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ميحرلا نمحرلا هللا

الل
س ِبي ِل ّ ِ
(يَا أَيُّ َها الَّ ِذينَ آ َمنُواْ َما لَكُ ْم ِإذَا قِي َل لَكُ ُم ان ِف ُرواْ فِي َ
ض أ َ َر ِضيتُم ِبا ْل َحيَا ِة الد ُّ ْنيَا ِمنَ
اآلخ َر ِة فَ َما َمتَاعُ
ِ
اثَّاقَ ْلت ُ ْم ِإلَى األ َ ْر ِ
ة ِإل َّ قَ ِليل﴾ سورة التوبة اآلٌة 33
ا ْل َحيَا ِة الد ُّ ْنيَا فِي ِ
اآلخ َر ِ
بيان صادر عن الهيئة الشرعية في جيش رجال الطريقة النقشبندية
بوجوب الزحف إلى بغداد وإبطال فتاوى منع الخروج إلى بغداد
الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على سٌدنا دمحم وعلى آله وصحبه والتابعٌن ومن تبعهم بإحسان
إلى ٌوم الدٌن وبعد:
قال رسول هللا ِ ( :إن الناس إذا َرأ َ ْوا الظا ِل َم فلم ٌَأ ْ ُخذُوا على ٌَدَ ٌْ ِه أَ ْوش ََك أ َ ْن ٌَعُم ُه ْم هللا ِب ِعقَاب منه) رواه
الترمذي.
أٌها العراقٌون الشرفاء.
أٌها المعتصمون األحرار فً ساحات العزة والكرامة والشرف.
إن العاصمة الحبٌبة بغداد هً قلب العراق النابض ،وفٌها تدٌر الحكومة الطائفٌة العمٌلة حكمها وظلمها
ضد أبناء الشعب العراقً ،وإن قٌام التظاهرات واالعتصامات فً عموم محافظات العراق وإن كان له
أثر كبٌر فً الضغط على هذه الحكومة المقٌتة إال أن التأثٌر األكبر واألعظم واألسرع ٌكون فً بغداد
ألنها مركز القرار ،وإن الزحف إلى بغداد أمر ال بد منه لحسم االنتفاضة المباركة لصالح الشعب
العراقً.
وقد ظهرت تصرٌحات من بعض الشخصٌات الدٌنٌة تدعو المتظاهرٌن إلى التوقف عن الزحف إلى
بغداد ،تحت قاعدة (درء المفاسد أولى من جلب المصالح) ،فً حٌن أن هذه القاعدة تنطبق بالكامل لصالح
التوجه إلى بغداد ،فدرء مفسدة بقاء هذه الحكومة ودستورها الجائر مقدمة على جلب المصلحة التً ٌظنها
البعض بأنها حقن للدماء ،وإن قاعدة (درء المفاسد أولى من جلب المصالح) قد استعملت فً غٌر محلها
ألنها تقوض دعوة الشعب المنتفض وتقوي شوكة الظالم وتعطٌه وقتا أطول لإلٌغال فً ظلمه.
والبلد إذ ٌسٌر نحو الهاوٌة إن بقٌت هذه الحكومة متسلطة على رقاب العراقٌٌن ال قدر هللا فإن القاعدة
الصحٌحة التً ٌجب أن تراعى فً هذا الظرف هً أنه (إذا اجتمع ضرران فإن الضرر األكبر ٌدفع
بالضرر األصغر).
فهل الضرر األكبر فً أن تراق الدماء من أجل الوطن والدٌن أم أن الضرر األكبر فً العٌش بذلة ومهانة
تحت وطأة الدستور الذي جاء به المحتل لٌفرقنا تحت مسمى العملٌة السٌاسٌة وٌقسم المجتمع العراقً إلى
مجتمع طائفً متناحر تحت مسمى الفدرالٌة واألقالٌم؟.
وهل الضرر باألخذ على ٌد الظالم ومنعه من الظلم ولو كان نتٌجته الشهادة ،أم الضرر فً اإلبقاء على
ظلمه؟.
وهل الضرر ٌكون فٌمن ٌنتفض ألجل دٌنه وعرضه ثم ٌستشهد ،أم أن من ٌقبع فً بٌته ذلٌال مهانا مهمشا
والحرائر تنتهك فً السجون هو الضرر؟.

وهل أن تفوٌت الفرصة على الظالم وتحجٌمه ومنعه من االستمرار فً غٌه ولو كانت نتٌجته الشهادة هو
الضرر ،أم أن السماح له بإطالة زمن ظلمه وإعطائه فرصة أطول لٌتقوى وٌزداد شوكة وظلما هو
الضرر؟.
ٌقول رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص)(( :أكرم الشهداء ٌوم القٌامة حمزة بن عبد المطلب ،ثم رجل قام إلى إمام جائر فأمره
ونهاه فقتله))" ،أخرجه الرافعً".
وكما تقرر فً كتب الفقه واألصول أن الدم ٌرخص أمام الوطن والعرض ،وإن السجون ملٌئة بالمعتقلٌن
فلم ٌعد الشعب العراقً ٌخاف من الموت أو االعتقال ألن العراقٌٌن قد أرخصوا دماءهم أمام أوطانهم
وأعراضهم ،وإن الخروج إلى بغداد إنما هو لوقف هذا النزٌف واالنتهاكات لألعراض.
إن الدعوة إلقامة الصالة الموحدة فً بغداد للمسلمٌن شٌعة وسنة هً لٌست دعوة للقتال ،بل إنها دعوة
إٌمانٌة إلٌصال صوت المتظاهرٌن المظلومٌن إلى قلب العاصمة الحبٌبة ،لذا نؤكد على ما ٌأتً:
 .1نهٌب بأبناء شعبنا األباة الغٌارى الشجعان إلى عدم االلتفات إلى هذه الدعاوى الباطلة المخذلة.
 .2نحمل من ٌخذل هذا الشعب مسؤولٌة هذا التخذٌل أمام هللا وأمام التارٌخ وأمام الشعب.
 .3نجدد الدعوة إلقامة الصالة الموحدة فً بغداد لكل مسلمً العراق شٌعة وسنة عاجال غٌر آجل
لغرض وحدة الصف ونبذ الطائفٌة.
 .4ندعو جامعة الدول العربٌة ومنظمة المؤتمر اإلسالمً واألمم المتحدة ومنظمات حقوق اإلنسان
إلى أن تأخذ دورها وتخرج من صمتها تجاه ما ٌتعرض له أبناء شعب العراق من قتل واعتقال
وتعذٌب وظلم وتهجٌر وإقصاء وتهمٌش.
 .5ندعو جمٌع دول العالم إلى إعادة النظر فً عالقاتها مع هذه الزمرة الطائفٌة العمٌلة.
ٌا أبناء شعبنا الصابر المجاهد :إن النصر قرٌب وقد الحت تباشٌره وآن أوان قطف ثماره ،ونذكركم بقول
ص ْركُ ْم َوٌُثَ ِبّ ْ
ت أ َ ْقدَا َمكُ ْم) ،وقوله سبحانه( :ق ُ ْل كُل
اّلل ٌَن ُ
هللا سبحانه وتعالىٌَ ( :ا أٌَُّ َها الذٌِنَ آ َمنُوا ِإن ت َن ُ
ص ُروا َ
س ِبٌالا) ،وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمٌن.
ٌَ ْع َم ُل َ
علَى شَا ِك َل ِت ِه فَ َربُّكُ ْم أ َ ْعلَ ُم ِب َم ْن ه َُو أ َ ْهدَى َ
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