
 
 موقع الخالفة                     موقع جريدة الراية                         موقع إعالميات حزب التحرير              المركزي إلعالمياموقع حزب التحرير                      موقع المكتب                    

         tahrir.org-ut-www.hizb                  tahrir.info-ut-www.hizb             www.alraiah.net                          www.htmedia.info                       afah.netwww.khil 

 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 السالح بقوة الرذيلة تفرض السلطة الحجة، ذي عشر في

 تسيري رفضهم ورجاهلا املدينة وجهاء أعلن العرض، على واحملافظة العفة على مبحافظتها عرفت اليت الرمحن خليل مدينة يف
 بوقف ووجهاؤها املدينة أهل وطالب م،13/08/2018 االثنني أمس يوم األهداف مشبوهة مجعية إليه دعت خمتلط ماراثون

 والفجور االختالط أجواء إشاعة لرفضهم إعالنا   املارثون انطالق مكان إىل الناس فتوجه وعقيدتنا، لقيمنا املخالف املاراثون هذا
 .واإلناث الذكور بني احلواجز وكسر

 احلقيقي وجهها عن كشفت واليوم دامة،اهل أعماهلا تنفيذ يف املشبوهة املؤسسات وراء االختباء على السلطة دأبت لقد
 الغاز بقنابل ووجهائها املدينة أهل على واعتدوا األجهزة خمتلف من أوباشها فحشدت والعباد، البالد إفساد يف وسياستها
 !!﴾يَ َتَطهَُّرونَ  أُنَاس   ِإن َُّهمْ  قَ ْريَِتُكمْ  ِمنْ  ُلوط   َآلَ  َأْخرُِجوا: ﴿يقولون وكأهنم واالعتقال، والضرب

 بالعفة يطالبون الذين البلد أهل ومهامجة جرميتهم لتزيني اإلعالمية أبواقهم وجندوا السالح، محاية حتت املاراثون وافسريّ 
 منكر إنكار يف تفكروا أن ومننعكم بينهم، الرذيلة وننشر أبناءكم سنفسد يقول حاهلم ولسان ...احلنيف ديننا قيم على واحملافظة

 !!وفجورهم جلرائمهم االستسالم فلسطني أهل من يريدون وكأهنم منعه، أو

 لشعائره، تعظيما   اهلل إىل املسلمون فيها يتقرب اليت الصاحلة األعمال أيام اهلل، عظمها أيام يف جبرميتها السلطة تقوم وهكذا
 ورجاهلا السلطة تريد يمق فأي وفجور، هلو أيام تريدها اجملرمة السلطة ولكن الصاحلة، األعمال إىل املتقون فيها يسارع أيام

 َآَمُنوا الَِّذينَ  ِفي اْلَفاِحَشةُ  َتِشيعَ  َأنْ  ُيِحبُّونَ  الَِّذينَ  ِإنَّ : ﴿تعاىل قال واالحنالل؟ الرذيلة أقيميهود؟  أقيم الغرب؟ أقيم نشرها،
نْ َيا ِفي َألِيم   َعَذاب   َلُهمْ   .﴾َلُمونَ تَ عْ  َل  َوَأنْ ُتمْ  يَ ْعَلمُ  َواللَّهُ  َواْْلَِخَرةِ  الدُّ

 وأبواقها ورجاهلا السلطة وستدفع العابثني، للفسقة غرضا   تصبح وأن وكرامتهم أعراضهم تُباع أن الغيارى فلسطني أهل ويأىب
 .يعلمون كانوا لو أكرب اآلخرة ولعذاب الدنيا، يف ودياثتها فعاهلا مثن

 :فلسطين أهل يا

 من وأدواته الكافر على تسكتوا أن وإياكم ورسوله، اهلل حيبه ا  موقف فقفوا وأعراضكم، دينكم يف مستهدفون اليوم إنكم
 فأنتم الظاملني، وجوه يف سودا  أ محاة قفوا عنكم، والتقوى العفاف لباس نزع يف جهدا يألون ال الذين ،مشبوهة ومؤسسات سلطة

 .أعمالكم يرتكم ولن معكم واهلل. حنره إىل الكافر كيد رد يف عليه يُعّول من
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