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امللخَّص
ابلسيف وعالقة الدولة اإلسالمية مع غريها
َّ اإلسالم دين العنف انتشر
 كلمات.من الدول ومع غري املسلمني هي َّإَّنا احلرب والقتال الدائم
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تُقال لتصوير اإلسالم والدولة اإلسالمية .فما حقيقة هذا الكالم يف
حممد رشيد رضا من خالل تفسريه املنار؟
السيد َّ
أرض الواقع يف رأي َّ
هذا ما حاولت الدراسة اإلجابة عليها من خالل تفسريه لآلايت اليت
أتمر املسلمني بقتال غريهم وتفسري اآلايت اليت حتظر مواالة املسلمني
الكافرين وتفسري اآلايت اليت ُُت ُيز مواالة املسلمني لغريهم ،فاستخلصت
الدراسة من خالل تتبع تفسريه هلذه اآلايت َّ ِّ
السلم هو األصل يف
ّ
أن ّ
العالقات بني الدولة اإلسالمية وغريهاَّ ،
القتال للدفاع عن
ع ُ
وإَّنا ُش ِّر َ

احلق وأهله ومحاية الدعوة ونشرها وهو شيء عارض ينتفي ابنتفاء
أسبابه .وقد إعتمد الباحثون يف دراستهم املنهج االستقرائي يف حتليل
بعض األفكار اليت ذكرها رشيد رضا يف تفسري اآلايت اليت استشهد هبا.

كلمات مفتاحية :العالقةِّ ،
السّلم ،احلرب ،املسلمني ،غري املسلمني،
املنار
ABSTRACT

Islam is a religion of violence, spread by the sword, and the
Islamic State's relationship with other nations and with
non-Muslims is but war and fighting. These are the
common words to portray Islam and the Islamic State.
What is the reality of the ground in the opinion of
Mohammad Rashid Rida through his interpretation of alManar? This study attempted to answer these questions
through his interpretation of the verses ordering Muslims
to fight non-Muslims, and verses prohibiting Muslims to
having a good relationship with non-Muslims, and verses
allowing Muslims to having good relationship with non215
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Muslims. The study concluded that in the opinion of
Mohammad Rashid Rida, peace is the priority in the
relations between the Islamic State and others, war and
fighting is for protection and to defend its right. The
method upon which the study is based is inductive method.
The researchers elaborated in the study verses in which
Rashid Rida in his Tafsir al-Manar
Keywords: Relationship, Peace, War, Muslims, NonMuslims, Al-Manar

املق ّدمة

ِّ
ظل املسلمون مبكة
ِّّ
مضطهدين ثالث عشر سنة ،حىت أَذ َن هللاُ
أسس رسول هللا  الدولة
هلم ابهلجرة إىل املدينة حيث َّ
اإلسالمية األوىل .وقد أبدى  نواايه الطَّيِّّبة ُتاه ساكين املدينة

من غري املسلمني من يهود وعرب ووثنيني يف إجياد جو صاف
ِّ
ِّ ِّ
السلمي على اختالف
وجرية طّيّبة ُُتَ ّكن اجلميع من التعايش ّ
ِّملَلهم ِّ
وحنلِّهم ( .)Ibn Hisyam, n.dكيف كانت نوعية العالقة
بينها وبني الدول األخرى غري اإلسالمية؟ أكانت عالقة سلمية

أم حربية؟ واحلرب اليت وقعت بينها وبني تلك الدول أكانت
حرواب هجومية أم دفاعية؟ وكيف ينبغى أن تكون عالقة الدولة
ا
اإلسالمية  -يف كل العصور  -مع غريها من الدول غري
216

MJSL | DECEMBER 2017 | VOL 6
ISSN : 1985-7454 | E-ISSN : 2590-4396
www.mjsl.usim.edu.my

