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   انَستِانَي أفغِاد فَهِدة الجِاعَظيم قَنَن تِاجل مَ عانَيَب   
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ية ِلَمَع        يةِادَهَشِتّية إسِلَمَع
يةِادَهَشِتّإس

رّصَاح النَيِر        رّصَاح النَيِر

 12-5 دولة العراق اإلسالمية/التقرير الخامس واألربعون - السابع و العشرون من خطة 
الكرامة 

 منذ إعالن دولة اإلسالم وأمل األمة القادم .. وستظل باقية بإذن اهللاًمضى 575 يوما

 

 منتدى الحدث ( قضايا األمة اإلسالمية)>  ::: المنتديات العامة :::>  شبكة اإلخالص اإلسالمية 
هذا ما رأيته اليوم في المنام بخصوص القائد مهند وابو الوليد الغامدي وشبكة االخالص  

04:49 آخر زيارة لك : 2008-05-09 كانت 
 PM 

: غير مقروء 0, اإلجمالي 0. الرسائل الخاصة

تسجيل الخروج وصالت سريعة بحثمشاركات جديدةالتقويمقائمة األعضاءاألسئلة الشائعةلوحة التحكم

http://www.al-ekhlaas.net/forum/showthread.php?t=146572

http://www.al-ekhlaas.net/forum/showthread.php?t=146474
http://www.al-ekhlaas.net/forum/showthread.php?t=146474
http://www.al-ekhlaas.net/forum/showthread.php?t=146284
http://www.al-ekhlaas.net/forum/showthread.php?t=146184
http://www.al-ekhlaas.net/forum/showthread.php?t=145770
http://www.al-ekhlaas.net/forum/showthread.php?p=1048852
http://www.al-ekhlaas.net/forum/showthread.php?t=146596
http://www.al-ekhlaas.net/forum/showthread.php?p=1052060
http://www.al-ekhlaas.net/forum/showthread.php?p=1052060
http://www.al-ekhlaas.net/forum/showthread.php?t=146684
http://www.al-ekhlaas.net/forum/showthread.php?t=146684
http://www.al-ekhlaas.net/forum/index.php
http://www.al-ekhlaas.net/forum/forumdisplay.php?f=6
http://www.al-ekhlaas.net/forum/forumdisplay.php?f=10
http://www.al-ekhlaas.net/forum/showthread.php?t=146572
http://www.al-ekhlaas.net/forum/private.php
http://www.al-ekhlaas.net/forum/usercp.php
http://www.al-ekhlaas.net/forum/faq.php
http://www.al-ekhlaas.net/forum/memberlist.php
http://www.al-ekhlaas.net/forum/calendar.php
http://www.al-ekhlaas.net/forum/search.php?do=getnew
http://www.al-ekhlaas.net/forum/search.php
http://www.al-ekhlaas.net/forum/showthread.php?t=146572&nojs=1#usercptools
http://www.al-ekhlaas.net/forum/login.php?do=logout&logouthash=3d0b559d6e9f71af2d6b69fdad8fac7b


 

  البحث في الموضوع  أدوات الموضوع   عرض أول مشاركة غير مقروءة

#  1    
  

, PM 08:16 باألمس 

 جبال أفغانستان
 

مخلص جديد
 

المشاركات: 15 
قام بالدعاء: 0

دعي له 32 مرات في 8 
مشاركات 

 هذا ما رأيته اليوم في المنام بخصوص القائد مهند وابو الوليد الغامدي وشبكة االخالص

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 

 السالم عليكم ورحة اهللا وبركاته 
 

 هذا ما رأيته اليوم في المنام بخصوص القائد مهند وابو الوليد الغامدي وشبكة االخالص
 
 

 أديت صالة الظهر 
 

 ثم صليت السنة 
 

 ثم أويت إلى فراشي
 
 

 فرأيت فيما يرى النائم
 
 

 أني في الشيشان وكان الثلج شديد جدا وكثيف جدا 
 
 

