجملادلة. ]69-61 :
يـ ْعل ُمون ،أع َّد َّ
اّللُ هلُْم عذ اااب شد ا
اّلل
وممما قاله سيد قطب يف شأهنم عند تفسري هلذه اآلية« :وهذه احلملة القوية على املنافقني الذين يتولون قوما غضب م
تدل
تدل على أهنم كانوا ميعنون يف الكيد للمسلمني ،ويتآمرون مع ألد أعدائهم عليهم كما م
عليهم  -وهم اليهود  -م
على أن سلطة اإلسالم كانت قد عظمت ،حبيث خيافها املنافقون » .
4.3.4الوالء بني أهل الكتاب والكفار
وجل أب من عدم
ونشري يف هذه الفقرة إىل الوالية الىت كانت بني اليهود واملشركني العدو اللدود للمسلمني .وذكر هللا م
عز م
احلق كان سببا الختاذ الكافرين أولياء وأنصار َّ
ضد املسلمني .قال هللا تبارك
إمياهنم ابهلل ورسوله تعاىل وماجاء به من م
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
اّلل علْي ِّهم وِّيف الْعذ ِّ
اب ُه ْم
وتعاىل﴿ :تـرى كث اريا مْنـ ُه ْم يـتـولَّْون الَّذين كف ُروا لبِّْئس ما قدَّم ْ
ت هلُْم أنْـ ُف ُس ُه ْم أ ْن سخط َُّ ْ
ِّ
َّب وما أُنْ ِّزل إِّلي ِّه ما َّاخت ُذوهم أولِّياء ول ِّك َّن كثِّريا ِّمْنـهم ف ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
اس ُقون﴾ [املائدة-39 :
ْ
ُْ ْ
ا ُْ
خال ُدون ،ول ْو كانُوا يـُ ْؤمنُون اب َّّلل والن ِّم
. ]36
كل حني ،ثم قال:
وقد أشار سيد قطب إىل هذه احلالة ،يعين م
تويل املشركني على املؤمنني ،ينطبق على حال اليهود يف م
«لقد كان اليهود هم الذين يتولون املشركني؛ ويؤلبوهنم على املسلمني﴿ ،ويقولون للذين كفروا هؤالء أهدى من الذين
آمنوا سبيالا﴾ [النساء .]96 :كما حكى عنهم القرآن الكرمي .وقد جتلمى هذا كله على أمته يف غزوة األحزاب ،ومن
قبلها ومن بعدها كذلك؛ إىل اللحظة احلاضرة .وما قامت إسرائيل يف أرض فلسطني أخريا إال ابلوالء والتعاون مع
الكافرين اجلدد من املاديني امللحدين! فأما الفريق اآلخر من أهل الكتاب ،فهو يتعاون مع املادية اإلحلادية كلما كان
األمر أمر املسلمني! وهم يتعاونون مع الوثنية املشركة كذلك » .
تويل الكافرين من جانب أهل الكتاب ،أب مهنم مل يؤمنوا برسول هللا تعاىل ،وإ من أكثرهم فسقة،
ثم ذكر سيد قطب علمة م

كما أشارت إىل ذلك اآلية .وبعدها ذكر اإلحسان هلم ،ومحاية أرواحهم ،وأمواهلم ،وأعراضهم يف دار اإلسالم ،واالختيار
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حلفظ عقائدهم ،والوفاء بعهدهم ،ودعوهتم إىل اإلسالم ابحلسىن .ورمكز أبنمه ال والء وال تناصر بينهم وبني املسلمني ،يف
كل شأن من شؤون احلياة عند املسلم خاضع ألمر الدين.
شأن من الشؤون .ألن م
كل أزمنة ،يف غزوة أحزاب وقبلها
نرى أب من سيد قطب أشار إىل تويل املشركني على املؤمنني ،هو من دأب اليهود يف م
وبعدها ،إىل اآلن.
اخلامتة

أهم ما توصل إليها الباحثون من النتائج يف هذه الدراسة مرتبة يف شكل نقاط:
ويف اخلتام نذکر م

املضرة ،سواء كانت
ملادة (وىل) من جهة اللغة أصالن؛ األصل األول :القرب ،والقريب جيلب لك املنفعة ،ويدفع عنك م
املضرة ،يف
مبعىن املعتق ،أو العبد ،أو احلاكم أو معىن آخر .والوالء يعين القرابة اليت جتلب لصاحبها املنفعة ،وتدفع عنه م
الصرف ،واإلعراض .قال تعاىلُ ...﴿:ثَّ يـتـوَّىل ف ِّريق ِّمْنـ ُه ْم ِّم ْن بـ ْع ِّد ذلِّك وما
الدنيا أو اآلخرة .واألصل الثاين :البعد ،و م
أُولئِّك ِّابلْ ُم ْؤِّمنِّني﴾] النور].13 :
الويل يف االصطالح هو القريب الذي جالب املنفعة ،ودافع املضرة ،يف الدنيا أو يف اآلخرة.
أبهنا مسألة
يفسر سيد قطب اآلايت اليت م
تدل على الوالء مع عدم ورود مقابلة مع معبودات املشركني ،يقول م
وعندما م
عقيدة ومسألة تنظيم .وأشار أب مهنا تناصر وحتالف بني فريق وفريق  .ولكن عندما يفسر اآلايت اليت تدل على مقابلة مع
األواثن واملعبودات ،أو والية الشيطان ،أو اختيار حب اآلابء على حب هللا ،أدخلها حتت العقيدة ،والتوحيد .وذكر
سيد قطب أب من کلمة الوالء ،حم مددة كما ذكرها هللا بصيغة القصر فهي غري حمتملة التأويل ،يعين هذه اآلية﴿ :إَِّّمنا ولِّي ُك ُم
ِّ
ويل املؤمنني.
َّ
اّللُ ور ُسولُهُ والَّذين آمنُوا [ ﴾..املائدة .]99 :يعين فقط هللا ورسوله ،واملؤمنني م
أحق وأجدر أن يكونوا م
املصادر واملراجع
أوال :القرآن الکرمي
اثنيا :املصادر واملراجع العربية

