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 بيان صحفي

ِ أَن ُيْذَكَر فِيَها اْسُمهُ ﴿حملة  َنَع َمَساِجَد ّللاه ن مَّ  ﴾َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

 :حملة بعنوان م11/9/2015 والية األردن اليوم الجمعة/ بدأ حزب التحرير 

ِ أَن ُيْذَكَر فِيَها اْسُمهُ ﴿ َنَع َمَساِجَد ّللاه ن مَّ  ﴾َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

، وقاف في حكومتهضح الدور اآلثم والخبيث الذي أوكله النظام في األردن لوزارة األوذلك لتبيان وف

لضبط المساجد وفق معايير ورؤية وتوصيات أعداء اإلسالم والمسلمين الصليبيين واليهود والطغاة 

، حيث باشرت وزارة األوقاف آثمة بمنع الخطباء الشرفاء والمخلصين من الخطابة وتحويل ينالمستعمر

وتهديد بعضهم اآلخر لتطويعهم حتى تكون خطبهم ودروسهم وفق ما يتناسب مع  يديوتقعضهم للمحاكم ب

وال خطب عن  ،وال خطب عن يهود ،حيث ال خطب عن الجهاد ؛توصيات أعداء اإلسالم والمسلمين

دولة وال خطب أو دروس عن مشروع نهضة األمة المتمثل في  ،الحملة الصليبية على اإلسالم والمسلمين

في حق  الصليبيوال خطب عن إجرام التحالف  ،وال خطب عن محاسبة النظام ،الخالفة على منهاج النبوة

وال خطب  ،نالمستعمري لكفاراو يهود خدمةلوال خطب أو دروس عن تسخير البالد ومقدراتها  ،المسلمين

إال نحو األقصى. كما وال دروس عن األقصى وواجب تحريره من قبل الجيوش التي تتحرك في كل اتجاه 

وزارة األوقاف ومن خالل مدراء األوقاف بالطلب من اللجان األهلية في كل مسجد من مساجد  قامت

أن يقوموا بالتجسس على المصلين وأن يمنعوا الدعاة الواعين من إلقاء الخطب والدروس وتحت  البالد

مساجد وقفا هلل تعالى بنيت من حر مال المسلمين لتكون هذه ال طائلة المسؤولية، علما بأن المساجد في البالد

 .ستنهاض عباده سبحانهويمنع فيها ا ال أن توقف فيها الدعوة لدينه ،سمهيذكر فيها ا

الشرس على  ن مع الهجوم الوقحهلها تتزاموأ هائوخطباوزارة األوقاف على المساجد  هجمةإن 

ن نائبا حاقدا في كاسالم الجراثيم العالقة في جسد األمة، سواء أأعداء اإلحكامه ورجاله من قبل اإلسالم وأ

 ا  باتك مأ ا  هر سفيصاحب قرا مأمن الرويبضة في مجلس الوزراء األردني  وزيرا مأمجلس النواب األردني 

قناة  أم التواصلعلى صفحات  ال  اهج ا  طناش مأالمواقع اإللكترونية  مأفي الصحف اليومية  ا  عوضي ا  دحاق

 ...ة للنيل من أخالق المسلمين وتدميرهاائية موجهفض

ِ أَن ُيْذَكَر فِيَها اْسُمهُ ﴿لى مشاركتنا في حملة فإ َنَع َمَساِجَد ّللاه ن مَّ ندعوكم وهللا ولي  ﴾َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

 .التوفيق
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