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 ..رجفينمال ةسوأيا من كشف جهادكم إليكم 

 ..وتعلقت بحبكم أفئدة الموحدين
 ..فكنتم خير أنصار لخير مهاجرين

  ..عـز رشيدو قة ثسرتم في طريقكم البعيد بخطى وا
 ..األىواؿ وال نقص األنفس واألمواؿكم المحن و ولم تثن

 ..العقيدةو فقد علمتم أنها الضريبة لسالمة المنهج 
 ..كم ما لذ وطابء األحباب وتركتم ورا وألجل دينكم ىجرتم

 ..فصبرتم وصابرتم ورابطتم وجاىدتم وقاتلتم
 .الرؤوس هموتطايرت من عمالئ ,الجبابرة الروسحتى تمرغ أنف 

 
 ود اإلمارة اإلسالمية في القوقازإلى جن

 ..أيها األحرار في زمن العبيد
 نهديكم ىذا العمل

 محبًة ونصرة
 

قَاَتَل َمَعُو رِبػّْيُّوَف َكِثيٌر َفَما َوَىُنوْا ِلَما َأَصابَػُهْم ِفي َسِبيِل الّلِو َوَما َضُعُفوْا َوَما اْسَتَكانُوْا  )وََكأَيّْن مّْن نَِّبي  
 َوالّلُو ُيِحبُّ الصَّاِبرِيَن(
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 باعوا الحياة وفتتوا األكباد * * *  يا أمتي قري فدونِك فتيةٌ 

 وىبوا لِك األرواح واألجساد * * * لما طغى الرشاش في ساح الفداء
 

 
 

إّف اهلل يقيم الحروب ليصطفي ويمتحن من يشاء من عباده, فيقيم الحجة على خلقو, فمن أودت بو 
 أعمالو فقد ظلم نفسو.

ها وطوؿ أمدىا وقد كانت الحروب من أعظم ما يمتحن بو اإلنساف, فمع كثرة المعارؾ وضراوت
إال أىل اإليماف أصحاب الرسالة الصحيحة, وقد كانت ال يبقى في الصف  ؛وازدياد متطلباتها

د أف كاف قتاؿ الروس في أفغانستاف جهاًدا عجبهات الجهاد المعاصرة خير دليل على ذلك, فب
مبارًكا نراه اليـو ضد التحالف الصليبي إرىابًا وتعديًا, ثم نرى كيف تساقط األدعياء الذين اقتاتوا 

لتي كاف القتاؿ فيها في يوـٍ من األياـ جهاًدا ومناصرة نراه بعد أف على دماء المجاىدين, فالشيشاف ا
)َكبُػَرْت َكِلَمًة َتْخُرُج ِمْن َأفْػَواِىِهْم ِإف ا, ن مع الروس إرىابًا وشأنًا داخليِّ تحّسنت عالقات المرتدي

 .يَػُقوُلوَف ِإالَّ َكِذباً(
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 القوقاز
وبحر قزوين في الشرؽ, يعـو على بحٍر ىائٍل من  ,يقع بين البحر األسود في الغرب إقليٌم جبليّّ 

 النفط والغاز الطبيعي وكنوز المعادف النفيسة.
 عرؼ أىلو اإلسالـ في عهد الفاروؽ عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو.
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وتقع في حدوده عدة دوؿ إسالمية ذاقت على يد الروس الملحدين أشنع الجرائم التي ال يتصورىا 
وقُِتل في أقل من ربع قرف أكثر من ستة وعشرين  ,نست الحرماتاألعراض ودُ  هكتْ عقل, فانتُ 

مليوف مسلم, كما أغلقت عشرات اآلالؼ من المساجد ودور التعليم, ومارس الروس المجرموف 
 .صنوؼ األساليب في مسخ المسلمين وتفريقهم وإبعادىم عن دينهم

 

 
 

وب المسلمين ىناؾ رغم الطغياف والجبروت, فصمد لكن اهلل سبحانو وتعالى أبقى ىذا الدين في قل
 المسلموف رغم قلة النصير وخذالف الصديق.

