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Abstract
This paper discusses about the term awliya’ in Qur’an, which is one of the
most popular discussion among the society, both in terms of meaning and tafseer.
Sayyid Qutb is one of the most active mufasir in the field of movement and politics,
so he focuses more on the study of term awliya’ in the Qur’an. Sayyid Qutb explains
the word awliya’ has various meanings, depend on the context of the verse. First,
it related to Jews, Christians and Gentiles, who show help, fellowship by realizing
them as regulators of the Muslim way of life. Second, it related to Allah, who has the
meaning of a helper, guide, protector, and who has all the power. The third relates
to the believers, who explain the believers who are devoted to Allah and always call
upon goodness and apostasy. Fourth, it related to Syaithan who makes him awliya’,
and indeed the awliya’ referred to awliya’ for unbelievers.
Keywords: Awliya’, Sayyid Quthb, Fi Zhilâl al-Qur’ân
Abstrak
Tulisan ini mengkaji terkait kata awliya` dalam Al-Qur’an yang merupakan
salah satu pembahasan terpopuler di kalangan masyarakat akhir-akhir ini, baik dari
segi makna maupun tafsirnya. Sayyid Quthb merupakan salah satu mufasir yang giat
dalam bidang pergerakan dan politik, sehingga beliau lebih fokus pada pengkajian
kata awliya’ dalam al-Qur’an. Sayyid Quthb menjelaskan kata awliya’ memiliki
makna yang bermacam-macam, tergantung pada konteks ayat. Pertama, berkaitan
dengan Yahudi, Nasrani dan Kafir, yang menunjukkan pertolongan, persekutuan
dengan menjadikan mereka sebagai pengatur jalan hidup muslim. Kedua, berkaitan
dengan Tuhan, yang memiliki makna penolong, penunjuk jalan, pelindung, dan
yang memiliki segala kekuatan. Ketiga berkaitan dengan orang-orang mukmin,
yang menjelaskan para orang-orang mukmin yang sungguh bertaqwa kepada Allah
dan selalu menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Konteks
yang terakhir berkaitan dengan Syaitan yang menjadikannya sebagai awliya’, dan
sesungguhnya awliya’ yang dimaksud di sini adalah awliya’ bagi orang-orang yang
tidak beriman.
Kata kunci: Awliya’, Sayyid Quthb, Fi Zhilâl al-Qur’ân
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المق ّدمة

ألمة اإلسالم وهو معجزة أيّدها اهلل تعاىل على حممد
القرآن هو كتاب مق ّدس ّ
صلى اهلل عليه وسلم ،ألن القرآن الكرمي حتدى به النيب صلى اهلل عليه وسلم العرب،
وقد عجزوا عن معارضته مع طول باعهم يف الفصاحة والبالغة 1.فمن وجوه إعجاز
القرآن أنه معجز يف ألفاظه وأسلوبه 2،إذن كل كلمة يف القرآن يف مجيع مواضيعها من
اإلعجاز ،ومن تلك الكلمة هي كلمة «األولياء» اليت عرفها كثري من الناس اليوم.
من إحدى اآليات اليت فيها لفط األولياء يف القرآن هي سورة املائدة اآلية
احلادية واخلمسون ،وتلك اآلية تكون مشهورة لدى اجملتمع اإلندونيسي أيام انتخاب
وعب تلك اآلية يف دعوته إىل
رئيس دائرة جاكرتا .ألن أحدا من الرئيس املرشح تكلم ّ
اجملتمع جباكرتا وهو مع ذلك ليس من املسلم .واعترب كثري من املسلمني بإندونيسيا أنه
قد سخر آية من القرآن ،فلذلك صار الناس يتساءلون عن معىن األولياء يف القرآن.
فلذلك كانت قلة فهم الناس حنو لفظ األولياء يف القرآن يكون مشكلة
جديدة يف عصرنا احلاضر إذ بعد وقوع الواقعة اليت سبق ذكرها تكلم كثري من الناس
لفظ األولياء يف القرآن بل العلماء اإلندونيسيون مع أهنم مل يفهموا معىن لفظ األولياء
دقيقا بل تفصيليا .منهم من قرأ ترمجة القرآن لفهم معىن األولياء ،ولكن وترمجة القرآن
قد تؤدي إىل خفاء املعىن املراد من األصل ،بسبب اختالف اللغتني يف موقع استعمال
3
الكالم يف املعاين املرادة ألفا واستحسانا.
لفظ األولياء يف القرآن يذكر  24مرة يف مواضعه ويف خمتلف السورة .وإن
تلك اآليات املختلفة ليست على معىن واحد بل كل آية تدل على املعجزة ،العالمة،
4
العربة ،األمر العجيب ،اجلماعة ،الربهان والدليل.
فإليضاح تعريف معىن األولياء يف القرآن كان الناس حيتاجون إىل معرفة تفسري
1
2
3

