بسم هللا الرحمن الرحيم
َان ِل ُم ْؤ ِمن َو َل ُم ْؤ ِمنَة ِإذَا قَ َ
( َو َما ك َ
ّللاُ َو َرسُولُهُ أ َ ْم ًرا أ َ ْن
ضى َ
ّللا َو َرسُولَهُ فَقَ ْد َ
يَك َ
ض َل
ُون لَ ُه ُم ا ْل ِخيَ َرةُ ِم ْن أ َ ْم ِر ِه ْم َو َم ْن يَ ْع ِ
ص ََ
َ
م ِبينًا) (األحزاب)36:
ض ََل ًل ُ

فتوى صادرة عن الهيئة الشرعية في جيش رجال الطريقة النقشبندية
تحرم المساس بوحدة العراق وكل دعوة تحض وتمهد لها باستفتاء وغيره
الحمد هلل رب العالمين والصَلة والسَلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم
بإحسان إلى يوم الدين وبعد:
صدرت دعوات شاذة عقيمة عن طائفيين وعنصريين وفاسدين ومتنفذين ذوي مصالح حزبية
وشخصية ضيقة ،تحض وتمهد لرتكاب جريمة نكراء تمس وحدة العراق بذرائع ووسائل شتى
ّللا
باستفتاء وغيره ،وبصدد ذلك وعمَل بقول هللا تعالى في محكم كتابه العزيزَ ( :وا ْعت َ ِص ُموا ِب َح ْب ِل َ ِ
صبَ ْحت ُ ْم بِنِ ْع َمتِ ِه ِإ ْخ َوانا ً
ّللا َ
ف بَ ْي َن قُلُو ِب ُك ْم فَأ َ ْ
َج ِميعا ً َول تَفَ َرقُوا َوا ْذ ُك ُروا نِ ْع َمتَ َ ِ
علَ ْي ُك ْم ِإ ْذ ُك ْنت ُ ْم أ َ ْعدَا ًء فَأَلَ َ
ّللاُ لَ ُك ْم آيَاتِ ِه لَعَلَ ُك ْم ت َ ْهتَد َ
ُونَ ،و ْلتَك ُْن ِم ْن ُك ْم أ ُ َمة
علَى َ
َو ُك ْنت ُ ْم َ
شفَا ُح ْف َرة ِم َن النَ ِار فَأ َ ْنقَذَ ُك ْم ِم ْن َها َكذَ ِلكَ يُبَيِنُ َ
ونَ ،ول تَكُونُوا كَالَ ِذ َ
وف َويَ ْن َه ْو َن ع َِن ا ْل ُم ْنك َِر َوأُولَئِكَ هُ ُم ا ْل ُم ْف ِل ُح َ
ُون إِلَى ا ْل َخ ْي ِر َويَأ ْ ُم ُر َ
يَ ْدع َ
ين
ون بِا ْل َم ْع ُر ِ
تَفَ َرقُوا َو ْ
ع َذاب ع َِظيم) (آل عمران .)105-103 :
اختَلَفُوا ِم ْن بَعْدِ َما َجا َءهُ ُم ا ْلبَيِنَاتُ َوأُولَ ِئكَ لَ ُه ْم َ
تفتي الهيئة الشرعية في جيشنا جيش رجال الطريقة النقشبندية بما يلي:
 .1وجوب التمسك بوحدة العراق أرضا وشعبا.
 .2تحريم المساس بوحدة العراق وكل دعوة تحض وتمهد لها باستفتاء وغيره.
 .3وجوب الرد واإلنكار من قبل علماء وقادة الدول العربية واإلسَلمية وشعوبها على أي دعوة
تحض وتمهد للمساس بوحدة العراق باستفتاء وغيره ،وتحريم السكوت عن هذه الجريمة
ست َ ِط ْع
النكراء ،لقول الرسول صلى هللا عليه وسلم ( َم ْن َرأَى ِم ْن ُك ْم ُم ْنك ًَرا فَ ْليُغَيِ ْرهُ ِبيَ ِد ِه ،فَ ِإ ْن لَ ْم يَ ْ
ست َ ِط ْع فَ ِبقَ ْل ِب ِهَ ،وذَ ِلكَ أَ ْ
ان) ،رواه اإلمام مسلم واإلمام أحمد.
سانِ ِه ،فَ ِإ ْن لَ ْم يَ ْ
فَ ِب ِل َ
ضع َ ُ
ف ِْ
اإلي َم ِ
وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الهيئة الشرعية
لجيش رجال الطريقة النقشبندية
 22ذو الحجة 1438هـ
 13أيلول 2017م

