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بالح�ل

حمص المنكوبة: أم تبحث عن ابنھا بين الجثث وطفل يموت من

سوء التغذية

خبير: اقلية من الجھاديين اEجانب في سوريا بعضھم قريب من

القاعدة يقاتلون مع المتمردين

تدريبات إسرائيلية على الحرب المتوقعة ضد مواقع حزب هللا

تحت اEرض

سميرة سعيد: الجمھور المغربي غضب مني عندما علم بأنني
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أحمل الجنسية المصرية

ا�كثر قراءة

لھم هللا وحماس Eع�قة  القرن :حزب  محاكمة 

بقتل المتظاھرين ولكن حاولوا تھريب زم�ءھم

فقط من السجن

جورج صبرا : نظام ا�سد فقد شرعيته بالداخل

ويستمد قوته من الخارج

الجزائر تسأل عن طائرات روسية مزودة بتقنية

2007اسرائيلية اشترتھا عام 

التصالح جمعة  فى  اليمن  فى  حاشدة  مظاھرة 
والتسامح

نجاة عمرو موسى من القتل .. وأصابته بمطواه

فى ساقه نتيجة ھجوم ا�لتراس عليه

استط�ع للرأي

PM 03:26 - 2012/02/09تاريخ النشر:الھدھدتصنيف الخبر:

محمد اليعقوبى - وطنالمصدر:

إلى حمل يدعو فيھا  اليعقوبي فتوى  الھدى  أبو  محمد  الشيخ  السوري  الداعية  أصدر 

وحلب أھل دمشق  إلى  نداءه  ووجه  الجيش الحر.  والتطوع في  العام  والنفير  الس�ح 

ل�نضمام إلى الثورة، ودعا الخطباء إلى إع�ن النفير العام والثورة وص�ة الغائب في

خطبة الجمعة لقادمة. وحث الديبلوماسيين والسياسيين على اEنشقاق. ويذكر أن الشيخ

من ومنع  الخطابة  عن  عزل  وخطيب  ا�موي  الجامع  في  سابق  مدرس  اليعقوبي 

التدريس بسبب دعمه للثورة من بداياتھا، فاضطر بعد م�حقته للخروج وأصدر فتواه

الشھيرة في برنامج الشريعة والحياة بوجوب إسقاط النظام. وھذا ھو نص البيان:

يا أبناء الشعب في سورية! إن النظام يرتكب مذابح جديدة كل يوم في حمص وغيرھا

من المدن المحاصرة، وقد وصل ا�مر إلى درجة E يجوز معھا السكوت وE القعود.

ولذلك فإننا انط�قا من أحكام وجوب النصرة للضعفاء وتحريم إعانة القاتل على القتل،

وحق اfنسان في الدفاع عن النفس والعرض والمال، بعد أن فقد النظام ا�ھلية للحكم،

الس�ح والنفير العام للتخلص من ھؤEء المجرمين بوجوب حمل  نصدر ھذه الفتوى 

حمص في  والشيوخ  وا�طفال  والنساء  الرجال  من  ا�برياء  أرواح  وإنقاذ  القتلة، 

والزبداني ومدن الغوطة ودير الزور وال�ذقية وريف حلب وسائر مدن سورية، فالناس

بالرصاص. رميا  الناس  إعدام  ويتم  الصواريخ،  براجمات  تقصف  والبيوت  يذبحون 
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ھل الشيخ القرضاوى أكبر مرجعية دينية وآرائه غير مسيسة
؟؟:

 نعم

E 

 آرائه تمثل حكومة قطر

 يمثل مصالح اfخوان المسلمين

 أتفق معه غالبا

فيديو وطن

فيديو من اعضاء وطنفيديو خارج السرب

ولذلك نصدر ھذه الفتوى:

أوE - يجب على الضباط والجنود في جيش النظام اEنشقاق فورا وعصيان ا�وامر .

وصيانة الشعب  عن  للدفاع  الحر  بالجيش  اEلتحاق  اEحتياط  على  يجب   - ثانيا 

ا�عراض، وE يجوز �حد اEلتحاق بجيش النظام. ويجب على جميع الناس تقديم ما

يستطيعون من التسھي�ت والحماية والمأوى والمعونة �فراد الجيش الحر.

