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بيان صادر عن الهيئة الشرعية لجيش رجال الطريقة النقشبندية
أيها الشعب العراقي الصابر المجاهد
يا أبناء أمتنا العربية اإلسالمية
سبق وأن بينا وأكدنا مررا عديردب بران المحت رين وأهنرابهم المجروغ لمرا عراوا العررا كران
هدفهم األهم تقسيمه وتفريق شعبه ،وأسسوا لذلك في دستورهم المايف ،ولما خرر الشرعب
العراقي في مظاهراته واعتصاماته الس مية استعم ت حكومة الحرتال الصرفوية المجوسرية
معه القمرع وقت رت المتظراهرين والمعتصرمين فري المحافظرا ترم ارتكبرت مجرارب الحويجرة
ضد المتظاهرين الس ميين العا في مشهد إجرامري يببرت أن هرذ الحكومرة حكومرة فاةفيرة
دمويرررة ،ترررم أعررر َد عررردتها مرررن جديرررد وهررردد بقمرررع سررراحا التظررراهر األخررررو ،وبصررردد
التطورا األخيرب نبين ما ياتي:
 .1إن حكومة المنطقة الغبراء حكومة عير شرعية وباف ة ألنها استعانت بالكافر الحربي
ع ى احتال ب د مس م ،ونتجت عن دستور بافل كتبته أياد صهيونية وصفوية واستند
إليه في انتخابا مايفة جر في ظل حراب المحتل ،فكانت حكومةَ عصابا
ومي يشيا فاةفية صفوية أوع ت في دماء أبناء شعب العرا  ،وإن حق الدفاع عن
النفس ور َد الصاةل من توابت اإلسالم ،وع يه فإنها ل تحتا إلى فتاوو المفتين ول
ت أو دعوب من
اجتهادا المجتهدين ،فينبغي ع ى المس مين أن ل ينتظروا فتوو من مف ٍ
مرجع ل خرو ع ى هذ الحكومة الطاةفية الصفوية المجردب من كل معاني الشرعية
ألنها بقية الحتال وهنب المجوغ وعدوب الشعب العراقي ،وإن من المؤسف أن نرو
ارتباكا كبيرا وتناقضا واضحا في بعض الدعوا في تفسير معنى الدفاع عن النفس
لينتهي األمر إلى التخاه والتخذيل ،وإننا نتساء  :إها قت ت الحكومة أه نا في الحويجة
َ
أل يجب ع ى أبناء نين وو واألنبار والنجف والقادسية والتاميم وعيرها أن يدفعوا عنهم
باغ هذ الحكومة؟ ،وإها قت ت أجهاتها القمعية عراقيين كالمتظاهرين والمعتصمين
الس ميين العا في الحويجة وس يمان بيك والف وجة ونينوو وديالى والرمادي أل يحق
لكل عراقي ر ُد العتداء عنهم؟ ،ورسو هللا (ص ى هللا ع يه وس م) يقو َ (( :مبَ ُل
ْال ُم ْؤ ِمنِينَ في تَ َوا ِّد ِه ْم َوتَ َرا ُح ِم ِه ْم َوتَ َعافُفِ ِه ْم َمبَ ُل ْال َج َس ِد إها ا ْشتَ َكى منه عُضْ و تَدَاعَى له
َساةِ ُر ْال َج َس ِد بِال َسهَ ِر َو ْال ُح َمى))" ،روا البخاري ومس م" ،ومن الناحية الشرعية إها
اشترك اتنان أو أكبر في قتل شخص واحد متعمدين قت ه حكم ع يهم بالقتل جميعا
قصاصا لما فع وا ،فقد روي عن سعيد بن المسيب (رضي هللا عنه) أن سيدنا عمر بن
الخطاب (رضي هللا عنه) قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل واحد قت و قتل عي ة ،وقا
سيدنا عمر (رضي هللا عنه)(( :لو تماأل ع يه أهل صنعاء لقت تهم جميعا))" ،روا مالك

في الموفا" ،وهذا ما ينطبق ع ى رةيس حكومة المنطقة الغبراء وع ى عصاباته التي
أوع ت في دماء العراقيين وعن سبق إصرار وترصد.
قا اإلمام ابن حجر رحمه هللا في تحفته( :وإها استعانوا ع ينا باهل الحرب فنعام هم
معام ة الحربيين) أي إ َن من شهر السالح ضدنا في الظرف الذي نقاتل به الكفرب الذين
يغاون بالدنا ،واستعانوا ع ينا بقوب الكفرب وأساليبهم وجيوشهم وسالحهم وتخطيطاتهم
ففي هذ الحالة نعام هم معام ة أسيادهم الكفرب في مقات تهم.
وإن الواجب الشرعي ي ام الشخصيا الدينية من كل الطواةف العراقية "بعد أن تاكد
لهم عدم فاةدب الترقيع لهذ الحكومة الطاةفية وقت ها البشع ل عراقيين" أن يقفوا من هلك
موقفا واضحا وصريحا ويحبوا العراقيين لحمل السالح ضد الحكومة الطاةفية العمي ة
وتخ يص العرا منها ،ودفع ْالهَ َالك عن الشعب العراقي ورد العدوان سواء كان في
مكان الحادث او في أي مكان آخر تتواجد فيه عصابا وم يشيا هذ الحكومة
الطاةفية ،فإها دافع المس مون عن أنفسهم وقاموا بقتل المعتدي الصاةل ع يهم ومن
يساند فال إتم ع يهم شرعا ،وإن أصحاب الدعوا الضعيفة المتخاهلة سيع مون يوما
ما بانهم كانوا ع ى خطا كبير ،لكن الفرصة اليوم مواتية لمن أراد أن يصحح موقفه أو
ع ى األقل أن يسكت ،ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر ف يقل خيرا أو ليصمت.
 .2وقد عاود بعض األصوا النشاز وبتحريك من القروو السياسرية العمي رة التري مررر
الدسرتور الصررهيوني الصررفوي المايررف دعواتهررا لتقسريم العرررا تحررت مسررمى الفدراليررة،
وقد سبق وأن أكدنا أن الدعوب ل فدرالية في الحقيقة هروب من مجابهة الظ م ،وهي تمبل
الخطوب األولى لتقسيم العررا الرذي هرو مرن أهرم أهرداف الحرتال  ،وقرد قرا رسرو هللا
(ص ى هللا ع يه وس م)(( :فَ َع َ ْي ُك ْم بِ ْال َج َما َع ِة فإن يَ َد َ
هللاِ ع ى ْال َج َماعَر ِة))" ،روا الطبرانري
في الكبير".
إن هررذ الرردعوب العقيمررة تترتررب ع يهررا أضرررار ومفاسررد عرراجال أو آجررال ل محالررة ،وهرري
محرمة شرعا بل هري مرن أشرنع المحرمرا ق ونقرو لمرن يردعون ل فدراليرة واألقراليم إن
جميع الذراةع التي تتذرعون بها ل أصل لها في الشريعة اإلسالمية وهري تغريرر وإيهرام
ل شعب العراقي ،وإنكم ستتحم ون مسؤولية عظيمة أمام هللا وأمام التاريخ وأمرام الشرعب
الذي لن يرحمكم.
وسيع م الذين ظ موا أي منق ب ينق بون ،وص ى هللا ع ى سريدنا محمرد وع رى آلره وصرحبه وسر م
تس يما كبيرا كبيرا.
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