4

مناع القطان ،مباحث في علوم القرآن ،الرياض :منشورات العصر احلديث ،0991 ،ص952 .
مناع القطان ،مباحث في علوم القرآن  ،ص262 .
الزْرقاين ،مناهل العرفان في علوم القرآن ،بريوت :دار الكتاب العريب ،1995 ،ص.
حممد عبد العظيم ُّ
92
الزْرقاين ،مناهل العرفان  ، ...ص472 .
حممد عبد العظيم ُّ
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القرآن ألن علم التفسري هو العلم الذي بفهم به كتاب اهلل املنزل على نبينا حممد صلى
5
اهلل عليه وسلم ،وبيان معانيه ،واستخراج أحكامه وحكمه.
وسيد قطب يرى يف تفسريه أن لفظ األولياء له معان كثرية ،كما أن النص عن
األولياء يف القرآن عند سيد قطب يف تفسريه يشري إىل طريقة املنهج القرآين يف تربية
مقومات هذا املنهج
اجلماعة املسلمة وإعدادها لدورها الذي قدره اهلل هلا ويشري إىل ّ
واملبادئ اليت يريد تقريرها يف النفس املسلمة ويف اجلماعة املسلمة يف كل حني .وهي
مقومات ومبادئ ثابته ،ليست خاصة جبيل من هذه األمة دون جيل .إمنا هي أساس
النشأة للفرد املسلم وللجماعة املسلمة يف كل جيل 6.فمن تفسريه أيضا يستطيع الناس
أن يفهم معىن األولياء فهما دقيقا بالنسبة من قبل .ألنه جيتهد أن يرتبط املسلمون
بكتاب اهلل ارتباطا قويا ،ليس قائما على جمرد القراءة فحسب وإمنا يكون تعاملهم
7
مع القرآن.
فلذلك يرى أن لفظ األولياء الذي ال بد من أن يكشف معناه وتفسريه يف
تفسري يف ظالل القرآن ألفه سيد قطب.

لمحة تاريخية لسيد قطب

هو سيد قطب إبراهيم حسني شاذيل املعروف بسيد قطب ،ولد بقرية موشة
مبصر يف التاسع من أكتوبر عام  6091م ،هذه القرية من إحدى قرى حمافظة أسيوط
8
يف مصر ،عاش طفولته وصباه يف قريته ،وتلقى فيها دراسته االبتدائية.

تقع هذه القرية بني جبلني صغريين حييطان هبا وبأرضيها الزراعية .وتقع هذه
القرية أيضا على جانب هنر النيل وأنه مير بأرضيها الزراعية ،فقد امتازت بالعديد من
5
6
7

8

		
حممد حسني الذهيب ،علم التفسير ،القاهرة :دار املعارف 9111 ،هـ ،ص6 .
سيد قطب ،في ظالل القرآن ،القاهرة :دار الشروق 2141 ،هـ ،ص709 .
عبد الغفور حممود مصطفى جعفر ،التفسير والمفسرون في ثوبه الجديد ،القاهرة :دار السالم للطباعة
والنشر ،7002 ،ص477 .
صالح الدين عبد الفتاح اخلالدي ،سيد قطب من الميالد إلى االستشهاد ،الطبعة الثانية ،دمشق :دار
		
القم ،4991 ،ص61 .
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البساتني اليت تزرع فيها خمتلف أنواع احلضار والفواكه وكانت تلك أكرب من عدد
9
األيدي العاملة فيها.
وأما والده فهو احلاج قطب إبراهيم وكان كارما مضيافا ،ينفق الكثري على
أوالده وأهل البيت ال يبخل عليهم بشيء ،وكان أسبق اجلميع يف إحضار أحدث
أصناف اخلضار والفواكه إليهم .وكان والده متنورا ،عنده إملام بنواحي املعرفة والثقافة،
وعنده وعي سياسي .وكان من قراء الصحف مشرتكا يف صحيفة احلزب الوطين
اليومية ،وكان عضوا يف جلنة احلزب احلزب الوطين يف القرية وحزيبا نشيطا حيث جعل
من بيته مكزا سياسيا وميدانا لتثقيف اجلماهريي يفيد إليه أهل القرية لقراءة جريدة
10
اللواء ،واالطالع على آخر األخبار العاملية واحمللية.
وكانت والدته من أسرة مرموقة يف القرية ،وهي امرأة مؤمنة متدينة متصفة
بصفات املؤمنات وكثرة الصدقة يف سبيل اهلل ،تقوم بنفسها بإعداد الطعام للعمال
يف املزارع وللقراء الذين يأتون إىل البيت ،وكانت حتب مساعة القرآن وتتأثر بذلك.
وله أربعة أشقاء ،هم نفيسة اليت كانت أعاله ثالث سنوات ،يليها محيدة اليت كانت
أخته األصغر ،واألخري حممد قطب ،اليت كانت املسافة بينة وبني سيد قطب ثالث
11
عشرة سنة.
سيد قطب شخصيته سوية التكوين ،متماسكة البناء ،ومنت منوا طبيعيا بعيد
عن الشذوذ واملفاجآت له قلب كبري ،ومهة عالية ،وشهامة يف الطباع ،ونفس ودودة،
وهدوء يف املالح ،وحديث جذاب ،وقلة الكالم ،وصوت منخفض ،وله تذوق رفيع
للغة ،وتعبري جيد عنه هو السمة البارزة اليت متيز هبا سيد قطب وجعلت لفكره جاذية
12
وتأثريا ،ويضاف إىل ذلك أميانه القوي بفكره والتزامه بكل ما يصدر عنه.
وأيضا له جسم ذو جلد أسود ،وصغري اجلسم ،ولطيف يف الكالم ،وحمب
9
10
11
12