ِّ
السلم شيء طارئ أم
اإلسالمية؟ هل هي عالقة حرب دائمة و ّ
هي عالقة سلم واحلرب شيء طارئ؟.
تعرض له هذه الدراسة من خالل اآلايت اليت
هذا ما سوف ت َّ
ِّ
السلم واحلرب
ذكرت عالقة الدولة اإلسالمية مع غريها يف حاليت ّ
يف رأي رشيد رضا.
وعمدة هذه اآلايت هي:
 .1وقَاتِّلُواْ ِّيف سبِّ ِّيل َِّّ َّ ِّ
ين يُ َقاتِّلُونَ ُك ْم َوالَ تَ ْعتَ ُدواْ...
َ
َ
اَّلل الذ َ
سورة البقرة.191 ،
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ين أ َْولِّيَاء ِّمن ُد ْو ِّن
 .2الَّ يَتَّخذ الْ ُم ْؤمنُو َن الْ َكاف ِّر َ
ِّ ِّ
ني ...سورة آل عمران.22 ،
الْ ُم ْؤمن َ
َّ ِّ
ين ََلْ يُ َقاتِّلُوُك ْم ِّيف ال ِّّد ِّ
 .3الَ يَْن َها ُك ُم َّ
ين َوََلْ
اَّللُ َع ِّن الذ َ
ِّ ِّ
وه ْم َوتُ ْق ِّسطُوا إِّلَْي ِّه ْم إِّ َّن َّ
ُُيْ ِّر ُجوُكم ّمن د َاي ِّرُك ْم أَن تَبَ ُّر ُ
اَّللَ
َّ ِّ
ِّ ِّ
ين قَاتَلُوُك ْم ِّيف
ني ،إََِّّّنَا يَْن َها ُك ُم َّ
ُُِّي ُّ
ب الْ ُم ْقسط َ
اَّللُ َع ِّن الذ َ
ِّ ِّ
ال ِّّد ِّ
اه ُروا َعلَى إِّ ْخَر ِّاج ُك ْم أَن
ين َوأ ْ
َخَر ُجوُكم ّمن د َاي ِّرُك ْم َوظَ َ
ك ُه ُم الظَّالِّ ُمون سورة
تَ َولَّْوُه ْم َوَمن يَتَ َوَّهلُْم فَأ ُْولَئِّ َ
املمتحنة.9-2 ،
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أولا :نبذة يسرية عن حياة رشيد رضا

الس يِّّد علي منال علي
الس يِّّد َّ
الس يِّّد علي بن َّ
حممد رشيد رضا بن َّ
هو َّ
حممد شفيع وأبو عبد هللا البغدادي احلسيين األصل .حم ِّّدث،
اخلليفة أبو َّ
ِّ
مفسرِّّ ،
مؤرخ ،أديب سياسي وأحد رجال اإلصالح .ولد  22من
ّ

مجادي األوىل 1222ه املوافق  23من سبتمرب 1281م

(Al-

.)Sharbasi, 1970

الزوار لوالد رشيد رضا عليه عالمات الذكاء منذ
الحظ بعض ُّ
طفولته ،فقد كان مييل إىل جمالسة العلماء واالستماع إىل
كثريا ما كانوا ُيثُّون والده على العناية به وتعليمه،
أحاديثهم ،و ا
ويبشرونه مبا يرجون له من النجاح والنبوغ .فعمل الوالد مبشورة
ِّّ
الزوار وأرسله إىل طرابلس ليتم علمه يف مدارسها .وبعد حياة
َّ
حافلة ابلنِّّضال والكفاح حماوالا اإلصالح يف خمتلف امليادين أاته
اليقني بغتة وهو يتلو كتاب هللا يف يوم اخلميس  23من مجادى
األول سنة 1311ه املوافق  22أغسطس سنة 1931م يف
َّ
اجعا هبا إىل القاهرة من
سيارة ) .(Gharbal, 1965كان ر ا
ودع األمري سعود بن عبد العزيز .(Al-Zarkali,
السويس حيث َّ
)n.d
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أن حلول املنية جاء قبل حصول األُمنية إذ َّ
وُتدر اإلشارة إىل َّ
إن
ِّ
يكمل تفسريه ،فقد توقَّف عند
رشيد رضا قضى َْحنبَه قبل أن ّ
ب قَ ْد آتَ ْي تَِّين ِّم َن
قوله تعاىل يف سورة يوسف اآلية َ  111ر ِّّ
السمو ِّ
ك وعلَّمتَِّين ِّمن َأتْ ِّو ِّيل اْأل ِّ ِّ ِّ
ِّ
ات َواْأل َْر ِّ
ض
الْ ُم ْل َ َ ْ
َ
َحاديث فَاطَر َّ َ َ
لص ِّ
أَنت ولِّيِّي ِّيف الدُّنْيا واْ ِّ
احلِّني
آلخَرةِّ تَ َوفَِّّين ُم ْسلِّ اما َوأ ْ
َحلِّ ْق ِّين ِّاب َّ
َ َّ
َ َ
وقد أكمل األستاذ هبجت البيطار – تلميذه – تفسري سورة
يوسف ،وطبع تفسري هذه السورة بتمامها يف كتاب مستقل
ُيمل اسم الشَّيخ رشيد رضا ).(Al-Zahabi, n.d
اثني ا :دستور الدولة النبوية

