بسم هللا الرحمن الرحيم

لم تجد الفصائل الفلسطينية املموّلة
ً
طريقة ملحاولة نفي صلة الدولة
إيرانيًا
اإلسالمية بالهجوم االنغمايس شمال
فلسطني غري قولها ّ
إن العدو "يسعى
إىل ربط العملية بأهداف غري مرشوعة
وغايات يرفضها الجمهور ،وبالتايل نزع
الرشعية الوطنية عن الشهداء ،والحقيقة
أن الشهداء قاموا بتنفيذ العملية ،بدوافع
وطنية بحتة!" ...زعموا.
ولقد أجرى الله تعاىل عىل ألسنة هؤالء ما
يف قلوبهم ،فإن الحقيقة التي تظهر لكل
من يقرأ هذه الهرطقات يُدرك أن هذه
الفصائل تسعى إىل نزع الصبغة اإلسالمية
عن القتال يف فلسطني! وسلخ عقيدة الوالء
والرباء ِمن قلوب أبناء املسلمني ،وإخراج
جيل وطني بحت! يقاتل وطني ًّة وقومي ًّة
وحمي ًّة؛ جيل يقاتل ألهداف "غري مرشوعة
يف اإلسالم" ذكرها الحديث الصحيح الذي
رواه أبو موىس األشعري -ريض الله
"سئل رسو ُل الله ﷺ
عنه -حيث قالُ :
ً
ً
حمية،
شجاعة ،ويقاتل
عن الرجل يقاتل
ويقاتل رياء؛ أيّ ذلك يف سبيل الله؟" فقال
رسول الله ﷺ( :مَ ن قاتل لتكون كلمة الله
هي العليا فهو يف سبيل الله)[متفق عليه]،
وقال ابن حجر -رحمه الله -مع ِّلقا عىل
الحديث" :ويف إجابة النبي ﷺ بما ذكر
غاية البالغة واإليجاز ،وهو ِمن جوامع
كلمه ﷺ ،ألنه لو أجابه ّ
بأن جميع ما
ذكره ليس يف سبيل الله؛ احتمل أن يكون
ما عدا ذلك كله يف سبيل الله ،وليس كذلك،
جامع عدَل به عن الجواب
لفظ
فعدَل إىل ٍ
ٍ
عن ماهية القتال إىل حال املقاتل ،فتضمن
الجواب وزيادة" [فتح الباري]
لقد حسم النبي ﷺ بهذا الجواب الشايف
املسألة إىل يوم الدين بقوله( :مَ ن قاتل
لتكون كلمة الله هي العليا فهو يف سبيل
الله) ،وهو قي ٌد أخرجَ سائر املقاصد
والبواعث والدوافع الباطلة غري املرشوعة
للقتال ،فالغاية الوحيدة من القتال أن
يكون يف سبيل الله تعاىل نرصة لدينه
ً
وإقامة لرشعه ،سواء
وإعال ًء لكلمته

معركتنا
مع اليهود
إسالمية
بحتة!
رفضها الجمهور أم قبلها! فنحن ال
نقدِّم ع ْرضا ملا يطلبه املشاهدون! ولسنا
مطالبني بإرضاء الجمهور فلم يك ّلفنا
الله بذلك ،بل نحن مطالبون بإرضاء الله
تعاىل وحدهْ ،
فإن ريض -سبحانه -فال
نبايل بعدها بما يكون ،كما ّ
إن الذي يُحدّد
األهداف املرشوعة ِمن غريها هو رشع
الله تعاىل ،وليست عقول البرش القارصة
وأمزجتهم املتق ّلبة ومصالحهم املتوهمة.
ومعلوم أن القتال انطالقا من "دوافع
وطنية بحتة" يدخل تحت قوله( :يقاتل
حميّة) أي :حمية عن وطنه أو قومه أو
ً
حمية ال حِ سبة! ،وهو
حزبه ،فهو يقاتل
مخالف أيضا ملراد الحديث الصحيح الذي
رواه أبو هريرة عن رسول الله ﷺ مبيِّنا
حقيقة املعركة مع اليهود وجاء فيه…( :
حتى يقول الحجر وراءه اليهودي :يا
مسلم ،هذا يهودي ورائي فاقتله) [متفق
عليه] ،فال اعتبار للوطنية والقومية يف
هذه املعركة وكل معارك اإلسالم ،ولو
كانت املعركة وطنية؛ ملا انطلقت جيوش
الصحابة الفاتحني يف عهد الخليفة عمر
بن الخطاب -ريض الله عنه -من الجزيرة
العربية إىل بيت املقدس! ولو كانت املعركة
وطنية ملا أتاها صالح الدين األيوبي من
أقىص األرض فاتحا ّ
مكبا.
إن هؤالء يجتهدون يف إبعاد اإلسالم
ْ
وحصها
عن سري املعركة مع اليهود
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يف سياقات وطنية وقومية نتنة! هروبًا
ِمن رضيبة اإليمان ،بينما تسعى الدولة
اإلسالمية إىل تصحيح هذه الخطيئة
الكربى التي توارثتها األجيال جراء عقود
وحقب طويلة من التحريف والتضليل.
