
كرامات       وجل عز لله ان في اولياؤه  لشك يعطيها
 ...... الصالحون

واقوال      والسنه بالكتاب ثابتة الكرامات وهذه
..... السلف

تيميه     ابن السلم شيخ ..يقول

بالكتاب  (  ثابتة ضعف   والكرامات وكلما والسنه
الكرامات    الناسزادت ...).... ايمان

انه    الله ويشهد ذلك    ووالله في شك ماعندي
بنفسي.....     كرامات عدة شهدت  .... وقد

اخرجنا   اننا مقتلهم     منها بعد قبورهم من شهدائ
يتغير        ولم للقبر القبله تعديل لسبب اسابيع  بعدة

للقصص  ...     يرجع الستزاده اراد ومن شيئا منهم
الشهداء    عن كتبناها .... العرب التي

الجساد       من المنبعثة المسك رائحة عن ناهيك
 ............ الطاهره

...... وما      عنهم العداء لنظرات عزوجل الله واعماء
عن  ...   التفصيل ولعل لك وقته   الى في ... ذلك

بتاريخ      الوسط الشرق جريدة 12/7هـ/1422نشرت
قبور   عن جراء    مقال من العرب  اشهداء

افغانستان    في الخيره ...... الحداث

نورا       وذكروا رأوا انهم عيان لشهود اقوال وساقوا
قبورهم   من  ..... يخرج



الحمام  الشهداء     وان جثث على البيضيدل
من....      منبعثة تفوح المسك روائح وان  العرب

فهمي....     الكاتب ماذكره ذلك ويدعم اجسادهم
الكثير     ذلك عن وزاد  ..... هويدي

جثث       ان يقول بشهادته الحمر الصليب وكذلك
لتتعفن    معهم ومن ....... العرب

للمرضى      فقط القوال هذه ننقل نحن
اللذين     امتنا ابناء من سوى  النفسانيين ليصدقون

 مايقوله

 .... عندنا      اما فلكه في دار ومن الغربي العلم
الله     فهي من بها نؤمن .... مسلمات

يذكر   بالشيء .... والشيء

ذكرت   وان الشجاع    سبق القائد سيرة وكتبت
الطائفي      ابومصعب الله شاء ان  .... الشهيد

في  الشهداء    8رقم  وهو قصص سلسلة من
كتبتها   التي .... العرب

ابوعمر    الشيخ لي من    ذكر الله السيفحفظه
قبر         من بالقرب حراسة في كنا قال انه الشيشان

ذر  )....   ابي المجاهدين( احد فأتاني مصعب الطائفي
من       يخرج نورا رأيت يقول وهو  مسرعا

السماء     باتجاه ذر ابي ..... قبر



وقد     القحطاني ابودجانة اخونا ذكرت واذكر
المجاهدين        احد برفقته كان انه قبل من سيرته

 حين

يبكي    وهو فأتانا نورا     قتل رأيت لقد والله ويقول
السماء        الى صاعدا دجانه ابي فم من .... يخرج

علىصحة       الله ويشهد ذكرها والقصصيطول
ورأيت   .... ماذكرت

بالشهادة   اللهم لنا  ...... اختم

آمين   ....اللهم