بعد ما استقر رسول هللا ابملدينة وضع الدستور الذي عُرف
ِّ
السياسة
ابمليثاق أو الصحيفة النبوية ) .(Qasim, 1981رسم فيه ّ
الداخلية واخلارجية للدولة الناشئة يف ِّسلمها وحرهبا مع حلفائها
وأعدائها« .وأن يهود بين عوف َّأمة مع املؤمنني ،لليهود دينهم
وللمسلمني دينهم مواليهم وأنفسهم إال من ظلم أو أمث فإنَّه ال
يُْرتِّع (يُ ْهلِّك) إال نفسه وأهل بيته ) .(Hilmi, 1975إال َّ
أن اليهود
وحزبوا ضدَّه
فهموا بقتل رسول هللا َّ 
كدأهبم نقضوا هذا العهد َّ
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مجيعا من املدينة من
األحزاب ليستأصلوه فأجالهم النَّيب  ا
حصوهنم املنيعة جزاءا وفاقاا (.)Ibn Hisyam, n.d
ّأما عالقة الدولة اإلسالمية ابملدينة مع مشركي قريش فكانت
احلرب الدائمة «وأنَّه ال ُُت ُار قريش وال من نصرها» .أرادوا أن
ُي ِّّققوا ما َل َّ
الرسول 
يتمكنوا منه مبكة من استئصال َّ
ُحد مث اخلندق ،مث محلتهم محيتهم
واملسلمني فخرجوا إىل بدر مث أ ُ
اجلاهلية على منع املسلمني من دخول مكة ألداء العمرة ،فكان
صلح احلديبية فما لبثوا مليًّا أن نقضوا العهد ،فكان فتح مكة
الذي فيه حقَّق هللا وعده لرسوله  ابلنَّصر ،حىت بلغت الدولة
الراشدة والدولتني
َشدَّها واستوت يف عصر اخلالفة َّ
اإلسالمية أ ُ
األموية والعباسية مث الدولة العثمانية.
.i

تفسري آايت قتال املسلمني لغريهم

قال تعاىل :وقَاتِّلُواْ ِّيف سبِّ ِّيل َِّّ َّ ِّ
ين يُ َقاتِّلُونَ ُك ْم َوالَ تَ ْعتَ ُدواْ...
َ
َ
اَّلل الذ َ
سورة البقرة.191 ،
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قال رشيد رضا :وردت هذه اآلايت يف اإلذن ابلقتال للمحرمني
يف األشهر احلرم ،إذا فوجئوا ابلقتال بغيًّا وعدو ااًن .يقول:
«...أيها املؤمنون الذين ختافون أن مينعكم مشركو مكة عن زايرة
بيت هللا واالعتمار فيه نكثاا منهم للعهد وفتنة لكم يف الدين،
وتكرهون أن تدافعوا عن أنفسكم بقتاهلم يف اإلحرام والشهر
احلرام ،إنَّين أذنت لكم يف القتال على أنَّه دفاع يف سبيل هللا
ُّ
للتمكن من عبادته يف بيتهَ  ...والَ تَ ْعتَ ُدواْ ابلقتال فتبدأوهم
ِّ
الصبيان والشيوخ
وال يف القتل فتقتلوا من ال يقاتل كالنّساء و ّ
كف عن حربكم ،وال بغري
السلم و َّ
واملرضى أو من ألقى إليكم َّ
ذلك من أنواع االعتداء كالتخريب وقطع األشجار ( Rashid
.)Rida, 2001
.ii

