
 

 

 737هـ / 1441رقم اإلصدار:  م11/71/2727 هـ1441 ذو القعدة 26، الجمعة

 المكتب اإلعالمي
 المركزي

 موقع حزب التحرير

tahrir.org-ut-www.hizb 
 إلعالمي المركزياموقع المكتة 

tahrir.info-ut-www.hizb 

 

 0096171724043 :جوال    009611307594 تلفون/فاكس:
  tahrir.info-ut-@hizbmedia تريد إلكتروني:

 
 

 

 

 بٌان صحفً

 !ملسو هيلع هللا ىلص النبً مدٌنة ٌحاصر آل سعود حكام فجور

ْعُبُدوا﴿ :ألجدادهم تعالى هللا قول آل سعود حكام نسً لقد ٌَ َذا َرب   َفْل تِ  َهَٰ ٌْ ن أَْطَعَمُهم ال ِذي*  اْلَب  ُجوع   مِّ

 اإلسالم مهد بالد تحف على مصرٌن زالوا ما فهم ؛وعنهم منهم عجٌب بكل نسمع زلنا وما ،﴾َخْوف   مِّنْ  َوآَمَنُهم

 ...سبٌال ذلك إلى استطاعوا كلما الكفر لملة ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول ومرقد

 بٌد ورقة المسلمٌن نفط وجعلوا لٌزي،اإلنج االستعمار لمصلحة الخالفة آل سعود حكام حارب فلقد

 إلسالما جزٌرة تجتاح التً "الترفٌه ةهٌئ بجراد" وجاإوا األمرٌكً، للجٌش منصة البالد وفتحوا الغرب،

 ...البالد خارج اإلسالم ألمة أذاهم عن كهٌان هذا ،وإفسادا فجورا

 الكافر الغرب حضارة تمكٌن فً منهم إمعانا شٌاطٌنهم، وساوس من جدٌدا فصال ٌقدمون الٌوم هم وها

 تحٌط التً كالضباع ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول مدٌنة حول ٌحومون هم ها ،وعقولهم قلوبهم على استولت التً المستعمر

 العال منطقة فً عارٌات شبه نساء تصوٌرب أمرٌكٌة لمجلة السعودٌة السلطات سمحت فلقد ...الجرٌح سدباأل

 !المنورة للمدٌنة التابعة

 ..زنكً. الدٌن نور السطان عهد فً ملسو هيلع هللا ىلص النبً قبر نبش حاولوا الذٌن ئكبؤول ٌذكرنا هذا عملهم إن

ً   مهنو فً رأى أن زنكً الدٌن نور على تكرر هـ555 سنة ففً  أشقرٌن رجلٌن إلى ٌشٌر وهو ملسو هيلع هللا ىلص النب

 له هللا كشف حتى األمر، وتقصى مسرعا المدٌنة إلى الدٌن نور فسافر ،هذٌن من أنقذنً أنجدنً،: وٌقول

 ثم ،لهذا هللا اختاره أن الدٌن نور فبكى ،الكفار إلى وأخذه جثمانه وسرقة ملسو هيلع هللا ىلص النبً قبر نبش لمحاولة مإامرة

 نور على تترحم األمة زالت وما ...الرصاص من بخندق ملسو هيلع هللا ىلص النبً قبر بحماٌة وأمر المتآمرٌن على قضى

 .الجنة له هللا وتسؤلرحمه هللا،  زنكً الدٌن

 فنذكرهم ؛هللا دٌن على زنكً الدٌن نور غٌرة عندهم ممن والمنعة القوة ألهل النداء نجدد فإننا الٌوم أما

 آل سعود حكام فإن الٌوم أما متسترون، متخفون وهم ذلك افعلو الماضً، فً النبً قبر نبش حاولوا الذٌن بؤن

 !متحدون مجاهرون وهم فعلتهم ٌفعلون

 األمة نصرة فً أسرعوا ؛المنورة المدٌنة فً هللا هللا نبٌكم؛ مرقد فً والمنعة القوة أهل ٌا هللا فاهلل

 الثانٌة الراشدة الخالفة ةماقوإ الخٌانة عروش عن الروٌبضات إزاحة فً علٌكم معقود األمر فإن اإلسالمٌة

ْمَع َوُهَو َشِهٌدٌ ﴿ :تعالى قال. النبوة منهاج على  .﴾إِن  فًِ َذلَِك َلِذْكَرى لَِمن َكاَن لَُه َقْلٌب أَْو أَْلَقى الس 

 المهندس صالح الدٌن عضاضة

 مدٌر المكتب اإلعالمً المركزي
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