وا�غذية وا�دوية  ا�موال  من  التبرعات  والمقتدرين جمع  التجار  يجب على  ثالثا - 

إخواننا فھم  بيوتنا  في  المھجرين  سكانھا  واستضافة  المنكوبة،  المناطق  fغاثة 

وأعراضنا.

رابعا - يجب على جميع العلماء والخطباء الدعوة إلى الثورة والنفير في خطب الجمعة

وإقامة ص�ة الغائب عى أرواح الشھداء.

ل�نضمام للثورة والنزول إلى الساحات والشوارع ندعو أھل دمشق وحلب  خامسا - 

ودعوة أبناء الريف ل�نتقال إلى المدن fشعال الثورة فيھا.

النظام عن  ل�نشقاق  الشرفاء  والدبلوماسيين  والسياسيين  الموظفين  ندعو   - سادسا 

المجرم.

القضية ليست قضية عصابات وE إرھاب وإنما ھو شعب يُستباح �نه تمرد على الظلم

ورفض العبودية للطواغيت. إن ا�يام الباقية للنظام باتت معدودة مھما طالت، ومبادئ

اfيمان والشرف واfباء والمروءة والشھامة تدعوكم إلى نجدة إخوانكم، وسيقف كل

واحد منا بين يدي أحكم الحاكمين فأعدوا لذلك اليوم جوابا.

إن إغاثة المصابين والمنكوبين والدفاع عن المدن وا�حياء وردع البغاة من ج�وزة

دخول ا�عضاء

*إسم المستخدم: 

*كلمة المرور: 

إنشاء حساب جديد

طلب كلمة مرور جديدة
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حسن صالح الظفير يروي
تفاصيل اعتقال والده في

اQمارات

مصاب سوري ينشد جنه
جنه جنه ومعه قائد الجيش

الحر

سوف نبقى ھنا بصوت
الفنان فضل شاكر أھداء

للشعب السوري

فضل شاكر يؤيد الثورة
السورية ويشتم اXسد

إعترافات سائق آصف
شوكت

الفيديو المسرب من مشفى
حمص العسكري (تقرير

مترجم)

حلقة القرضاوي التي انتقد
فيھا حكام اQمارات وامتنعت

طارق سويدان يدعو ضاحي
خلفان للتراجع عن "زلته"

النظام فرض في الدين وعبادة يتقرب بھا اfنسان إلى رب العالمين، وقد دخل رجل

الجنة بعد أن سقى كلبا، ودخلت امرأة النار لما حبست ھرة، فكيف بشعب يقتل ويمنع

عنه الطعام والدواء وھو في أشد الحاجة للعون. لقد فُتح لكم طريق إلى الجنة وباب إلى

ومداواة وإنقاذ حياة طفل  وصون عرض حرة  ملھوف  إغاثة  تعالى في  رضوان هللا 

جريح. وهللا في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، وعلى الباغي تدور الدوائر،

وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

التعليقات

عفواً، لكن الصورة ليست للشيخ
.Thu, 02/09/2012 - 15:44أرسل بواسطة زائر في 

عفواً، لكن الصورة ليست للشيخ المذكور:

صورة الشيخ في الرابط:

http://www.google.ae/imgres?q=%D9%85%D8%AD%D9%85

%D8%AF+%D8%A3%D8%A8%D9%8...

رد

امريكيا الجنوبيه
.Thu, 02/09/2012 - 16:02أرسل بواسطة زائر في 

E يسعني إE ان أحيي ھذا الشيخ الصادق وادعوا هللا ان يزيد من أمثاله Eننا في

معركة الحق والباطل ف� مجال ل�نتظار والتواطئ ابدا Eن هللا سيحاسبنا على ھذا

رد
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بشأن القرضاويالجزيرة عن بث اعادتھا

مواقع ومدونات

اعتقال الناشط السياسي صالح الظفيري: أهذه هي إنجازاتك يا
قائد الشرطة المظفر!

 الردود على تعليقاتي فقط جميع التعليقات

إضافة تعليق

إسمك:

البريد اQلكتروني:

لن يتم نشر محتوى ھذا الحقل على العام.

عنوان التعليق:

*التعليق: 

 إع�مي بوجود تعليقات جديدة.

التخاذل ، والنصر قريب بإذن هللا
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دراكوال في بغداد..

Fabio Moath Ala Hdhad Lilas

Omar ماجده محمود Abdul Mohammed
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