بسم هللا الرحمن الرحيم
اع َتصِ ُمو ْا ِب َح ْب ِل َ
هللاِ َجمِيعا َولَ َت َف َرقُو ْا﴾
( َو ْ

آل عمران من اآلٌة ٔٓ1
صدق هللا العظيم

بيان صادر عن الهيئة الشرعية في جيش رجال الطريقة النقشبندية
حول تحريم الدعوة إلقامة األقاليم
الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على سٌدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعٌن ومن تبعهم بإحسان
إلى ٌوم الدٌن وبعد:
فقد سمعنا لغطا من بعض من ساروا فً ركب أعداء العراق بالدعوة لتقسٌم العراق تحت مسمى الفدرالٌة
متذرعٌن بذرائع وحجج واهٌة ،وبهذا الصدد نقول:
إن القرآن الكرٌم والسنة النبوٌة مشحونان بالنصوص الداعٌة لوحدة هذه االمة والمحرمة والمحذرة من
الفرقة أٌا كان نوعها وسببها ،ومن النصوص قوله سبحانه وتعالى فً محكم كتابه العزٌزَ ( :واعْ َتصِ مُو ْا
ون فًِ
ِب َحب ِْل َ ِ
ٌِن ٌُ َقا ِتل ُ َ
ّللا ٌُحِب الَذ َ
ّللا َجمٌِعا َوالَ َت َفرَ قُو ْا﴾ آل عمران من اآلٌة  ،ٔٓ1وقوله سبحانه وتعالى( :إِنَ َ َ
ّللا صلى ّللا علٌه وسلم(( :إنه
ُول َ ِ
َس ِبٌلِ ِه َ
صفّا َكأ َ َن ُه ْم ُب ْن ٌَان َمرْ صُوص) سورة الصف اآلٌة  ،4وقول َرس ِ
سٌْفِ َكائِنا من كان)) رواه
ًِ َجمٌِع َفاضْ ِربُوهُ ِبال َ
َس َت ُكونُ َه َنات َو َه َنات َف َمنْ أَ َرا َد أَنْ ٌُ َفرِّ َق أَ ْم َر هذه ْاْل ُ َم ِة َوه َ
ّللا على
مسلم ،وقوله صلى ّللا علٌه وسلم(( :لَنْ َتجْ َتم َِع أ ُ َمتًِ على الضَاللَ ِة أَ َبدا َف َعلَ ٌْ ُك ْم ِب ْال َج َما َع ِة فإن ٌَ َد َ ِ
ْال َج َما َع ِة)) رواه الطبرانً فً الكبٌر.
إن الدعوة إلقامة اْلقالٌم فً العراق هً نتاج ما زرعه اْلعداء فً الدستور الذي كتبته أٌاد صهٌونٌة
مجوسٌة ،وهً فً الحقٌقة هروب من مجابهة الظلم ،وهً تمثل الخطوة اْلولى لتقسٌم العراق الذي هو
من أهم أهداف االحتالل ،بل إنها ترسٌخ لالحتالل المجوسً والصهٌونً وإضعاف لألمة التً جعل ّللا
قوتها فً وحدتها.
إن كل ما ٌترتب على هذه الدعوة العقٌمة أضرار ومفاسد ،وال ٌمكن بأي حال من اْلحوال قبولها ،ومن
توهم أن فً الدعوة إلقامة اْلقالٌم بعض المنافع فنقول له إن المفاسد المترتبة على إقامة اْلقالٌم كبٌرة
وكثٌرة وإن القاعدة الشرعٌة تنص على أن (درء المفاسد مقدم على جلب المنافع) ،وعلٌه:
فإن الدعوة إلقامة اْلقالٌم فً العراق محرمة شرعا بل هً من أشنع المحرمات؛ ْلنها فً الحقٌقة دعوة
لتقسٌم العراق وتفرٌق اْلمة بعد أن جمعها ّللا عز وجل ،ونقول لمن ٌدعو إلقامة اْلقالٌم من بعض
السٌاسٌٌن المتخاذلٌن ،إنكم ستتحملون مسؤولٌة عظٌمة أمام ّللا وأمام الشعب الذي لن ٌرحم الخونة
والجبناء ،وإن جمٌع الذرائع التً ٌتذرع بها هؤالء ال أصل لها فً الشرٌعة اإلسالمٌة ،بل هً أوهام
ٌرٌدون تغرٌر الشعب بها ،وإن من واجب المسلمٌن الٌوم االستجابة لحدٌ رسول ّللا صلى ّللا علٌه
وسلم الداعً لقتال من ٌسعى لتفرٌق اْلمة ،والوقوف بوجه من ٌدعو إلقامة اْلقالٌم بكل الوسائل ،وسٌعلم
الذٌن ظلموا أي منقلب ٌنقلبون ،وصلى ّللا على سٌدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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