
  

 

 

 منتدى الحدث ( قضايا األمة اإلسالمية)>  ::: المنتديات العامة :::>  منتديات الفلوجة اإلسالمية 
فتوى للشيخ عوض القرني/ باستهداف الصهاينة ومصالحهم في العالم ( معدل )  

حفظ البيانات؟اسم العضو

كلمة المرور

التقويمالتعليمـــاتالتسجيل
 

>12صفحة 1 من 2

  انواع عرض الموضوع  أدوات الموضوع   عرض أول مشاركة غير مقروءة 

#  1 
  

 منذ يوم مضى 

 بشتون المعتدل
 

عضو متألق

 
المشاركات: 

 1,266

 فتوى للشيخ عوض القرني/ باستهداف الصهاينة ومصالحهم في العالم ( معدل ) 

أفتى الشيخ الدكتور عوض القرني المفكر والداعية اإلسالمي السعودي البارز باستهداف المصالح اإلسرائيلية في جميع أنحاء العالم، 
ا وإصابة أكثر من 700 ًا على المجزرة التي ارتكبها االحتالل ضد قطاع غزة، وأسفرت حتى اآلن عن استشهاد 271 فلسطينيًرد

 آخرين بجروح. 
ا إلى وجود "مؤامرة عربية" ساهمت ًوطالب القرني اإلدارة األمريكية الجديدة بأن تعيد حساباتها في عالقاتها مع المسلمين، مشير

 في تجرؤ االحتالل على القيام بهذه المجازر. 
وقال القرني في فتواه: "أنا هنا أفتي فتوى شرعية بأن المصالح وكل ما له صلة بإسرائيل هو هدف مشروع للمسلمين في كل مكان، وأن 

 المسلمين يدفع بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم". بحسب الفتوى. 
ا، وتسيل ًوتابع قائال: "لن تتحقق معاني أحاديث الجسد الواحد والبنيان المرصوص إال بهذه التحركات.. ويجب أن يكونوا (الصهاينة) أهداف
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ا: "هذه فتوى ًهم القرح أكثر مما مس إخواننا من القرح"، مضيفّدماؤهم كما تسيل دماء إخواننا في فلسطين، ويجب أن يمس
 أتحمل مسئوليتها أمام اهللا تعالى". 

وأكد القرني أنه "لوال التخاذل العربي وضلوع بعض الحكومات العربية في هذه المؤامرة لما تجرأ الصهاينة على القيام بهذه 
المجزرة". بحسب ما صرح به لموقع إسالم أون الين.

 

#  2 
  

 منذ يوم مضى 

 أبو عمر المصري
 

عضو مجتهد

 
المشاركات: 

 910

 

 جزى اهللا خيرا الشيخ عوض
 

 نتمنى استهداف كالب آل سلول أيضا
 

ولكن وما نيل المطالب بالتمني

 

#  3 
  

 منذ يوم مضى 

 سلفي من العراق
 

عضو مشارك

 
الدولة: دولة العراق االسالمية - والية األنبار

المشاركات: 146 

 

الشيخ عوض القرني من المغضوب عليهم في نجد والحجاز فهو ليس من شلة العمالء

 

#  4 
  

 منذ يوم مضى 

 غريب االسالم
 

عضو

 
المشاركات: 

 42

 

 فتوى قويه للغايه واتوقع ان تكون لها تداعياتها القويه على االقل سيكون هناك موقف من ال سعود تجاه الشيخ عوض
وستتكرر قضية الشيخ خالد الراشد معه واهللا اعلم

 

#  5 
  

 منذ يوم مضى 
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  ارّهب
عضو جديد

المشاركات:  
 8

 

الشيخ عوض حفظه اهللا من العلماء الغير مرغوب بهم في السعودية كما قال أخي في األعلى

 

#  6 
  

 منذ يوم مضى 

 رامز
 

عضو

 
المشاركات: 

 89

 

 جزاه اهللا خير القرني
 وانا قبل سنة نشرت فتوى للشيخ األلباني رحمه اهللا

 فتوى وفيها سأل اخ جزائري الشيخ
 هل نستهدف المصالح اليهوديه

 قال بالشك اليهود اعداء ويجوز االضرار بمصالحهم وان يفعل بهم اكثر كما فعلوا بالمسلمين
 

 افهموا يا ناس مو ال قال شيخ ما يجوز نصدقه ال
 يجوز االضرار بمصالح اليهود بامريكا وامريكا

وال يغركم كالم عزام التميمي فانه ليس عالم

 

#  7 
  

 منذ يوم مضى 

 رامز
 

عضو

 
المشاركات: 

 89

 

 خبر عاجل افتى الشيخ الزنداني من اليمن قال من يحاصر غزة مع اليهود فهو منهم
 

 المصدر قناة الجزيرة

 

#  8 
  

 منذ يوم مضى 

 مجاهد موحد
 

عضو

 
المشاركات: 

 58
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 المهم هل اليهود فعلو هذا البارحة فقط ؟؟ بالتأكيد ال 
 

أين كانت هذه الفتاوي مخبأة

 

#  9 
  

 منذ يوم مضى 

 الهزبر النجدي
 

عضو

 
المشاركات: 

 99

 

 
 أتمنا ان يفرق االخ بشتون بين علماء ال سعود (العلماء الرسميين) وعلماء المسلمين في الجزيرة 

 ونسب الفتوى لصاحبها أو لعلماء الجزيرة بدال من ال سعود !تدارك الخطأ اإلدارة وأتمنا من 
 
 

 والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 
 
.blogspot.CoMHezabrWwW.
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#  10 
  

 منذ يوم مضى 

 باغي الهدى
 

عضو مشارك

 
الدولة: عاصمة الخالفة

المشاركات: 149 

 

الحمد هللا رب العالمين

 

#  11 
  

 منذ يوم مضى 

  صابر
عضو مشارك

المشاركات:  
 133

 

الحمد هللا الذي أنطقه ....

 

#  12 
  

 منذ يوم مضى 

 الغافقي
 

عضو جديد

 
المشاركات: 

 6

 

 بارك اهللا في الشيخ وحفظه 
 

بعض األخوة يخلطون بين الشيخ عوض القرني حفظه اهللا ، وبين عائض القرني الخبيث

 

#  13 
  

 منذ يوم مضى 

 عزف الرصاص
 

عضو مجتهد

 
المشاركات: 

 300
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 بارك اهللا بالشيخ مع رجاء تعديل العنوان ..!!
 هذا اسمه عوض القرني ..

 وليس ..
عائض القرني..

 

#  14 
  

 منذ يوم مضى 

 عزف الرصاص
 

عضو مجتهد

 
المشاركات: 

 300

 

 الغافقي سبقتني..!
 عندما قرأت الموضوع لم يكن به ردك..

عموما جزيت خيرا أخي الكريم..

 

#  15 
  

 منذ يوم مضى 

 كاسر االصنام
 

عضو مشارك

 
المشاركات: 

 117

 

جزاه اهللا خيرا

 

>12صفحة 1 من 2

 
 » الموضوع التالي | الموضوع السابق «

 
تعليمات المشاركة 

 إضافة مواضيع جديدةال تستطيع
 الرد على المواضيعال تستطيع
 إرفاق ملفاتال تستطيع
 تعديل مشاركاتكال تستطيع

BB code is متاحة
متاحة االبتسامات
[IMG] متاحة كود
 HTML معطلةكود

االنتقال السريع 

 
 
 

.الساعة اآلن 
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