 
 الشيخ أسامة بن الدف )رحمو اهلل(:
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ادية بقدر ما يقترب حدث نفسك, بقدر ما يزيد عندنا من الشباب أصحاب العمليات االستشه"
 بإذف اهلل سبحانو وتعالى". موعد النصر

 
 رحمو اهلل(:أبو البراء الشمالي )

وعلى آلو  بسم اهلل الرحمن الرحيم, والصالة والسالـ على أشرؼ األنبياء والمرسلين نبينا محمد
 ...وصحبو أجمعين, أما بعد

 

 
 

 المعلق:
 أبو البراء الشمالي )رحمو اهلل(

ا ملذات الدني عمره, ترؾ في ريعاف , زاد المعارؾ ومدد الجبهات, شابّّ من بالد الحرمين المعطاءة
, فأي م خلف ظهره ولم يباؿِ  ستقبٍل والعرض منتهك والدـ بوظيفٍة مرموقة أو مستقبٍل موىـو

ساء إليهما من أحقر الناس بل أي مستقبٍل وكتاب اهلل تعالى ونبيو صلى اهلل عليو وسلم يُ  ؟مسفوؾ
 !وأذلهم

ا, فانطلق لو عذرً  عِلم أنو ال عذر لقاعٍد إال من أىل األعذار أو النساء, فنظر في حالو فلم يجد
ثم ما لبث أف كسر إخوانو  ,ود النزاؿ, وبعد فترة من جهاده وقع في األسرنحو ميداف الرجاؿ وأسُ 

ليعود إلى الميداف يحصد في الكافرين, ثم يكتب اهلل لو أف يقع في حصاٍر مع  ,قيده في بادوش
يبيوف بهم قاموا بقصف بعض إخوتو وكانوا في منطقٍة صغيرٍة تغطيها األحراش, ولما علم الصل

ولكن اهلل سّلمهم وخرجوا بعدىا وقد  ,المكاف لمدة عشرة أياـٍ متواصلة أتت على األخضر واليابس
أنهكهم الجوع والبرد, فمرض رحمو اهلل وتورمت قدماه ثم تيّبست أطرافها فقّرر األطباء بتر أطراؼ 
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ميداف النزاؿ يقارع أعداء اهلل بهمٍة أعظم بل عاد بعدىا إلى  ,قدميو, فلم تلن عزيمتو أو يفرح بالعذر
 وعزيمٍة أشد.

إلخوانو وأمرائو, وحين قُِتل الشيخاف رحمهما اهلل أقسم أف  أكثر الناس محبًة للجهاد ووالءً  كاف من
مشترًكا  ايقتّص ويشفي صدره من أعداء اهلل, فطلب االنغماس فيهم بشاحنٍة مفّخخة واختار لو ىدفً 

ن والحرس الوثني المرتدين, كانوا وأذنابهم من البيشمركة المتصهينيالصليبيين اجتمع فيو حشٌد من 
ورحل  ,فأشعل في أجسادىم وقلوبهم نارًا تزيد وما تنقص ,جميًعا في نقطة تفتيٍش شمالي الموصل

 قرير العين ىانئها.
 

 
 

 أبو البراء الشمالي )رحمو اهلل(:
بلنا في عداد الشهداء, ونصيحتي لإلخوة المجاىدين نسأؿ اهلل سبحانو وتعالى أف يثبتنا وأف يتق

والحذر  ,واليقين اليقين ,والصبر الصبر ,عامة بتقوى اهلل سبحانو وتعالى, وأوصيهم بالثبات الثبات
والتوكل التوكل على اهلل عز وجل, فإف ىذه الوصية ىي أركاف العمل وأركاف الجهاد وأركاف  ,الحذر

نو وتعالى, وىذه الوصية ىي وصية شيخنا الشيخ وزير الحرب أبو االستمرار في سبيل اهلل سبحا
لفوارس بغداد ولجنود الدولة اإلسالمية, وأّف ىذه  -تقبلو اهلل في عداد الشهداء-حمزة المهاجر 

