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بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 

 
 
 

ǘƳǕƐ ƕǊƓƜǁƐمǕƐ ƕǐسǘم ƕǐǄǁƑƴǁƐƕǐ
 

 ::ƑƴǁƐ ƔƣƑǐƾǁƐمƕ::  
 

 ƕǐ مǘسǕƐƕمǓƐ ǍǁƋ Ǎƴǆت
 

ƈ ơǐƪǁƐب Ƒسƈ ơǐƪǁƐǋ ǏƓǐƗƴǁƐ ǅƑǄǐǂبƣ ƑجƑنƟƾǁƐ ƕطƑنǏ 
 

ƅƐ) دǊƪǁƐ Ǐƺ ŶƐ ƑǄǊǂƓƾت(
 
 

Ƴ ŶƐ üƑƽزĉǋ جلĉ :} ƺĆǂĊǐćƾĆƑتĈلĊƺ Ĉ ǏسĆƓĈǐلĈŶƐ ĉĈŬǁƐ ذĈينĆ يĆƪĊرćǅǋĆǁƐ ĊƟĆǐĆƔƑĆǁƐ دŭنĊǐĆ ƑبĈǑƑخĈرĆƔĈǋ ĆمĆي نćƾĆƑتĈلĊƺ Ĉ ǏسĆƓĈǐلĈŶƐ ĉĈƺ ĆǐćƾĊƗĆلĊƈ Ć ǋيĆƸĊǂĈبĊƺ ĆƨĆوĊƹĆ نćؤĊتĈǈǐĈƈ ĆجĊرƐăƳ ĆظĈƑǄǐă { 
.[74:ƅƑƨǆǁƐ] 

 üƑƽǋسƑƟƓنǋ ǈت :ǍǁƑƴ} ǋĆǗĆ تĆƟĊƨĆƓĆنŬǁƐ ŬذĈينĆƽ ćƗĈǂćوƐĊƺ Ĉ ǏسĆƓĈǐلĈŶƐ ĉĈƈ ĆمĊوĆƐتƑăبĆلĊƈ ĆحĊǐĆƳ ƅƑĈǆدĆƥ ĆبǊŮĈمĊ يćرĊƦĆƽ
ćوǅĆ {ǄƳ üƆ] 169]ر:ǅƐ 

 
ǄƟǁƐدǐǄǁƑƴǁƐ ƒƥ Ŷ نǁƐ ذƈ ǎنƴم ǇƣƑƓƳ ǍǂƳ ب Ǐƺ ƣƑǊƜǁƑسǐƓلƳǋ ǋ ÛŶƐ دǉب مƬǆǁƑرǁƐǋ ظƻرƐ ǋ Ûصط ǍƻمǊǆمǊƪǁƐ دǋ ƅƐجƴلǊǁ مǁƐ دƥج ǋ ǘƴǁƐ ƖƑ

 ǍǂƳ ǃǘƨǁƐ ǋ ƔǘƬǁƐمǄƟبن دƓƳ دƴƓǄǁƐ ŶƐ و ƘبǐƨǁƑب فǐيد نǐǁ ƕƳƑƨǁƐ ǎćƓƴدǋ ŶƐ حد ǋ Ǉيƥƈ Ǐƺ ǃƑƾض ǈح ǋ ǈǄǀشر ǋ ǈƳيƨوǐǄǁƑƴǁƐ Ǐƺ ƣن 
ƣيǁƐ ǅƋÛǈǆدينǆƳ دǕƐ ŶƐ سƈ Ûǃǘم Ƒبƴد :  
 
ƔƣƑǊƪǁƐ ƹ شرüƑ نǎ ذ ǏƓǐƗƴǁƐ ǅƑǄǐǂǁƐسƑ ب ƈئدƥƑƾǁƐ ơǐƪǁƐو ƸƙǁƐ ǏƺدينǉƑƜǄǁƐ ƑǊتƣƑƽ ǍǁƋ ǋ ƕǐمǘسǕƐ ƕم ƕǐǄǁƑƴǁƐƕǐǓƐ ǍǁƋمǘسǕƐ ƕǐمǘƳǕƐ ƕǊƓƜǁƑىƴǆت
ǅƈ ŶƐ üƉƨ نǅƑƗƨ نƑƸƺƈ Ǐƺ ƕǐمǘسǕƐ ƔƥƑمǕƑبƑǐƗǀ بƕ يǗǋ Ǐƺ Ɣƣر ǁƐ ǋب ǐǂƬǁƐدǆجƲ مƒƐ رƮǁƐ Ɣشديدƕ ركƴمǏ Ǐƺ نƑطƕƟƾǁƐ نƑجƣ ǏبƲ ǈƾǐƺƥƈ م
ƑǄǊǁ. نزǃ رǀيǋ ƑǄǊǂمدخƲ يوسǋ ǈƗǄبرحƑǄǉǗ وƗيǋ ƑǄǊǂƓƾƗ ي
 