إن معركتنا مع اليهود معركة إسالمية
عقدية بحتة! وإن الرشعية التي ينطلق
منها جنود الخالفة يف كل معاركهم ،هي
رشعية الكتاب والسنة ،فوا عجبا ألقوام
يأنفون اإلسالم وسمته ورسمه وصبغته،
ثم يتوهمون أن النرص سيتنزل عليهم.
ولنا مع العملية املباركة وقفات؛ لقد
ً
بيعة من فلسطني ألمري
انتظر املسلمون
املؤمنني الشيخ أبي الحسن الهاشمي
حفظه الله تعاىل -فجاءت ولكن بطريقةخاصة! ،جاءت مو ّقعة بدماء أسدين من
أبناء اإلسالم أبيا إال أن يلتحقا بموكب
النور َّ
فكفيا وو َّفيا وأعذرا وأفرحا قلوب
املسلمني يف كل مكان ،وأغاظا اليهود
واملنافقني وآخرين من دونهم.
لقد حاول املرتدون إقناع الناس أن الدولة
اإلسالمية ال تقاتل اليهود ألنها ال تريد
ذلك! ،وظلوا ي ُْشعون هذه الفرية يف وجه
كل مَ ن يسعى لاللتحاق بها ،متناسني
أن الحكومات والتحالفات والفصائل
وامليليشيات كلها تشاركت خالل العقد
األخري يف الحيلولة دون وصول جنود
الخالفة أو مفارزهم إىل فلسطني أو حتى
إىل نقاط التماس مع اليهود ،وتقاطعت
أهدافهم ومصالحهم مع اليهود يف
منع وقوع ذلك ،فأتاهم الله من حيث
لم يحتسبوا ووقع ما كانوا يحذرون!،
فصاروا كالذي يتخبطه الشيطان من
املس كلما سمعوا بوقوع أي عملية داخل
ّ
فلسطني خشية أن تكون لجنود الخالفة!
وباتوا ال يباركون أو يثنون حتى يتأكدوا
أنها تمت بدوافع ومنطلقات بعيدا عمّ ا
يكرهون ويبغضون! ،فإن وقعت عملية
للمجاهدين أصبحت "مشبوهة!" وإن
وقع بعدها بساعات عملية لغريهم صارت
"بطولية"… فذرهم وما يفرتون.
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لقد سبق وأوضحت الدولة اإلسالمية موقفها
من الرصاع يف فلسطني يف خطابات أمرائها
وقادتها كما تناولت ذلك أيضا يف مقاالت
سابقة منها" :بيت املقدسْ ..
إن أولياؤه إال
املتقون" ،و"بيت املقدس ..قضية رشعية
أوال" ،و"الطريق إىل القدس"؛ رشحت
فيه التوصيف الرشعي الصحيح للقتال
يف فلسطني بعيدا عن اإلفراط والتفريط،
ولم تدخر الدولة اإلسالمية جهدا يف
محاولة إيصال املوت إىل اليهود أو تجنيد
املفارز التي تسعى لذلك ،واليهود يعرفون
ويُخفون أكثر مما يقولون ،وحسبنا أن الله
يعلم وغدا ستعلمون.
ومما نود اإلشارة إليه أيضا ّ
أن ما يجري
يف املنطقة بأرسها ،ال ينبغي أن يدفعنا
إىل الخوض يف التخريفات والتخ ّرصات
البدعية كتحديد مواعيد وأيام للنرص!
كما انترش مؤخرا عىل ألسنة "املخ ِّرفني"
و"املنجِّ مني" الذين فتنوا الناس يف دينهم
وفتحوا للملحدين بابا للطعن والتشكيك
يف اإلسالم ،فإنه لو صحّ تحديد موعد
للنرص لكان رسول الله ﷺ ّ
أحق الخلق
بذلك ،بل جرت سنة الله تعاىل عىل نبيه
ﷺ يف األخذ باألسباب فعاش بدرا وأحدا
واألحزاب ،وتُويف ﷺ ولم يرد عنه أنه
رضب ألصحابه أجال وموعدا للنرص.
وختاما ،نتوجه إىل الشباب يف فلسطني
ومحيطها أن ينفضوا عنهم غبار القعود
ويخرجوا من دائرة التيه والعبث،
ويصوِّبوا عقائدهم ويصحِّ حوا مساراتهم
ويح ِّرروا أنفسهم مَ ن ّ
رق الوطنية إىل سعة
اإلسالم ،ويُدركوا ّ
أن الحل ليس يف مجرد
القتال ،بل يف القتال املج ّرد الخالص لله
تعاىل الذي ال يقبل بغري الرشيعة حكما،
وبغري مرضاة الله غاية ،ومِن أخص
خصائصه وسماته :الوالء للمؤمنني والرباء
من املرشكني ،ذلك الدين القيّم ،قال تعاىل:
ِّين حَ ن ً
ِيفا فِ ْ
ط َر َت ال َّلهِ ا َّلتِي
{ َفأَقِ ْم وَجْ هَ َك لِلد ِ
َف َ
اس عَ َليْهَ ا َل تَبْدِي َل ل َِخ ْل ِق ال َّلهِ ٰذَ ِل َك
ط َر الن َّ َ
اس َل يَعْ َلم َ
ُون}،
الدِّي ُن ا ْل َقيِّ ُم َو َٰلك َِّن أ َ ْكث َ َر الن َّ ِ
والحمد لله رب العاملني.