ىي ثأر ألمير المؤمنين وثأر لوزير الحرب أبو حمزة  -بإذف اهلل عز وجل نتوكل على اهلل-الغزوة 
ا ال نذرؼ الدموع بل إن اهللأف يجمعنا بهم في عداد الشهداء, وو  بحانو وتعالىسالمهاجر, أسأؿ اهلل 

واهلل نقوؿ ألعداء اهلل سبحانو وتعالى من و نسكب الدـ الدـ على أعداء اهلل سبحانو وتعالى, 
الصليبيين والمرتدين عامة وأذنابهم الصفويين الرافضة أنكم ال تفرحوا بمقتل شيخنا وأميرنا ووزير 

واإلخوة  ,وأبو أحمد العثري تقبلو اهلل عز وجل ,وقادتنا أمثاؿ المشايخ أبو صهيب رحمو اهلل حربنا
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عامة وممن اعتقلتموىم وكبلتموىم في السجوف, فلتعلموا يا عباد الصليب أف الرحم الذي أخرج 
 أبو مصعب الزرقاوي ويوسف العييري وأبو النور المقدسي وأبو الليث الليبي وأبو حفص المصري

ىو الذي سيخرج لكم جياًل سينسيكم أيامهم بإذف اهلل عز وجل وتتمنوف أياـ مشايخنا وقادتنا بإذف 
 اهلل عز وجل.

وأسأؿ اهلل سبحانو وتعالى أف يتقبلهم وأف يثبتهم على ىذا الطريق, وواهلل  ,وسالمي إلى اإلخوة عامة
أسأؿ  ,تعالى وإلى اللحاؽ بمشايخنايا إخوة يعز علينا فراقكم ولكن لقد اشتقنا إلى اهلل سبحانو و 

 .وال تنسوني من دعائكم, أف يثبتنا غير خزايا وال مفتونيناهلل سبحانو وتعالى أف يتقبلنا و 
 أخوكم أبو البراء الشمالي.

 

 
 

 أبو عثماف )حفظو اهلل( أمير اإلمارة اإلسالمية في القوقاز: /الشيخ
وت, ورفضنا الشفوي ال يعني شيًئا إذا لم يكن إنو التوحيد الذي يفرض علينا أف نرفض أي طاغ"

 ."ألف الدين قبل كل شيٍء فعل ؛ىناؾ فعٌل يدعمو
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 الشيخ أسامة بن الدف )رحمو اهلل(:
وفرصٌة تاريخية عظيمٌة نادرة للنهوض باألمة  ,أمامكم مفترؽ طرٍؽ خطير ,فيا أبناء أمتي المسلمة"

نين الوضعية والهيمنة الغربية, فمن اإلثم العظيم والجهل والتحرر من العبودية ألىواء الحكاـ والقوا
الكبير أف تضيع ىذه الفرصة التي تنتظرىا األمة منذ عقوٍد بعيدة, فاغتنموىا وحطموا األصناـ 

 واألوثاف وأقيموا العدؿ واإليماف.
اقوا أمتي المسلمة, لقد شهدِت قبل بضعة عقوٍد ثوراٍت عديدة فرح الناس بها ثم ما لبثوا أف ذ

فالسبيل لحفظ األمة وثوراتها اليـو من الضالؿ والظلم ىو باالنطالؽ في ثورة الوعي  ,ويالتها
 ."ساسية وأىمها ركن اإلسالـ األوؿوتصحيح المفاىيم في شتى المجاالت وال سيما األ
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 المعلق:
قاومت استقالؿ بعد انهيار االتحاد السوفيتي حاولت روسيا الحفاظ على ما تبقى من مستعمراتها, ف

الدوؿ اإلسالمية وأبقتها تحت سلطانها, فما كاف من شباب اإلسالـ وشيبو إال أف ىبوا كاألسود 
للذود عن دينهم وأمتهم, فبادروا الروس باالنفصاؿ قبل انهيار اتحادىم بفترٍة وجيزة, وكانت 

تح عليهم أبناء تحركاتهم من أسباب تشتت الروس المنشغلين وقتها بالحرب على أفغانستاف, فف
 مما عّجل في تمزقهم وضعفهم. ؛اإلسالـ جبهًة جديدًة ما كاف لهم ِقبل بها