ابن فارس ،أيب احلسني أمحد بن ِّ
فارس بن زك ِّرماي6200( .هـ6030/م) .معجم مقاييس الملغة .لبنان ،بريوت :دار
الفكر .
ابن كثري ،إمساعيل بن كثري الدمشقي 6193( .هـ6033/م) .البداية والنهاية (ط .)6لبنان ،بريوت :دارإحياء الرتاث
العريب.
ابن منظور ،حممد بن مكرم األفريقي املصري ( .د.ت) .لسان العرب (د.ط) .بريوت :دار صادر.
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ابن هشام ،عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري6166( .هـ6006/م) .السرية النبوية (د.ط) .لبنان،
بريوت :داراجلليل.
األزهري ،أبو منصور حممد بن أمحد6133( .ه .)3996/هتذيب اللغة (ط .)6لبنان ،بريوت :دار إحياء الرتاث
العريب.
األلوسي ،شهاب الدين السيد حممود( .د.ت) .روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين (د.ط) .لبنان،
بريوت :دارإحياء الرتاث العريب.
البخاري ،أبوعبدهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية6133( .هـ3996/م) .اجلامع املسند الصحيح املختصر
من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه (ط .)6لبنان ،بريوت :دار طوق النجاة .
احلميدي ،حممد بن فتوح6132( .هـ3993/م) .اجلمع بني الصحيحني البخاري ومسلم (د.ط) .لبنان ،بريوت :دار
ابن حزم.
حسني بن حممود( .شعبان 6130ه3993/م).مراحل التطور الفكري يف حياة سيد قطب (د.ط) .دار اجلبهة
اإللكرتونية للنشر و التوزيع.
اخلالدي ،صالح عبدالفتاح6196( .ه6036/م) .سيد قطب الشهيد احلي (ط .)6األردن ،عمان :مكتبة األقصى.
اخلالدي ،صالح عبدالفتاح6166( .هـ6006/م) .سيد قطب من امليالد إىل االستشهاد (ط .)6سوراي ،دمشق:
دارالقلم ،و بريوت :الدار الشامية .
اخلالدي ،صالح عبدالفتاح6130( .ه3993/م) .تعريف الدارسني مبنهاج املفسرين (ط .)2دمشق :دارالقلم.
الذهب ،مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان6193( .ه6033/مـ) .اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم (ط.)6
لبنان ،بريوت:دار الكتاب العريب.
الرومي ،فهد بن عبدالرمحن بن سليمان( .د.ت) .حبوث يف أصول التفسري ومناهجه (د.ط) .الرايض :مكتبة التوبة.
م
الرزاق احلسيين6133( .هـ3996/م) .اتج العروس من جواهر القاموس
َّ
حممد بن عبد م
حممد بن م
الزبيدي ،أبوالفيض م
(ط .)6الكويت :اجمللس الوطين للثقافة والفنون واألدب.
الزخمشري ،أبو القاسم حممود بن عمر الزخمشري اخلوارزمي6161( .هـ6001/م) .الفائق يف غريب احلديث (د.ط).
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السيوطي عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين6163( .هـ6003 /م) .املزهر يف علوم اللغة وأنواعها (ط )6لبنان،
بريوت :دار الكتب العلمية.
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القحطاين ،حممد بن سعيد6162(.هـ6002/م) .من مفاهيم عقيدة السلف الصاحل الوالء والرباء يف اإلسالم (ط.)1
مكة مكرمة :دار الطيبة.
قطرب ،أيب على حممد بن بن املستنري 6199( .ه6031/م) .كتاب األضداد( .ط .)6اململکة العربية السعودية،
الرايض ،دار العلوم.
الواحدي6233( .هـ  6013 /م) .أسباب نزول القرآن (د.ط) .القاهرة :مؤسسة احللب وشركاه للنشر والتوزيع.
اثلثا :مواقع علی شبکة اإلنرتنت

)http://www.al-islam.com (11/6/2011
)http://www.ar.wikipdia.org (20/32011
)http://www.qassimy.com (20/3/2011
)http:// www.rwity.com (20/3/2011

295