Ɛ تركوÛ م ǄƾǁƐشǐƳ Ɛو ƾƪƳ ǋمƴǆǁƐ ǋ ƩƥƑƻǄǁƐ ƐتركوÛ مǊǆج ǋ مǊƨنƋ ǈƾǂƢǁ ŶƐ ǇƑƮتƥƐ ǎذ ǁƐمǊǆي ĉƣم ǉǋمǊƗم ĉƈمǉ ǅوǂǄƟي ذينǁƐ üƑرجǁƐ ƅǗؤ ǉمƴن
ƦيǁƐ ƕǆدنǄǁ Ƒǐي نƸرǉبري مǋ ƑǊƾمƮو Ǐƺ ƐسƑحǁƐ ƖƑو ǍƷيƾƨطوƐƥ ǅيǁƐ ƖƑديƾǄرƐطǐǐنǐǐƓǐǂƬǁƐ ن ǏƗǁƐ خربتƣ يǐǄǂƨǄǁƐ ƥƑنǋ يǆƓو ǅجƨر Ɛج منƑǄجǊǄم 

ƑƽǕمƪǁƐ ƕريǋ ƕƴحƑǄيƈ ƕمǕƐ ƕس ǃǘمنǓƐ خط ǏƗǁƐ ƥƑتƟد Ƽب ǋ ƑǊسĆƾøĆøوĊ ƐشƜرƗǁƐ Ɣوحǐبدم دƑئǊمǁƐ زك ƕǐنǊƓƨƟم ŶƐǋ حǊƓǐƨم Ǘǋ نزكƈ ŶƐ ǍǂƳ Ǐحد .Ɛ
 
ǊƺذǐǂǁƐ ƐثƬǊǁƐ وƈ ƥس بو - ǏƓǐƗƴǁƐ ǅƑǄǐǂتǁƑƴǁƐ - ŶƐ ǈǂƓƾمƑƴǁƐ ملǉƑƜǄǁƐ دǁƐ ذƈ ǎتǂƴǁƐ ƲƓب مǄƴǁƑل ǋ ضر Ʊǋƥƈ ƒمƙلƻǆƺ ر ǍǁƋ سƑح ƐƣǋƤ ƣƑǊƜǁƐ ƖƑ
Ƴح نǐǄǂƨǄǁƐ ƭƑǐنǐǀǁ Ɛƣƥ ǋ دƺƑǀǁƐ رينƟǁƐ ƕǄǂǀǁ ƅǘƳƋ ǋ قǁƐ ǋ دينƽ ǋ Ûك دƨǄǁƐ ǅƑؤƪǁƐ üǋر ǏƳسƑبǂƜǄǁ Ƒƾشو سǉƑƜǄǁƐ ǌƥدين Ǐƺ بǁƐ ƣǘرƺƐدين 
 ÛثمƑƾǁƐ ضƪǁƐ Ǐرǁ ǏƳدƴǁƐ ƕǁǋرǕƐ ƼƐسǘمƳ ŶƐ ǃƐƣƈ ƕǐز  .Ƒǉ
 
ǋبƴدƈ ǅƈ ć ǏƻƳم منƐǋ ǈƓƬǆم صلǐƨرƥƑƓǄǁƐ ƣƑǊƜǁƐ Ɣكƻǆƺ ÛƕرƑƸƺƈ ǍǁƋ نǋ ǅƑƗƨجǉƑدƈ ǋ ƑǊǐƺ ب Ǎǂبƅǘă حƑǆƨă بƳƈ ǇƣƑǊƜد ŶƐ ƅƐمنǐǐƓǐǂƬǁƐ نǋ من 

ǉǗƐǋحتى كتب اهللا له الشهادة مع رفيقه القائد الهمام أبي دجانة القحطاني ،م ،  ǋ حƈ ƑǆƓƨنǁ ǈي مƢرج ǗƋ ƑǄǊنƬرǁƐ Ɣدين ǋ طǂب Ǐƺ ƔƣƑǊƪǁƐ سǐƓل 
 Ƒǐƺ ŶƐسƴن من د ƑǊǁƑبƮƻل ǋ ŶƐ م .ǈƗǆ

