الر ِح ْي ِم
ِب ْ
الرحْ َم ِن َّ
س ِم هللاِ َّ
ُون فِتْنَة َويَك َ
َ وقَاتِلُو ُه ْم َحتَّى ال تَك َ
ّللا ِب َما
ُون ِ
الدينُ ُكلُّهُ ِ َّلِلِ فَ ِإ ِن ا ْنت َ َه ْوا فَ ِإ َّن َّ َ
َي ْع َملُ َ
صير( األنفال)39:
ون َب ِ
بيان رقم ( )119صادر عن جيش رجال الطريقة النقشبندية يرى فيه وجوب بذل المهج
بسخاء دفاعا عن أقدس المقدسات بيت هللا الحرام والمسجد النبوي الشريف في المملكة
العربية السعودية الشقيقة ويستنكر فيه جرائم أذناب ماللي طهران
يا أيها الشعب العراقي األبي
يا أبناء أمتنا العربيَّة اإلسالمية
يا أهلنا في المملكة العربية السعودية
جيشكم جيش رجال الطريقة النقشبندية يرى وجوب بذل المهج دفاعا عن أقدس المقدسات بيت هللا الحرام والمسجد
النبوي الشريف في المملكة العربية السعودية الشقيقة ،ويؤكد دعمه وتأييده المطلق وتضامنه الكامل ووقوفه بجد
وحزم مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا ،ويعلن استنكاره البالغ وشجبه الشديد لالعتداء
األثيم والجريمة النكراء التي تجرأ على تنفيذها المارقون من دين هللا الموالون في عقيدتهم البدعية لوالية الدجل
والتقية والنفاق والية السفيه الدجال في طهران والمتنكرون لكل روابط اإلنسانية ،يدفعهم الحقد الطائفي العنصري
لإليغال بدناءتهم وخستهم وفجورهم بعدما تجرأوا من قبل على حرمة رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم) نبي الرحمة
شبَ ْن ِديَّ ِة ما يلي:
ش ِر َجا ِل ال َّط ِر ْيقَ ِة النَّ ْق َ
واإلنسانية ،وبصدد ذلك يرى جيشكم َج ْي ُ
 .1إن من وراء هذه الجرائم النكراء والجرأة على حرمات هللا هم أذناب ماللي طهران المجوس في المنطقة خدمة
لمخطط التوسع اإليراني وبث الفتن وعقيدة التقية والنفاق والبدع الطائفية والعنصرية إقليميا ودوليا.
 .2إن المخطط التوسعي اإليراني لم ت كن له شوكة وال تأثير في منطقتنا العربية واإلسالمية وال في العالم قبل احتالل
العراق وتسلط أذناب ماللي طهران على ما يسمى بـ(العملية السياسية) المشبوهة وحكومتها في بغداد ،والذين هم
حلقة الوصل الفاعلة بين ماللي طهران ومرتزقتهم من مليشيات وتنظيمات إرهابية تدعي اإلسالم زورا وبهتانا في
كل دول العالم ،مستخدمين جميع إمكانات وطاقات العراق في تنفيذ مشروعهم التوسعي اإليراني.
 .3إن الهدف من تنفيذ هذه الجريمة النكراء هو زعزعة األمن واالستقرار في المملكة العربية السعودية الشقيقة للنيل
من عزم وحزم قيادتها الرشيدة الحكيمة للتحالف العربي واإلسالمي الذي تشكل إلنهاء النفوذ والتوسع اإليراني
على حساب العرب والمسلمين وقطع مخالبه والقضاء على البدع والتقية والنفاق إعالميا وعقائديا.
 .4إن تصريحات أ ذناب ماللي طهران في بغداد ولبنان ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة ما هي إال ردة فعل
خائبة تبرهن على ضعفهم وخورهم وتخبطهم في مشروعهم التوسعي الدنيء ،وقد أفصحت هذه التصريحات عن
كونهم هم المخطط والمنفذ لالعتداء على أقدس المقدسات ،وإن تساؤل حقيرهم الخائب الخاسئ في لبنان عن
موعد تفجير قبر رسول هللا سيدنا محمد (صلى هللا عليه وسلم) ما هو إال إشارة توجيه لميليشياتهم وتنظيماتهم
اإلرهابية ليقدموا وينفذوا ما أشار إليه في هذا التصريح الدنيء ،فهم من فجر باألمس مئذنة جامع النوري في
الموصل (الحدباء) وقبلها فجروا المساجد وبيوت العبادة وقبر رسول هللا سيدنا النبي يونس وكذلك قبر رسول هللا
سيدنا النبي شيت (على نبينا وعليهما أفضل الصالة والسالم) ،فهؤالء المبتدعون المارقون أهل التقية والنفاق
تربطهم عقيدة بدعية واحدة ومشروعهم واحد.
 .5إن على جميع الدول العربيَّة واإلسالمية ومنظماتها والمجتمع الدولي ومنظماته أن يقفوا صفا واحدا إلى جانب
المملكة العربيَّة السعوديَّة الشقيقة ضد الطائفيين العنصريين التوسعيين أذناب ماللي طهران.
 .6وجوب وأد فتن أهل التقية والنفاق في مهدها بمقاتلتهم واقتالعهم من جذورهم ال بمحاباتهم وال بمداهناتهم عمال
ّللاَ بِ َما يَ ْع َملُونَ بَ ِصير) (األنفال)39:
بقوله تعالىَ ( :وقَاتِلُو ُه ْم َحتَّى ال تَكُونَ فِتْنَة َويَكُونَ الدِي ُن ُكلُّهُ ِ َّ ِ
لِل فَ ِإ ِن ا ْنت َ َه ْوا فَ ِإنَّ َّ
علَى ال َّظا ِل ِمينَ ) (البقرة)193:
عد َْوانَ إِ َّال َ
لِل فَ ِإ ِن ا ْنت َ َه ْوا فَال ُ
وقوله تعالى ( َوقَاتِلُو ُه ْم َحتَّى ال تَكُونَ فِتْنَة َويَكُونَ ِ
الدينُ ِ َّ ِ
ُور قَ ْوم ُمؤْ ِمنِينَ ) (التوبة ،)14:وإن
ص ْر ُك ْم َ
ْف ُ
ّللاُ بِأ َ ْيدِي ُك ْم َويُ ْخ ِز ِه ْم َويَ ْن ُ
علَ ْي ِه ْم َويَش ِ
وقوله تعالى (قَاتِلُوهُ ْم يُعَ ِذ ْب ُه ُم َّ
صد َ
التقاعس عن مقاتلتهم ما هو إال استسالم لفتنتهم وتوسعها وسيجر المنطقة والعالم إلى كوارث ال يمكن التكهن
بعواقبها الوخيمة ال سمح هللا.
قيادةُ
ْش ِر َجا ِل ال َّ
شبَ ْن ِديَّ ِة
ط ِر ْيقَ ِة النَّ ْق َ
َجي ِ
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