تفسري اآلايت اليت حتظر مواالة املسلمني الكافرين

ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ين أ َْولِّيَاء ِّمن ُد ْو ِّن
قال تعاىل :الَّ يَتَّخذ الْ ُم ْؤمنُو َن الْ َكاف ِّر َ
ِّ ِّ
ني ...سورة آل عمران.22 ،
الْ ُم ْؤمن َ
ِّ
ويفسرون
قال رشيد رضا :يزعم الذين يقولون يف الدين بغري علم ّ
الرأي َّ
أن آية آل عمران وما يف معناها من
القرآن ابهلوى يف َّ
221
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النَّهي العام واخلاص كقوله تعاىل :ايأَيُّها الَّ ِّذين آمنُواْ الَ تَت ِّ
َّخ ُذواْ
َ َ
َ َ
َّص َارى أ َْولِّيَاء ...اآلية سورة املائدة ،11 :يدل على
الْيَ ُه َ
ود َوالن َ
أنَّه ال جيوز للمسلمني أن ُيالفوا أو يتَّفقوا مع غريهم وإن كان
احلالف أو االتفاق ملصلحتهم ،و فاتَ ُهم َّ
أن النَّيب  كان حمال افا
ِّ
املتحمسني يف الدين
خلزاعة وهم على شركهم ،بل يزعم بعض
ّ
على جهل أنَّه ال جيوز للمسلم أن ُيسن معاملة غري املسلم أو
معاشرته أو يثق به يف أمر من األمور (.)Rashid Rida, 2001
.iii

تفسري اآلايت اليت ُُت ُيز مواالة املسلمني لغريهم

قال تعاىل... :إِّالَّ أَن تَتَّ ُقواْ ِّمْن ُه ْم تُ َقا اة ...سورة آل عمران:
.22
أعم َّ
أن أحوال أي ترك مواالة
قال رشيد رضا... :استثناء من ّ
الكافرين على املؤمنني حتم يف كل حال إال يف حال اخلوف من
شيء تتَّقونه منهم فلكم حينئذ أن تولوهم بقدر ما يتَّقى به ذلك
الشيء ،ألن درء املفاسد مقدَّم على جلب املصاحل ،وهذه
املواالة تكون صورية َّ
ألهنا للمؤمنني ال عليهم والظاهر َّ
أن
222
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االستثناء منقطع ،واملعىن ليس لكم أن تولوهم على املؤمنني
ولكن لكم أن تتَّقوا ضررهم مبواالهتم.)Rashid Rida, 2001( ...
َّ ِّ
ين ََلْ يُ َقاتِّلُوُك ْم ِّيف ال ِّّد ِّ
وقال تعاىل :الَ يَْن َها ُك ُم َّ
ين َوََلْ
اَّللُ َع ِّن الذ َ
ِّ ِّ
ب
وه ْم َوتُ ْق ِّسطُوا إِّلَْي ِّه ْم إِّ َّن َّ
اَّللَ ُُِّي ُّ
ُُيْ ِّر ُجوُكم ّمن د َاي ِّرُك ْم أَن تَبَ ُّر ُ
َّ ِّ
ِّ ِّ
ين قَاتَلُوُك ْم ِّيف ال ِّّد ِّ
ين
ني ،إََِّّّنَا يَْن َها ُك ُم َّ
الْ ُم ْقسط َ
اَّللُ َع ِّن الذ َ
ِّ ِّ
اه ُروا َعلَى إِّ ْخَر ِّاج ُك ْم أَن تَ َولَّْوُه ْم َوَمن
َوأ ْ
َخَر ُجوُكم ّمن د َاي ِّرُك ْم َوظَ َ
ك ُه ُم الظَّالِّ ُمون سورة املمتحنة.9-2 ،
يَتَ َوَّهلُْم فَأ ُْولَئِّ َ
قال رشيد رضا ... :أنَّه ال ينهاهم عن الرب والقسط ملن ليسوا
أيضا وأبعد
كذلك من املشركني وهم أشد النَّاس عداوة للمؤمنني ا
عنهم من أهل الكتاب ،مث َّ
أكد ذلك حبصر النَّهي يف الذين
قاتلوهم يف الدين ،أي َّ
ألهنم مسلمون وأخرجوهم من دايرهم
خص هذا النَّهي بتولِّّيهم
وساعدوا على إخراجهم منها ،ولكنَّه َّ
ونصرهم ال مبجاملتهم وحسن معاملتهم ابلرب واإلحسان
السماح بل الفضل والكمال
والعدل ...وهذا منتهى احللم و َّ
(.)Rashid Rida, 2001
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اثلثا :رأي رشيد رضا يف عالقة الدولة اإلسالمية بغري املسلمني.
لقد دأب أعداء اإلسالم قدمياا وحديثاا على تشويه مسعته ابهتامه
مبا هو منه بريء ،كزعمهم َّ
أن اإلسالم دين عنف ،وأنَّه انتشر
ابلسيف ،و َّ
أن القرآن أيمر املسلمني أن يقاتلوا خمالفيهم (Al-
َّ
) Zahabi, n.dوغريها من االهتامات اليت ال تستند إىل اتريخ
صحيح مرقوم أو واقع منطوق .وقد حرص رشيد رضا يف تفسريه
هلذه اآلايت على دحض وتفنيد تلكم االهتامات وأثبت َّ
أن
ِّ
السلم هو األصل يف اإلسالمَّ ،
القتال للدفاع عن احلق
ع ُ
وإَّنا ُش ِّر َ
ّ
اَّللِّ
وأهله ومحاية الدعوة ونشرها .وقال تعاىل َ وقَاتِّلُواْ ِّيف َسبِّ ِّيل َّ
َّ ِّ
ِّ
ب الْ ُم ْعتَ ِّدين . وقد
ين يُ َقاتِّلُونَ ُك ْم َوالَ تَ ْعتَ ُدواْ إِّ َّن َّ
اَّللَ الَ ُُي ِّّ
الذ َ
علَّل هللا إذنه للمسلمني ابلقتال كون الكفار هم الذين بدءوا
االعتداء.