صالح الدين عبد الفتاح اخلالدي ،سيد قطب  ،...ص62 .
صالح الدين عبد الفتاح اخلالدي ،سيد قطب  ،...ص43 .
		
صالح الدين عبد الفتاح اخلالدي ،سيد قطب  ،...ص73 .
عبد الباقي حممد حسني ،ديوان سيد قطب ،القاهرة :دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع املنصورة،
 ،9891ص31-21 .
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ترك النكتة ،جمد يف العمل ،ويقدم حتليل املشاكل املوجودة عنده.

13

وقد دخل سيد قطب املدرسة االبتدائية ،وهو مع ذلك ابتدأ يف حفظ القرآن
يف عمره الثامن ،مث وصل على حفظ القرآن جبميع أجزائه ثالثني جزءا يف ثالث
14
سنوات.
مث ابتدأ سفرته األوىل إىل القاهرة عام  0291م ،وأقام خاله أمحد حسني
عثمان وعن طريقه تعرف على حرب الوفد ،وأيضا على عباس حممود العقاد ،مث
التحق مبدرسة املعلمني األولية ،ونال منها إجازة الكفاءة للتعليم األويل ،مث دخل كلية
دار العلوم عام  9291م ،وخترج منها عام  3391م ،حيمل شهادة البكالوريوس،
يف اآلداب،عمل مدرسا يف مدارس وزاة املعارف ،حوايل ست سنوات ،وحوىل عام
 0491م ،وتعامق يف دراسة القرآن ،وأخذ املشاعر الفنية فيه ،وكتب كتابه التصوير
15
الفين يف القرآن ومشاهد القيامة يف القرآن.
ويف أواخر عام  ،9491أراد سيد قطب أن يتعمق يف دراسة القرآن على
هدف حتقيق فهم األفكار والنظريات على إصالح اجملتمع العميق ،مؤسسا على مبدأ
التضامن مع املسلمني ،مث ألف كتابه العدالة االجتماعية .مث انتقل إىل وزارة املعارف،
وشغل عدة وظائف فيها ،يف مراقبة الثقافة ،ويف التفتيش ،أوفدته وزارة املعارف إىل
أمريكا ،يف بعثة تربوية ميدانية ،لالطالع على مناهج الرتبية والتعليم هناك ،وأقام يف
16
أمريكا سنتني ،وعاد عام  0591م.
اشتغل سيد قطب بأنواع األفكار احلركية ودخل حركة اإلخوان املسلمني
17
وحترك معهم ،ويركز األفكار يف هذه احلركة بالنواحي السياسية.

Nuim Hidayat, Sayiid Quthb, Biografi dan Kejernihan Pemikirannya, Jakarta: Gema
Insani Press, 2005, hal. 17.
14
15
16

نعيم هداية ,سيد قطب ،...ص81 .
نعيم هداية ,سيد قطب ،...ص02 .
		
نعيم هداية ,سيد قطب ،...ص51 .

Muhammad Iqbal, Pemikiran Politik Islam, Jakarta: Kencana, 2010, hal. 208
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منهجه في تفسير في ظالل القرآن

كان منهج سيد قطب يف التفسري منهجا حركيا دعويا تربويا ،وبيان ذلك
أن املنهج احلركي ألنه يدعو املسلمني إىل حسن فهم القرآن وتدبره ،مث حسن احلركة
به يف عامل الواقع ،وليس االكتفاء دراسة تفسريية نظرية ،وأما املنهج الدوي ألنه يريد
أن جيعل القرآن لكل الناس منطلقا يف الدعوة إىل اهلل ،ومعرفة حقائقه وتوجيهاته
الدعوية ،ومواجهة األعداء به ،ورد مؤامرهتم ضد األمة ،وأما املنهج الرتبوي ألنه يريد
من املسلمني أن يرتبوا على القرآن ،ويتخلقوا بأخالقه ويلتزم توجيهاته ،وأن يصوغوا
أنفسهم صياغة قرآنية ،ليكونوا قرآنني ربانيني ،ويريد أن يرتىب اجملمتع اإلسالمي على
القرآن ،وأن تنشأ مؤسساته عليهـ وأن يكون القرآن هو املهيمن على كل جماالت
18
احلياة فيه.
ذلك املنهج احلركي الدعوي الرتبوي يف تفسري سيد قطب يأيت باهلدف
األمسى فهو مل جيعل تفسريه جمرد تفسري القرآن التقليدي ،الذي يركز على املعاين
19
النظرية العلمية اجملردة ،من مأثور ولغة وبالغة وأحكام.