 وكنت اقف بجانب القائد ابو الوليد الغامدي 
 

 وكنا القائد ابو الوليد يرف على مركبة تذلج سوف يقودها أحد االخوة 
 وكانت مفخخة فقلت للقائد ابو الوليد هل هي عملية إستشهادية قال نعم 

 ثم انطلق هذا االخ بمركبته 
 
 
 

 ثم ألتفت إلى الخلف فوجدت القائد مهند يجلس على ارض مرتفعة أكثر من إرتفاع ارضنا بشيء بسيط 
 
 

 ثم مشيت مع القائد ابو الوليد 
 

 وقلت له هل القائد مهند سوف يعقد لقاء مع شبكة االخالص ويجيب عن االسئلة في إصدار صوتي
 

 قال نعم ؟
 

 وسألته بعض االسئلة ولكن لألسف نسيتها
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 فهل من معبر لما رأيت 

 
 

    

 العضو التالي يدعوا لجبال أفغانستان لمشاركته القيمة هذه

 (باألمس)الزلزلة

#  2    
  

, PM 08:28 باألمس 

 زرقاوية االنبار
 

مخلص مجتهد
 

المشاركات: 542 
قام بالدعاء: 239

دعي له 129 مرات في 80 
مشاركات 

 اخي في اهللا انا ال اعرف الحقيقة 
 لكن سوف اسأل لك اخ لي ما اذا يعني منامك 

 
 

لكن انا اشوف ماشاء اهللا خير ان شاء اهللا 
__________________ 

 شرطة عراقية ... ردة ونفاقية 

 بالذبح جيناكم ... ال ال اتفاقية 
 
 
 

http://www.yahali.com/portal/images/...e/zarqawi6.jpg  
 

لكل جيش عندنا فلوجة ** ولكل بوش عندنا زرقاوي 
    

 العضو التالي يدعوا لزرقاوية االنبار لمشاركته القيمة هذه

 (باألمس)الزلزلة

#  3    
  

, PM 08:40 باألمس 

elamer73 
 

شخصية متميزة
 

المشاركات: 2,297 
قام بالدعاء: 800

دعي له 431 مرات في 318 
مشاركات 
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خيرا ان شاء اهللا

__________________ 

 سبحان اهللا و بحمده سبحان اهللا العظيم 
 

اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم األحزاب، اهزم الروافض الحاقدين والصليبيين المتصهينيين ، ومن 
 حالفهم .

 }َونُمَلْعَ ال يَينِقِافَنُمْنَّ الِكَلَ وَينِنِمْؤُمْلِلَ وِهِولُسَرِلَ وُزَّةِعْ الَِِّهللاَ{و
    

 العضو التالي يدعوا لelamer73 لمشاركته القيمة هذه

 (باألمس)الزلزلة

#  4    
  

, PM 08:40 باألمس 

 خلية األندلس
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 316 
قام بالدعاء: 7

دعي له 11 مرات في 10 
مشاركات 

 
 السالم عليكم و رحمة اهللا تعالى و بركاته

 
 
 

 خير إن شاء اهللا يا أخي
 فالثلج أبيض و هذا

 اللون يدل على الصفاء
 و النقاوة ،أبشر يا

 أخي إن شاء اهللا سينقي
 األبطال المجاهدون بالد

 الكفار واإلسالم من 
  .نجاستهم

***** 
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__________________ 

ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا 
    

 العضو التالي يدعوا لخلية األندلس لمشاركته القيمة هذه

 (باألمس)الزلزلة

#  5    
  

, PM 09:19 باألمس 

 باسييف2008
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 236 
قام بالدعاء: 290

دعي له 78 مرات في 57 
مشاركات 

اللهم انصرالمجاهدين في الشيشان
    

 العضو التالي يدعوا لباسييف2008 لمشاركته القيمة هذه

 (باألمس)الزلزلة

#  6    
  

, PM 09:23 باألمس 

 جبال أفغانستان
 

مخلص جديد
 

المشاركات: 15 
قام بالدعاء: 0

دعي له 32 مرات في 8 
مشاركات 

اقتباس:
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  جبال أفغانستانكاتب هذه المشاركة : 
  الرحيم الرحمن اهللا بسم

