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 مراسل الشبكة
  

تاريخ التسجيل: 04-04-2007
المشاركات: 5,759 

 ان/ بيان حول استشهاد الشيخ أبي سليمان العتيبيَستِانَي أفغِاد فَهِ الجّدةِاعَظيم قَنَت 

 الرحيم الرحمن اهللا بسم
 
  بيان

 انَستِانَأفغ يِف ادَهِالج ّدةِاعَق ظيمََنت
 

 
 

اهللا رحمه العتيبي سليمان أبي الشيخ استشهاد حول
 
 
 

 . أحياء ربهم عند فهم ، الشهداء منهم مّوكر ، الفناء خلقه على وكتب ، بالبقاء تفرد الذي هللا الحمد
. األزكياء الطاهرين وصحابته آله وعلى ، األتقياء أمام ٍمحمد نبينا على والسالم والصالة
 : وبعد

 
 رحمه العتيبي سليمان أبا المجاهد الشيخ خاصة المجاهدين وإلى عامة اإلسالمية األمة إلى ننعى ، وجل عز الجليل الرب بقضاء والرضا ، القدير للملك التسليم لؤهاِم ٍفبقلوب

 ٍونصح ٍودعوة ٍوعلم وجهاد ٍهجرة بعد ، أشهر ِستة من يقرب ما قبل ، هنا إخوانه إلى العراق من انحاز أن بعد أفغانستان أرض في الشهادة مع ٍموعد على كان فقد ، تعالى اهللا
. ًخيرا والمسلمين اإلسالم وعن عنا اهللا جزاه ،
 

 جنود اهللا أعداء مع ٍاشتباك إثر عنه، اهللا فرج القحطاني ناصر أبي أخو وهو ، اهللا رحمه القحطاني دجانة أبي األخ رفيقه مع بأفغانستان بكتيا والية في استشهاده وكان
. واالستبسال والتضحية للبطولة مثال وضربا ونصرهما اهللا تهماّوثب ، والردة الصليب

 
 . عليين وأسكنهما ، المرضيين في لهماّوتقب ، واسعة رحمة اهللا فرحمهما

 
 

. لعرب ا جزيرة وفي خاصة العراق مجاهدي من سليمان أبي وإلخوان ، المسلمين وعموم المجاهدين وإخوانهما ألهلهما فيهما بالتعزية ونتقدم
 

. خيرا منهم المسلمين ضّيعو وأن ، الشهداء آثار على يبارك أن اهللا نسأل
. العالمين رب هللا والحمد

 

http://www.shmo5alislam.net/vb/member.php?s=50143efcb5d410f32f7943bc98e861b8&u=13


 
 
  الدعاء من تنسونا ال
 
 انَستِانَأفغ يِف ادَهِالج ّدةِاعَق ظيمََنت
 

 - اهللا حفظه - اليزيد أبو مصطفى/  القائد الشيخ كتبه
 هـ 1429األولى جمادى

 
 

)لإلعالم الفجر مركز: (المصدر

 

#  2 
  

 11-05-2008, 10:31 PM 

 عبد اإلله
 

شامخ مميز

 

تاريخ التسجيل: 28-09-2007
المشاركات: 3,435 

  .....عليين وأسكنهما المرضيين في لهماّوتقب واسعة رحمة اهللا فرحمهما

 

#  3 
  

 11-05-2008, 10:38 PM 

 الكفر بالطاغوت
 

شامخ نشيط

 

تاريخ التسجيل: 10-02-2008
المشاركات: 273 

 . عليين وأسكنهما ، المرضيين في لهماّوتقب ، واسعة رحمة اهللا فرحمهما
 

.خيرا منهم المسلمين ضّيعو وأن ، الشهداء آثار على يبارك أن اهللا نسأل
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#  4 
  

 AM 06:20 ,يوم أمس 

 حرب المستضعفين
 

شامخ نشيط

 

تاريخ التسجيل: 10-09-2007
المشاركات: 142 

مدبرين غير مقبلين بكم وأحقنا اهللا رحمكما

 

#  5 
  

 AM 09:43 ,يوم أمس 

 صاحب الحور
  

تاريخ التسجيل: 28-04-2007
المشاركات: 1,427 

الصديقين و الشهداء مع اهللا تقبلهم و إخوانهم و اهللا رحمهما

 

#  6 
  

 AM 11:48 ,اليوم 

 السحاب االحمــر
 

شامخ محرض

 

تاريخ التسجيل: 07-05-2008
المشاركات: 34 

الصديقين و الشهداء مع اهللا تقبلهم و إخوانهم و اهللا رحمهما

 

#  7 
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 ابي حفص
 

شامخ جديد

 

تاريخ التسجيل: 07-05-2008
المشاركات: 3 

  اسشهاده تقبل اللهمم
 الدن بن اسامة المجاهد الشيخ وقائدنا شيخنا احظلنا اللهم

والمرابطين المجاهدين وكل

 

 
 » الموضوع التالي | الموضوع السابق «

 
 

تعليمات المشاركة 

 كتابة مواضيعال تستطيع
 كتابة ردودال تستطيع
 إرفاق ملفاتال تستطيع
 تعديل مشاركاتكال تستطيع

متاحة أكواد المنتدى
متاحة االبتسامات
[IMG] متاحة كود
 HTML معطلةكود

 االنتقال السريع إلى

 
 
 

.PM 11:00جميع األوقات بتوقيت GMT +3. الساعة اآلن 
 

 األعلى - األرشيف - منتديات شبكة شموخ اإلسالم - االتصال بنا 

 
الرحيم الرحمن اهللا بسم

  التنظيمي االنتماء حيث من مؤسسة أو حزب أو تنظيم ألي تابعة غير مستقلة شبكة اإلسالم شموخ شبكة أن علمكم نحيط أن نحب
  وخلقا وعمال علما المنصورة الطائفة نهج انتهجوا ممن وغربا شرقا الموحدين إلخواننا هو والمطلق التام ووالئنا انتمائنا بل
النشر قبل للرقابة تخضع ال المواضيع أن إذ الشبكة توجه عن بالضرورة تعبر ال األعضاء طرف من المنشورة المواضيع أن كما
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