ِّ
السلم
فالقرآن جيعل أصل عالقة املسلمني بغريهم هي ّ
) Zahabi, n.dواحلرب َّإَّنا هي شيء عارض ينتفي ابنتفاء أسباهبا
( .)Al-Diik, 1997فحني كان املشركون يف عنفوان طغياهنم من
إيذاء املسلمني وص ِّّدهم عن سبيل هللا ،جعل القرآن التعايش
.(Al-
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ِّ
املودة بينهم وبني املسلمني مرجوة (
السلمي و َّ
ّ
.)2001

Rashid Rida,

اَّلل أَن َجيعل ب ي ن ُكم وب َّ ِّ
ين َع َاديْتُم ِّّمْن ُهم
قال هللاَ  :ع َسى َُّ ْ َ َ َْ َ ْ َ َ ْ َ
ني الذ َ
ور َّرِّح ٌيم سورة املمتحنة.7 :
اَّللُ قَ ِّد ٌير َو َّ
َّم َوَّد اة َو َّ
اَّللُ َغ ُف ٌ
وكذلك كان ،فحني فتح هللا مكة للمسلمني ودخل الناس يف
مجيعا.
اجا ،عفا رسول هللا  عنهم ا
دين هللا أفو ا
قرآًن على
فباستعراض اتريخ الدولة اإلسالمية حني كانت ُتشي ا
ِّ
السياسة ونظام الدولة ،تتجلَّى مساحة اإلسالم واملسلمني
أرض ّ
لغريهم يف أتدية عبادهتم بكل احلرية واألمان ألنفسهم وأمواهلم.
فحني فتح هللا بالد الشام – فلسطني – للمسلمني يف عهد
عمر بن اخلطاب  وكان ذلك بقيادة أىب عبيدة عامر بن
اجلراح  يف ربيع الثاين عام  11اهلجرية املوافق مايو 837م،
َّ
وتسلَّم مفتاح بيت املقدس بنفسه ( .)Soleh, 2002كتب ألهل
عهدا اشتهر ابسم «العهدة العمرية» جاء فيه:
القدس ا
الرحيم هذا ما أعطى عبد هللا عمر أمري املؤمنني
الرمحن َّ
«بسم هللا َّ
أماًن ألنفسهم وأمواهلم
أهل إيلياء من األمان ،أعطاهم ا
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ولكنائسهم وصلباهنم وسقيمها وبريئها وسائر ملَّتها ،أنَّهُ ال
تُسكن كنائسهم وال ُهتدم وال ينتقض منها وال من ُحيزها وال من
صليبهم وال من شيء من أمواهلم وال يُكرهون على دينهم وال
يضار أحد منهم وال يسكن إبيلياء معهم أحد من اليهود .وعلى
أهل إيلياء أن يعطوا اجلزية كما يعطي أهل املدائن وعليهم أن
الروم واللصوص ،فمن خرج منهم فإنَّه ِّآمن على
ُُيرجوا منها ّ
نفسه وماله حىت يبلغوا مأمنهم ،ومن أقام منهم فهو آمن وله
مثل ما على أهل إيليا من اجلزية ...وعلى ما يف هذا الكتاب
عهد هللا وذمة رسوله  وذمة اخللفاء وذمة املؤمنني إذا أعطوا
الذي عليهم من اجلزية .شهد على ذلك خالد بن الوليد وعمرو
بن العاص وعبد الرمحن بن عوف ومعاوية بن أيب سفيان وكتب
وحضر سنة 11ه » (.)‘Asyur, 1986
هذه األدلة على َّ ِّ
السلم هو األصل يف اإلسالم َل يلق قبوالا
أن ّ
لدى املستشرقني الذين جنَّدهتم وُتنِّّدهم الكنيسة الرومانية
ُتوهلم احلكومات الغربية لتشيع َّ
أن اإلسالم دين عنف ،وأنَّه َّإَّنا
وّ
ابلسيف ومبنطق القوة ال بقوة املنطق .وقد كانت هذه –
انتشر َّ
وال تزال – املزاعم الىت تسلَّل من خالهلا الثالوث حني تربَّع
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جبيوشه على أرض اإلسالم منذ بداية استعمارهم هلا ،ليزحزحوا
اإلسالم يف قلوب ضعاف اإلميان وحمدودي الثقافة و ِّّ
ليشوهوا
صورته أمام العاملني (.)Al-Bahiy, 1911
ض َّن رشيد رضا حبربه من خالل تفسريه لتلك اآلايت ابلذب
فما َ
وهبتاًن .وقد أعان هؤالء
زورا ا
عن اإلسالم وفضح ما ألصق به ا
ِّ
املتحمسني