 
  وبركاته اهللا ورحة عليكم السالم

 
 االخالص وشبكة الغامدي الوليد وابو مهند القائد بخصوص المنام في اليوم رأيته ما هذا

 
 

  الظهر صالة أديت
 

  السنة صليت ثم
 

 فراشي إلى أويت ثم
 
 

 النائم يرى فيما فرأيت
 
 

  جدا وكثيف جدا شديد الثلج وكان الشيشان في أني
 
 

  الغامدي الوليد ابو القائد بجانب اقف وكنت
 

  االخوة أحد يقودها سوف تذلج مركبة على يرف الوليد ابو القائد وكنا

  نعم قال إستشهادية عملية هي هل الوليد ابو للقائد فقلت مفخخة وكانت
  بمركبته االخ هذا انطلق ثم

 
 
 

  بسيط بشيء ارضنا إرتفاع من أكثر مرتفعة ارض على يجلس مهند القائد فوجدت الخلف إلى ألتفت ثم
 
 

  الوليد ابو القائد مع مشيت ثم
 

 صوتي إصدار في االسئلة عن ويجيب االخالص شبكة مع لقاء يعقد سوف مهند القائد هل له وقلت
 
 ؟ نعم قال

 
 نسيتها لألسف ولكن االسئلة بعض وسألته

 
  رأيت لما معبر من فهل

 
 

 يشرف التصحيح : 
 

 قبل صالة الظهر أتاني خبر إستشهاد الشيخ ابو سليمان العتيبي فحزنت جدا حتى بكيت ثم صليت الظهر تنبيه:
 ثم نمت 
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 العضو التالي يدعوا لجبال أفغانستان لمشاركته القيمة هذه

 (باألمس)الزلزلة

#  7    
  

, PM 10:49 باألمس 

 متفائل بالنصر
 

مخلص مشارك
 

المشاركات: 22 
قام بالدعاء: 0

دعي له 3 مرات في 2 
مشاركات 

 الحمد هللا ..
م هذه الرؤيا تذكير من اهللا لك أن المجاهد ال يتوقف أجره بعد موته خصوصا إذا كان قائد حيث أن من دربهم وعلمهم واليزالون أحياء فله مثل أجره

 بمنة اهللا وكرمه ..
 وقد حدث هذا كثير مثل الرؤى التي رؤيت لخطاب تقبله اهللا كان تفسيره أن أجره في جهاد الشيشان ال يزال مستمرا بفضل اهللا ..

اهللا وأيضا رؤياك هذه في أبو الوليد نحسبه وال نزكي اهللا أحدا و تدل أيضا على أمثالهم من قواد الجهاد وخصوصا الشيخ أبي سليمان العتيبي تقبله 
 حيث حصل لك من الغم والحزن ماحصل فاهللا يبشرك ويذكرك ..فاحمده..

 - وفيها .. أن أبالوليد قد صدقك بشأن القائد مهند ..
 
 
 

واهللا أعلى وأعلم ..

    

#  8    
  

, PM 11:56 باألمس 

 الفلوجي22
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 219 
قام بالدعاء: 11

دعي له 44 مرات في 41 
مشاركات 

اللهم إحفظ أميرنا أبو عمر البغدادي مذل المجوس من كيد األعداء

    

#  9    
  

, AM 12:32 اليوم 

 أسد القوقاز
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 371 
قام بالدعاء: 6

دعي له 165 مرات في 58 
مشاركات 
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 اخي الكريم 
 على حسب علمي ان الحلم في منام الظهيرة ال تفسير له ، اما نوم الليل هو الذي يكون به شيء ان شاءاهللا ، و اهللا اعلم 

 
لكن في موضوع ان القائد مهند سوف يجري لقاء صوتي لألخالص ، نحن اآلن نسعى الى ذلك و اسأل اهللا ان يوفقنا في هذا العمل و ينجز بنجاح و 