معنى األولياء

األولياء لغة تأيت من مفرد َوِلٌّ ،وهو احملب والصديق والنصري واجلار واحلليف
والتابع والصهر وكل من ويل أمر أحد 20.كما أن األولياء مجع من الويل وهو يأيت من
21
أصله و،ل،ي .وىل – يلي مبعىن دنا وقرب.
واألولياء اصطالحا ،أوال ،رأى فخر الدين الرازي أن الويل هو فعيل مبعىن
فاعل من قوهلم :ويل فالن الشيء يليه والية فهو وال وويل ،وأصله من الويل الذي
هو القرب ،قال اهلذيل :وعدت عواد دون وليك تشغب ومنه يقال :داري تلي دارها،
18

19
20
21

صالح عبد الفتاح اخلالدي ،تعيرف الدارسين بمناهج المفسرين( ،دمشق :دار القلم ،)8002 ،ص.
		
606
صالح عبد الفتاح اخلالدي ،تعيرف الدارسين  ،...ص806 .
أبو لويس املألوف ،المنجد في اللغة واألعالم( ،بريوت :دالر املشرق ،)4102 ،ص919 .
شيقي ضيف ،المعجم الوسيط( ،القاهرة :مكتبة الشروق الدولية ،)4002 ،ص7501 .
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أي تقرب منها ،ومنه يقال :للمحب املعاون :ويل ألنه يقرب منك باحملبة والنصرة وال
يفارقك ،ومنه الوايل ،ألنه يلي القوم بالتدبري واألمر والنهي ومنه املوىل ومن مث قالوا يف
خالف الوالية :العداوة من عدا الشيء إذا جاوزه ،فألجل هذا كانت الوالية خالف
22
العداوة.
ِ
ل أي :جاء الشيء بعد الشيء من غري فاصل.
وثانيا ،وكلمة ّ
ويل هي من َو َ
ويل أيضا منها
هذا يليه هذا ،وما دام يليه من غري فاصل فهو األقرب له .وكلمة ّ
(موىل) ومنها (وال)  ،أي الذي يتوىل الشؤون واألمور ،كما تقول :الوايل الذي توىل
23
أمر الرعية ،وكلمة ( موىل ) مرة تطلق على السيد ،ومرة تطلق على خادمه.
والكالم عن معىن األولياء ليس أمرا هينا ،ألن العلماء اختلفوا يف فهم معىن
األولياء .أوال ،األولياء هم الرؤساء على وجه العام يف مجيع درجات الرياسة ،فبذلك
اختاذ اليهود والنصاري أولياء ممنوع وإن كان لرئيس جلنة وليمة العرش وما أشبه ذلك.
ثانيا ،األولياء هم الرؤساء يف الدرجة العالية بالبلد املعني ،فبذلك اختاذ الكفار رؤساء
يف الدرجة العالية ممنوع ولكن اختاذهم رؤساء ليس يف الدرجة العالية جائز .ثالثا،
24
األولياء هم الرؤساء يف املنصبتني فقط مها رئيس اجلمهورية ورئيس احلكومة.

اآليات التي فيها لفظ األولياء

لفظ األوياء ذكر اثنتان وأربعون مرة ،يف وأربعني آية ،ويف اثنتني وعشرين سورة.
وهي يف سورة البقرة ،سورة ال عمران ،سورة النساء ،سورة املائدة ،سورة األعراف،
سورة األنفال ،سورة التوبة ،سورة يونس ،سورة هود ،سورة الرعد ،سورة اإلسراء ،سورة
الكهف ،سورة الفرقان ،سورة العنكبوت ،سورة الزمر ،سورة الشورى ،سورة اجلاثية ،سورة
25
األحقاف ،سورة املمتحنة ،سورة اجلمعة ،سورة األنعام ،وسورة األحزاب.
22

أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي ،مفاتيح الغيب ،اجلزء السابع ،بريوت:
دار إحياء الرتاث العريب ،0241 ،ص71 .
حممد متويل الشعراوي ،تفسير الشعراوي ،مصر :مطابع أخبار اليوم ،7991 ،ص0211 .

25

حممد فؤاد عبد الباقي ،المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم ،القاهرة :دار احلديث ،7002 ،ص658 .