املستشرقني على هذا القول جهل بعض املسلمني
ّ
الذين يزعمون أنَّه ال جيوز للمسلم أن ُيسن معاملة غري املسلم
أو معاشرته أو يثق به يف أمر من األمور ،فهم أضر اخللق
ابإلسالم واملسلمني .بل وأبعد عن حقيقته من سائر العاملني
(.)Rashid Rida, 2001
صلحا مع املشركني يف احلديبية ،وكان حمال افا خلزاعة
وقد عقد  ا
وهم على شركهم ( .)Ibn Hisyam, n.dوإذا جاز مواالة الكفار
التقاء ِّّ
شرهم إِّالَّ أَن تَتَّ ُقواْ ِّمْن ُه ْم تُ َقاةا فجوازها ألجل منفعة
املسلمني أوىل ( ،)Rashid Rida, 2001فاملمنوع منها ما يكون
فيه خذالن للدين وإيذاء املسلمني أو إضاعة مصلحتهم.
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و َّأما ما عدا ذلك كالتِّّجارة وغريها من ضروب املعامالت
الدنيوية فال تدخل يف ذلك النَّفيَّ ،
ألهنا ليست معاملة يف حماداة
هللا ورسوله  .وعليه فإنَّه جيوز للدولة اإلسالمية أن حتالف
الدول غري املسلمة ألجل فائدة املؤمنني بدفع الضرر أو جلب
املنفعة (.)Rashid Rida, 2001
وكتطبيق عملي هلذه احلقيقة يف الواقع املعاش يقول رشيد رضا:
أعرف
أحببت أن
«...وملا كنت يف اإلستانة سنة 1322ه ،
َ
ُ
حال التعليم الديين يف دار الفنون اليت هي املدرسة اجلامعة يف
َلفيت
فلما
عاصمة الدولةَّ ،
دخلت احلُجرة اليت يُقرأ فيها التَّفسري أ ُ
ُ
ِّ
ِّّ
يفسر آية  11من سورة املائدة بِّ َع َدِّم االعتماد على
املدرس ّ
اليهود والنَّصارى وعدم معاشرهتم معاشرة األحباب .ملا َّقرر ذلك
ِّ
املفسر ابلرتكية قام أحد الطلبة وقال له إذاا كيف َج َعلَْت ُهم دولتنا
ّ
يف جملس املبعوثني واألعيان ويف هيئة الوكالء( :وزراء الدولة)؟
ففاجأ ِّّ
العَرق من جبينة فإنَّه إذا قال َّ
أن
املدرس احلَ ْ
صر وخرج َ
عمل الدولة هذا خمالف لنص القرآن خاف على نفسه من
ديوان احلرب العُريف أن ُيكم عليه ابإلعدام وليس له يف اآلية
غري ما قاله ،فقلت له« :أأتذن يل أن أجيب هذا الطالب؟»
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نت معىن الوالية وكيف كان حال
قال :نعم،
فقمت واق افا وبيَّ ُ
ُ
النَّيب  واملؤمنني مع أهل الكتاب وغريهم يف صدر اإلسالم،
وحتقيق كون الوالية املنهي عنها يف اآلية هي والية النُّصرة واملعونة
ِّ
الذميني منهم يف احلكومة
هلم وكانوا حماربني ،وكون استخدام ّ
اإلسالمية ال يدخل يف مفهومها ،بل له أحكام أخرى.
الصحابة  قد استخدموهم يف الدواوين األمريية والعبَّاسيون
و َّ
غ روعُ ِّّ
املدرس»
السائل وأُفْ ِّر َ
جعلوا إسحاق ّ
الصايب وز ايرا...فاقتنع ّ
(.)Rashid Rida, 2001
شرها أو ملنفعة أو َّ
أن
فكون الدولة اإلسالمية تُ َوِّّيل غريها اتقاء ّ
ِّ
للسلم احلقيقي لقوة الدولة اإلسالمية أو خديعة
العدو َجينح ّ
ِّ
َّ
السلم
ريثما يستعد للهجوم ،ذلك ال يعىن أهنا تستسلم لذلك ّ
الحتمال الغدر .فألمنها على حدودها ينبغي أن تكون على
املرابطة الدائمة إلرهاب العدو .وهذا ما يُ َس َّمى يف عُرف هذا
ِّ
ِّ
َّ
السلمي ( Rashid Rida,
ابلسلم املسلح أو التسليح ّ
العصر ّ
ِّ
السلم على احلرب عن
 .)2001وال ضري بعد ذلك إن آثرت ّ
قدرة وعزة ال عن ضعف وذل.
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اخلامتـ ــة