 خالل فترة من الزمن يكون االصدار جاهز على االخالص بعد جمع االسئلة 
 

 يمكن زيارة هذا الموضوع اعتقد لم تراه 
 

http://ekhlaas.biz/forum/showthread.php?t=145617

__________________ 
أماه ال تبكي علي فإنني ** قد بعت نفسي واشتريت جنانيا

 
اوما ترين جراح امتنا وقد ** سالت دمائا فمن يغيث دماءيا

 
المسجد األقصى يدنس جهرة ** ونرى كالب الروس في شيشانيا

 
أقسمت باهللا الذي رفع السماء ** لن يرتع الباغي على اوطانيا

    

#  10    
  

, AM 01:39 اليوم 

 جبال أفغانستان
 

مخلص جديد
 

المشاركات: 15 
قام بالدعاء: 0

دعي له 32 مرات في 8 
مشاركات 

اقتباس:

  أسد القوقازكاتب هذه المشاركة : 
  الكريم اخي
  اعلم اهللا و ، شاءاهللا ان شيء به يكون الذي هو الليل نوم اما ، له تفسير ال الظهيرة منام في الحلم ان علمي حسب على

 
 فترة خالل و بنجاح ينجز و العمل هذا في يوفقنا ان اهللا اسأل و ذلك الى نسعى اآلن نحن ، لألخالص صوتي لقاء يجري سوف مهند القائد ان موضوع في لكن
  االسئلة جمع بعد االخالص على جاهز االصدار يكون الزمن من
 

  تراه لم اعتقد الموضوع هذا زيارة يمكن
 

http://ekhlaas.biz/forum/showthread.php?t=145617

ال يا اخي انا اعلم بالموضوع وفي الرؤية سألت القائد ابو الوليد عن صحة الموضوع فقال لي صحيح

    

#  11    
  

, AM 03:11 اليوم 

 جبال أفغانستان
 

مخلص جديد
 

المشاركات: 15 
قام بالدعاء: 0

دعي له 32 مرات في 8 
مشاركات 
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اقتباس:

  متفائل بالنصركاتب هذه المشاركة : 
  ..هللا الحمد
 بمنة أجرهم مثل فله أحياء واليزالون وعلمهم دربهم من أن حيث قائد كان إذا خصوصا موته بعد أجره يتوقف ال المجاهد أن لك اهللا من تذكير الرؤيا هذه
  ..وكرمه اهللا
  ..اهللا بفضل مستمرا يزال ال الشيشان جهاد في أجره أن تفسيره كان اهللا تقبله لخطاب رؤيت التي الرؤى مثل كثير هذا حدث وقد

 حصل حيث اهللا تقبله العتيبي سليمان أبي الشيخ وخصوصا الجهاد قواد من أمثالهم على أيضا تدل و أحدا اهللا نزكي وال نحسبه الوليد أبو في هذه رؤياك وأيضا
 ..فاحمده ..ويذكرك يبشرك فاهللا ماحصل والحزن الغم من لك
  ..مهند القائد بشأن صدقك قد أبالوليد أن .. وفيها- 
 
 
 

 ..وأعلم أعلى واهللا

بارك اهللا فيك

    

#  12    
  

, AM 05:41 اليوم 

 ابا عبد اهللا
 

شخصية المعة
 

المشاركات: 1,763 
قام بالدعاء: 657

دعي له 239 مرات في 213 
مشاركات 

خيرا ان شاء اهللا

    

 
»الموضوع التالي | الموضوع السابق«

 

اللهم تقبل المال داد اهللا

حدثت األخطاء التالية عند إرسال هذه الرسالة

ًحسنا

الرسالة:
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خيارات

الرد؟ في اقتباس رسالة

 
 

قواعد المشاركة 

 كتابة مواضيع جديدةتستطيع
 كتابة ردود جديدةتستطيع

 إرفاق مرفقات في مشاركاتكال تستطيع
 تحرير مشاركاتكتستطيع

تعمل رموز المنتدى
تعمل االبتسامات

تعمل رموز الصور
 HTML ال تعملرموز لغة

االنتقال إلى 
 

 
 

.PM 04:09جميع األوقات بتوقيت جزيرة المصطفى صلى اهللا عليه وسلم. الساعة اآلن » 
 

األعلى - شبكة اإلخالص اإلسالمية - االتصال بنا
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