23

Syarifuddin Abdullah, Menyimak Wacana Al-Maidah 51, Artikel Kompasiana, dalam
situs http://www.kompasiana.com/ (diakses pada 22 Oktober 2016, Pukul 15:24
WIB).
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تحليل لفظ األولياء في القرآن
اتَّبِعُوا َما أُنْ ِزَل إِلَْي ُك ْم ِم ْن َربِّ ُك ْم َوَل تـَتَّبِعُوا ِم ْن ُدونِِه أ َْولِيَاءَ قَلِ ًيل َما
تَ َذ َّكُرو َن (األعراف)3 :

فسر سيد قطب بأن هذه هي قضية هذا الدين األساسية .إنه إما اتباع ملا
أنزل اهلل فهو اإلسالم هلل ،واالعرتاف له بالربوبية ،وإفراده باحلاكمية اليت تأمر فتطاع،
ويتبع أمرها وهنيها دون سواه .وإما اتباع لألولياء من دونه فهو الشرك ،وهو رفض
26
االعرتاف هلل بالربوبية اخلالصة.
ويف اخلطاب للبشر كان الكتاب كذلك منزالً إليهم من رهبم :اتَّبِعُوا ما أُنْ ِزَل
إِلَْي ُك ْم ِم ْن َربِّ ُك ْم .فأما الرسول صلى اهلل عليه وسلم فالكتاب منزل إليه ليؤمن به
ولينذر ويذكر .وأما البشر فالكتاب منزل إليهم من رهبم ليؤمنوا به ويتبعوه ،وال يتبعوا
27
أمر أحد غريه.
وهلذا يرى الباحث من هذا التفسري أن اتباع األولياء من دون اهلل شرك ،فاهلل
هو الويل وحده .فمعىن األولياء مل جيد الباحث عن تعريفه الدقيق.
 ...وما َكا َن َلم ِمن د ِ
ون اللَّ ِه ِم ْن أ َْولِيَاءَ ( ...هود)02 :
ُْ ْ ُ
ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ َّ
فسر سيد قطب هذه اآلية كما يليَ :وما كا َن َلُ ْم م ْن ُدون الله م ْن أ َْولياءَ
أي ينصروهنم أو مينعوهنم من اهلل .إمنا تركهم لعذاب اآلخرة ،ليستوفوا عذاب الدنيا
28
وعذاب اآلخرة.
وفسر رشيد رضا أن األولياء هم أنصار مينعوهنم من عقابه وينصروهنم.
فلذلك كان الباحث يرى أن املراد من لفظ األولياء هو األنصار.
وَل تـرَكنُوا إِ َل الَّ ِذين ظَلَموا فـتَم َّس ُكم النَّار وما لَ ُكم ِمن د ِ
ون اللَّ ِه ِم ْن أ َْولِيَاءَ ُثَّ
َ ُ َ َ ُ ُ ََ ْ ْ ُ
َ َْ
29

26
27
28
29

سيد قطب ،في ظالل القرآن ،اجلزء الثالث ،بريوت :دار الشروق 2791 ،ص9521 .
سيد قطب ،في ظالل القرآن  ،ص9521 .
سيد قطب ،في ظالل القرآن  ،ص3681 .
رشيد رضا ،تفسير المنار ،اجلزء الثاين عشر ،القاهرة :دار املنار ،7491 ،ص84 .
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صُرو َن (هود)311 :
َل تـُْن َ

ِ َّ ِ
ين ظَلَ ُموا ) ال تستندوا وال
بدأ سيد قطب يف تفسري آية ( َوَل تـَْرَكنُوا إ َل الذ َ
تطمئنوا إىل الذين ظلموا إىل اجلبارين الطغاة الظاملني ،أصحاب القوة يف األرض،
الذين يقهرون العباد بقوهتم ويعبّدوهنم لغري اهلل من العبيد .ال تركنوا إليهم فإن ركونكم
إليهم يعين إقرارهم على هذا املنكر األكرب الذي يزاولونه .ومشاركتهم إمث ذلك املنكر
30
َّار ) هو جزاء هذا االحنراف.
الكبري.ويف تفسري آية ( فـَتَ َم َّس ُك ُم الن ُ
وأما تفسريه يف آية (وما لَ ُكم ِمن د ِ
ون اللَّ ِه ِم ْن أ َْولِيَاءَ) فهو واالستقامة على
ََ ْ ْ ُ
الطريق يف مثل هذه الفرتة أمر شاق عسري حيتاج إىل زاد يعني .واهلل سبحانه يرشد
31
رسوله صلى اهلل عليه وسلم ومن معه من القلة املؤمنة إىل زاد الطريق.
من هذا مل جيد الباحث معىن األولياء إال وهو اهلل الذي يرشد رسوله ومن معه
من القلة املؤمنة إىل زاد الطريق.
ضلِ ْل فـَلَ ْن َِت َد َلُ ْم أ َْولِيَاءَ ِم ْن ُدونِِه ( ...اإلسراء)79 :
َ ...وَم ْن يُ ْ
فسر سيد قطب أن الذين يستحقون الضالل باإلعراض عن دالئل اهلدى
ِِ 32
وآياته ال يعصمهم أحد من عذاب اهلل ( :فـَلَ ْن َِت َد َلُ ْم أ َْولِياءَ ِم ْن ُدونه ).
33
ورأى الشعراوي يف تفسريه أن معىن األولياء هو النصراء واملعاونون واملعينون.
وأما الباحث فلم جيد سيد قطب يبحث عن األولياء يف هذه اآلية.