بعد هذه اجلولة بني صفحات تفسري املنار أو تفسري القرآن العظيم حبث ا
ِّ
حممد رشيد رضا عن عالقة الدولة اإلسالمية
السيد َّ
عن رأي صاحبه ّ
بغريها من الدول غري اإلسالمية وبغري املسلمني عامة ،استخلصنا األمور
التالية:
 َّ ِّالسلم هو األصل يف العالقات بني الدولة اإلسالمية وغريها،
أن ّ
َّ
القتال للدفاع عن احلق وأهله ومحاية الدعوة ونشرها وهو
ع ُ
وإَّنا ُش ِّر َ

شيء عارض ينتفي ابنتفاء اسبابه.
 ّأما القول َّابلسيف فهو
أن اإلسالم دين عنف ،وأنَّه َّإَّنا انتشر َّ
دسيسة استعمارية َكنَ ِّسية اهلدف منه زحزحة اإلسالم يف قلوب
ومسعته أمام
ضعاف اإلميان وحمدودي الثقافة وتشويه صورته ُ

شرها أو
العاملني .فعلى الدولة اإلسالمية أن تتعامل مه غريها اتقاء ّ
ملنفعة ،ولكن ينبغي أن تكون حذرة يقظة.
الصادق األمني وعلى آله
وصلى هللا على البشري النَّذير حم َّمد بن عبد هللا َّ
لرب
الطيِّّبني وأصحابه األخيار ومن تبعهم إبحسان إىل يوم يقوم الناس ِّّ
العاملني ،وآخر دعواًن أن احلمد هلل رب العاملني.
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