 
Əǁ ǋنƺ رƳƈ Ɲد ŶƐ ƅƐبƈ ǗƋ ƑǄǊǂƗƾǄن ƑǆنƾƗƴدƈ نƈ ƑǄǊشدƺ رح Ƒب ǋ ŶƐ ƅƑƾǂنǐلƥǗƐ ǋ ƔƣƑǊƪǁƐ ت Ǐƺ ƅƑƾمǉƈ üƦƑǆل ƕǆƜǁƐ ن ŶƐ ǋ ƑǄǊƓƨƟح Ǘǋ ƑǄǊƓǐƨ
Ǐǉ ƑǄ نƋ ǋ ƑǊƴǄجƉبƑǐ دنǁƐ ƅƑج ƥƈ ǏƺلƜǂƜي مǉƣوǆجƠƐ صر ǅƋ ǋ مǊزيƢيƑ م مǊǁ ŶƐ Ǎƾب ƈد ƾƺب ǐǂƬǁƐلǉƈ ǋ Ɣƣر ǁƐل ǉƈرحنƻيǘƺ ÛƐ حدƈ ŶƐ ǍǂƳ Ǐنزك

ǋƑǆǄǁƐش ǍǁǋǓƐ ƖƑكƈ ƑǄخƓرǓƐ ƔƣƑƽ مǕƐ ƕسǘمƑƺ ƕǐنƗظر Ɛǋم ƑيƟزنǀمǋ يƨوǋ ƅجوǀǉمǋ جǊزƈ ƐǋكƑƻنǀمǋ نƨǀو ƐصƑƓǂنǀمƐ ǋ نƓƬو ƐخƳƈ ǃƑǐوƐنǀمǐǂƽ ƑŬǄƴƺ ل 
. مǊǁ ǍǁموǗǋ Ƒ نǗموŶƐǋ ..ƒǋ ذǀم ر ǐƷدƳǋ ǈن Ƌǋ ŶƐد ƳǋكǁƤ ÛƑƴǐǄجǅ وǂترح
 

ǀǉ ǋذ ƐتǄƗƨرƽ وƺƐلǊƪǁƐ دƓƙƗǁ ƅƐت ƧƑǆǂǁ ج ǅƈ ƑƴǐǄصدƳƣ Ƽوت ƑǆبƑسƣƑƽ ƣƑǊƪƗتƋ ǋ ÛƑǆنƋ ǋ Ŷ ƑنƐƥ ǈǐǁƋ Ƒجƴو . ǅ
 

 
ǋ }ĆŶĈŬ

ĈǁƐ ĊƴĈزƔŬćǋ ĆǁĈرĆسćوǁĈǈĈǋ ĆǁĈǂĊǄćؤĊمĈǆĈǆǐĆوĆǁĆǀĈنǁƐ ŬĊǄćǆĆƺƑĈƾĈǐنĆǗ يĆƴĊǂĆǄćوǅĆ { 
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 ǋص ǋ ŶƐ ǍǂسǄǂدوعلى آله وصحبه أجمعين . ّنا محمّعلى نبي

 
 

ƋخوƐنǀمƑøƴǁƐƔƣƑøǐƾǁƐ Ǐƺ مƕ 
االثنين 07 جمادى االولى 1429 هـ 

 12/05/2008
 
 

 الجبهة اإلعالمية اإلسالمية العالمية
نينِؤمُ للمٌيضِحرَتَين وِاهدَجُار المَ ألخبٌصدَر
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  زمجرت
مجهود متميز في متابعة الحدث

 
March 2007 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 1,721 

  .لراجعون إليه وإنا هللا إنا
 منها خير وأخلفنا مصيبتنا في أجرنا اللهم

  القحطاني دجانة أبا والشيخ العتيبي سليمان أبا الشيخ اهللا رحم
  ، عليين في ودرجتهما منزلتهما ورفع ، الشهداء زمرة في وإخوانهما وتقبلهما
 .ًرفيقا أولئك وحسن والصالحين والشهداء والصديقين النبيين رفقاء وجعلهما
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 الفردوس محب
 

عضو نشيط

 

July 2007 :تاريخ التسجيل
المشاركات: 341 

 بارك اهللا فيكم وسدد خطاكم
 

 وتقبل اهللا الشيخ أبا سليمان العتيبي والشيخ أبا دجانة القحطاني في زمرة الشهداء 
 

 }َونُمَلْعَ اليَينِقِافَنُمْنَّ الِكَلَ وَينِنِمْؤُمْلِلَ وِهِولُسَرِلَ وُزَّةِعْ الَِِّهللاَ{ و

 

#  4 
  

 12-05-08, 09:17 PM 

  الشرى أسود
 كاتب قدير

مجهود متميز في متابعة الحدث
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 رحم اهللا الشيخ أبا سليمان العتيبي والشيخ أبا دجانة القحطاني
وتقبلهما وإخوانهما في زمرة الشهداء ، ورفع منزلتهما ودرجتهما في عليي
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 أالسد الشيخ
 

عضو نشيط
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إن اهللا وأن اليه راجعون
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