تفسير سيد قطب للفظ األولياء الذي يتعلق بالمؤمنين
ف َعلَْي ِه ْم َوَل ُه ْم َْيَزنُو َن (يونس)62 :
أََل إِ َّن أ َْولِيَاءَ اللَّ ِه َل َخ ْو ٌ

بدأ سيد قطب يف تفسريه بالسؤال :وكيف خياف أولياء اهلل أو حيزنون واهلل

30
31
32
33

سيد قطب ،في ظالل القرآن ،اجلزء الثالث ،ص2391 .
سيد قطب ،في ظالل القرآن  ،ص2391 .
سيد قطب ،في ظالل القرآن  ،ص1522 .
متويل الشعراوي ،تفسير الشعراوي ،اجلزء الرابع عشر ,مصر :مطابع أخبار اليوم ،7991 ،ص9578 .

Vol. 2, No. 2, Januari 2018

226 Muhammad Irfanuddin

معهم هكذا يف كل شأن ويف كل عمل ويف كل حركة أو سكون؟
َّ ِ
ين َآمنُوا َوكانُوا يـَتـَُّقو َن أي هم املؤمنون
مث وصف بعد ذلك أولياء اهلل بقوله :الذ َ
به األتقياء املراقبون له يف السر والعلن .وكيف خيافون وكيف حيزنون ،وهم على اتصال
باهلل ألهنم أولياؤه؟ وعالم حيزنون ومم خيافون ،والبشرى هلم يف احلياة الدنيا ويف
34
ِ
ِ
يم.
اآلخرة؟ إنه الوعد احلق الذي ال تبديل لكلمات اهللَ ،ذل َ
ك ُه َو الْ َف ْوُز الْ َعظ ُ
ورأى سيد قطب أن املؤمنني هنا حق اإلميان املتقون حق التقوى .اإلميان ما
وقر يف القلب وصدقه العمل .والعمل هو تنفيذ ما أمر اهلل به واجتناب ما هنى اهلل
عنه.
وهكذا جيب أن يفهم به رأي سيد قطب يف فهم معىن الوالية هلل .ال كما
يفهمه العوام ،من أهنم املهبولون املخبولون الذين يدعوهنم باألولياء .ويف ظل هذه
الرعاية واحلماية ألولياء اهلل خياطب النيب صلى اهلل عليه وسلم وهو أوىل األولياء ،مبا
35
يطمئنه جتاه املكذبني واملفرتين ،وكانوا يف ذلك الوقت هم أصحاب القوة واجلاه.
ف
وجبانب ذلك رشيد رضا يفسر أن فوله تعاىل :أَال إِ َّن أ َْولِياءَ اللَّ ِه ال َخ ْو ٌ
َّ ِ
ِ
ين َآمنُوا َوكانُوا يـَتـَُّقو َن .فهم املؤمنون املتقون كما نطقت
َعلَْيه ْم َوال ُه ْم َْيَزنُو َن .الذ َ
به اآلية ،وهم درجات أعالهم درجة هم الذين يتولونه بإخالص العبادة له وحده،
والتوكل عليه ،وحبه واحلب فيه ،والوالية له ،فال يتخذون له أندادا حيبوهنم من نوع
حبه ،وال يتخذون من دونه وليا وال شفيعا يقرهبم إليه زلفى ،وال وكيال وال نصريا فيما
خيرج عن توفيقهم إلقامة سننه يف األسباب واملسببات ،ويتولون رسوله واملؤمنني مبا
36
أمرهم به.
استنبط الباحث أن األولياء يف هذه اآلية هم أولياء اهلل وهم املؤمنون به
األتقياء املراقبون له يف السر والعلن وهم حتت أولياء اهلل تعاىل.
تفسري سيد قطب للفظ األولياء الذي يتعلق باليهود والنصارى والكفار
34
35
36

سيد قطب ،في ظالل القرآن ،اجلزء الثالث ،ص4081 .
سيد قطب ،في ظالل القرآن  ،ص4081 .
رشيد رضا ،تفسير المنار ،اجلزء احلادي عشر ،ص341 .
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ِ
َّ ِ
ِ
ض ُه ْم أ َْولِيَاءُ بـَْع ٍ
ض
َّص َارى أ َْوليَاءَ بـَْع ُ
ين َآمنُوا َل تـَتَّخ ُذوا الْيـَُه َ
ود َوالن َ
يَا أَيـَُّها الذ َ
( ...املائدة)15 :
بدأ سيد قطب يف تفسريه ببيان السورة ،وذلك أن هذه السورة مل تنزل كلها
بعد سورة الفتح اليت نزلت يف احلديبية يف العام السادس اهلجري وأن مقاطع كثرية
فيها يرجح إىل أن تكون نزلت قبل ذلك .فهذه النصوص عند سيد قطب تشري إىل
أحداث ،وإىل واقعة يف اجلماعة املسلمة باملدينة ،وإىل مالبسات ومواقف لليهود
37
وللمنافقني.
وهذا النص حتذير بل هتدير باختاذ اليهود والنصارى أولياء .كما أن القرآن
يريب الفرد املسلم على أساس إخالص والئه لربه ورسوله وعقيدته ومجاعته املسلمة.
وأن مواالة غري اجلماعة املسلمة معناه االرتداد عن دين اهلل ،والنكول عن هذا االختار
38
العظيم والتخلي عن هذا التفضيل اجلميل.
بني سيد قطب معىن الوالية اليت ينهى اهلل الذين آمنوا أن تكون بينهم
وبني اليهود والنصارى ،إهنا تعين التناصر والتحالف معهم ،وال تتعلق مبعىن اتباعهم
يف دينهم .فبعيد جدا أن يكون بني املسلمني من مييل إىل اتباع اليهود والنصارى
يف الدين .إمنا هو والء التحالف والتناصر ،الذي كان يلتبس على املسلمني أمره،
39
فيحسبون أنه جائز هلم.
ومعىن الوالية هي والية التناصر والتعاون كما كتب يف التعبريات القرآنية .كما
أنه فسر قوله تعاىل :ما لَ ُكم ِمن ِوَليتِ ِهم ِمن شي ٍء ح َّت يـه ِ
اج ُرْوا .أي املسلم ويل
َ ْ ْ َ ْ ْ َ ْ َ َُ
40
املسلم يف الدين على كل حال.
وهذا النداء خاص للذين آمنوا بقوله يف أول هذه اآلية :يَا أَيـَُّها الَّ ِذيْ َن َآمنـُْوا،
أي هذا النداء موجه إىل اجلماعة املسلمة يف املدينة ،ولكنه يف الوقت ذاته موجه لكل
مجاعة مسلمة تقوم يف أي ركن من أركان األرض إىل يوم القيامة ،وهو موجه لكل من
37
38
39
40

سيد قطب ،في ظالل القرآن ،اجلزء الثاين ،ص709 .
سيد قطب ،في ظالل القرآن  ،ص609 .
سيد قطب ،في ظالل القرآن  ،ص909 .
		
سيد قطب ،في ظالل القرآن  ،ص909 .
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ينطبق عليه ذات يوم صفة ( الَّ ِذيْ َن َآمنـُْوا ).
ض ُه ْم أ َْولِيَاءُ بـَْع ٍ
ض ،فسر سيد قطب بأهنا ال عالقة هلا
مث يف قوله تعاىل :بـَْع ُ
بالزمن ،ألهنا حقيقة نابعة من طبيعة األشياء ،وإهنم ( اليهود والنصارى ) لن يكونوا
أولياء للجماعة املسلمة يف أي أرض وال يف أي تاريخ .وأهنهم أولياء لبعض يف حرب
42
حممد صلى اهلل عليه وسلم واجلماعة املسلمة يف املدينة.
ض ُه ْم أ َْولِيَاءُ بـَْع ٍ
ض ) عند سيد قطب ليس مبجرد التعبري
واختيار التعبري ( بـَْع ُ
فإمنا هو اختيار مقصود للداللة على الوصف الدائم األصيل .فإنه إذا كان اليهود
والنصارى بعضهم أولياء بعض فإنه يتوالهم إال من هو منهم .والفرد الذي يتوالهم
من الصف املسلم ،خيلع نفسه من الصف وخيلع عن نفسه من صفة هذا الصف (
املسلم ) وينضم إىل الصف اآلخر ،ألهنا نتيجة طبيعية واقعية.
41

وإن الذين حياولون متييع هذه املفاصلة احلامسةـ باسم التسامح والتقريب بني
أهل األديان السماوية ،خيطئون يف فهم معىن األديان كما خيطئون فهم معىن التسامح.
فالدين هو الدين األخري وحده عند اهلل .والتسامح يكون يف املعامالت الشخصية،
43
ال يف التصور االعتقادي وال يف النظار االجتماعي.
وجبانب ذلك رأى رشيد رضا يف تفسريه املنار أن تفسري هذه اآلية هو النهي
عن مواالة التناصر واحملالفة ،وقيده بعضهم بكوهنا على املؤمنني ،وأن النهي ألفراد
44
املسلمني ومجاعتهم دون مجلتهم ،وأنه يشمل املؤمنني الصادقني.
من هذا البيان ،رأى الباحث أن األولياء يف هذه اآلية مبعىن أولياء التناصر
والتحالف مع اليهود والنصارى والكفار يف االعتقاد وإقامة منهجه ونظامه يف احلياة.
وأن كل فرد من املسلم ال بد أن يقوم على أساس إخالص والئه لربه ورسوله وعقيدته
ومجاعته املسلمة .وهذا النداء ليس ألمة املسلمني يف ذلك الزمان فإمنا لكل أمة يف
كل ركن من أركان األرض.
41
42
43
44
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تفسير سيد قطب للفظ األولياء الذي يتعلق بالشيطان
ِ
وحو َن إِ َل أ َْولِيَائِ ِه ْم ( ...األنعام)121 :
َ ...وإِ َّن الشَّيَاط َ
ني لَيُ ُ

فسر سيد قطب يف هذه اآلية أنه خرب من اهلل جل ثناؤه عن فعل هؤالء
املشركني الذين وصف صفتهم .و عىن بذلك تعاىل ذكره اخلرب عن جهلهم وضاللتهم،
وذهاهبم عن سبيل احلق ،بأهنم مل يرضوا أن عدلوا مبن خلقهم وغذاهم ،وأنعم عليهم
بالنعم اليت ال حتصى ،ما ال يضرهم وال ينفعهم ،حىت فضلوه يف أقسامهم عن أنفسهم
بالقسم عليه .هذا هو ما كان شياطني اإلنس واجلن يوحون به إىل أوليائهم ليجادلوا
45
به املؤمنني يف األنعام والزروع.
وزاد سيد قطب البيان بأن الظاهر يف هذه التصورات والتصرفات أثر املصلحة
للشياطني يف هذا الذي يزينونه ألوليائهم .فأما مصلحة شياطني اإلنس من الكهنة
والسدنة والرؤساء فهي متمثلة أوال يف االستيالء على قلوب األتباع واألولياء ،وحتريكهم
على هواهم وفق ما يزينونه هلم من تصورات باطلة وعقائد فاسدة .ومتمثلة ثانيا يف
املصاحل املادية اليت تتحقق هلم من وراء هذا التزيني واالستهواء جلماهري الناس وهو ما
46
يعود عليهم مما يقسمه هؤالء األغرار املغفلون لآلهلة.
من هذا التفسري رأى الباحث أن املقصود من األولياء هنا الشياطني الذين
كانوا يزينوهنا مللصلحة الباطلة والعقائد الفاسدة واملصلحة املادية اليت تتحقق هلم من
وراء هذا التزيني واالستهواء جلماهري الناس.

اإلختتام

بعد أن قام الباحث ببحث عن معىن األولياء يف تفسري يف ظالل القرآن
تأليف سيد قطب ،أخذ الباحث النتائج التالية:
ورأى أيضا يف تفسريه لسورة األعراف ،3 :سورة هود اآلية  ،02سورة هود
45
46

سيد قطب ،في ظالل القرآن ،اجلزء الثاين ،ص8121 .
سيد قطب ،في ظالل القرآن  ،ص8121 .
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اآلية  ،311سورة الرعد اآلية  ،61سورة اإلسراء اآلية  ،79سورة الكهف اآلية ،05
سورة الكهف اآلية  ،201سورة الفرقان اآلية  ،81سورة العنكبوت اآلية  ،14سورة
الزمر اآلية  ،3سورة الشورى اآلية  ،6سورة الشورى اآلية  ،9سورة الشورى اآلية
 ،64سورة اجلاثية اآلية  ،01سورة اجلاثية اآلية  ،91سورة األحقاف اآلية  ،23سورة
فصلت اآلية  ،13سورة البقرة اآلية  752أن اختاذ األولياء من دون اهلل منهي عنه
ألن اهلل هو الويل وحده ،وهو املرشد ،والناصر ،واملعني ،ذو قوة ومحاية ،القادر على
إحياء املوتى ،ويلجأ إليه كل شيء ،وهو الذي ميلك الشفاعة.
ورأى سيد قطب أيضا يف تفسريه لسورة يونس اآلية  ،26سورة األنفال
اآلية  ،27سورة التوبة اآلية  ،17سورة األنفال اآلية  ،43سورة األحزاب اآلية 6
أن األولياء هم املؤمنون باهلل املتقون املراقبون له يف السر والعلن وهم حتت أولياء اهلل
تعاىل ،وهم املتناصرون واملتكافلون ،ذو شجاعة وجندة يأمرون باملعروف وينهون عن
املنكر إلعالء كلمة اهلل.
رأى سيد قطب يف تفسريه لسورة املائدة اآلية  ،15سورة آل عمران اآلية
 ،82سورة النساء اآلية  98و  ،931سورة املائدة اآلية  ،18سورة التوبة اآلية ،32
سورة األنفال اآلية  ،37املمتحنة اآلية  ،1وسورة اجلمعة اآلية  ،6أن اختاذ اليهود
والنصارى والكفار منهي عنه .ومعىن األولياء هو أولياء التناصر والتحالف يف االعتقاد
وإقامة منهجه ونظامه يف احلياة .وقال أيضا أهنا مبعىن التناصر والتكافل.
ومع ذلك رأى سيد قطب يف تفسريه لسورة األنعام اآلية  ،121النساء اآلية
 ،67األعراف اآلية  ،72األعراف اآلية  ،03ال عمران اآلية  ،571األنعام اآلية
 821أن هناك أولياء الشيطان بشىت مناهجهم ،وشىت شرائعهم ،وشىت طرائقهم،
وشىت قيمهم ،وشىت موازينهم .وهم الذين يزينوهنا مللصلحة الباطلة والعقائد الفاسدة
واملصلحة املادية اليت تتحقق هلم من وراء هذا التزيني واالستهواء جلماهري الناس.
وأولياء الشيطان هم أولياء للذين ال يؤمنون .وكان اهلل أضل من جعل واليته للشيطان.
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