 
 فادييف: /المؤرخ الروسي

لوال الحرب القوقازية التي عاقت تقدمنا الستطاعت الجيوش الروسية أف تحتل الشرؽ بأجمعو من "
 ."مصر إلى الياباف وىي تسير على نغمات فرقها الموسيقية

 

 
 

 لق:المع
 أبو حفص األنصاري )رحمو اهلل(

يحمل من الهم ألمتو ما تنوء بحملو  ,نقي القلب طاىر األثواب من أرض األنبار المباركة, شابّّ 
الجباؿ, قدـ روحو هلل يـو أف أحجم عن بذؿ ما ىو أقل منها كثير من المسلمين فكنزوا الدينار 

 عو بين مرابٍط صائٍم أو ساىٍر في مصاله.والدرىم, سلك طريق الجهاد منذ زىرة شبابو فقضى ربي
وحين رأى ما حل بالمسلمين من ذؿ وتمزؽ تحركت فطرتو السليمة وصرخ في وجو القاعدين 

 ريخ أني أولهم".أبو فليشهد الت اوالمرجفين "إف كاف المقدـ على الجهاد والشهادة مغررً 
اة, ال نجـو جـو الهادية للسر الن ,بن مسعوداوتو "أنا قدوتي أسامة وابن عمر و يصدح بأعلى ص
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 عبين وراقصين".الهوى من مطربين وال
فهبوا  ,كانت كلمات أمراء الجهاد وقادتو الذين زكوىا بأفعالهم أعظم دافٍع لو وللعشرات من أمثالو

 مرخصين األرواح سائرين على نهجهم.
على آلية تحمل علوًجا  فانقض ,صعد الفارس دابتو وشد لجامها وانطلق نحو أعداء اهلل الصليبيين

ىم ءفمزؽ أشال ,ليبيوف أعراض المسلمينتلك التي على أرضها أىاف الص ,ىندسيين في أبي غريب
ما ربح واهلل ىو الشاري, عليك  عمَ فنِ  ,فربح وخسروا ئ,فطأبقى في قلوب أىليهم لوعًة ال تنو 

 سحائب الرحمة والرضواف.
 

 
 

 االستشهادي: ىذا زر الجنة. -
األجر, نسأؿ اهلل أف يلحقنا بكم  , نسأؿ اهلل أف ال يحرمنانسأؿ اهلل أف يثبتكمتفجرات: ال خبير -

 في الفردوس األعلى.
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 مجموعة من المجاىدين ينشدوف:
 وين أيامنا وين, وين قضيناىا

 عين يا محلى ذكراىا ةراحت في غمض
 أميرنا المال عن دينو ما اتخلى
 كل الشباب باعوا أرواحهم هلل

 ا أمريكا بطيارة مدنيةدمرن
 برج التجارة غدا كومة ترابية

 شرطة عراقية ردة ونفاقية
 بالذبح جيناكم بال اتفاقية

 ضيناىاوين ق ,وين أيامنا وين
 ذكراىا ىراحت في غمضة عين يا محل
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 المعلق:
ىا خاض المسلموف في القوقاز معارؾ وحروبًا طاحنًة مع الروس المالحدة منذ عدة قروف, كاف آخر 

 فيها الروس بخسائر فادحة وكبيرة. يَ نِ والتي مُ  49حرب 
 وإلى يومنا ىذا. 44ثم عاودوا التسلط على المسلمين ىناؾ في عاـ 

القادة وقلة  وقد مرت القضية القوقازية بكثيٍر من االبتالءات العظيمة كاف من أكثرىا وأشدىا فقدُ 
وكاف ما ينتظره المسلموف في مشارؽ األرض المعين, فصبر الرجاؿ الصادقوف حتى فتح اهلل عليهم 

على يد القائد الموحد  7002علنت اإلمارة اإلسالمية في القوقاز وذلك في عاـ ومغاربها, فأُ 
ع نطاؽ المعارؾ وأخرج الجهاد من طوره المحلي ليشمل أعداء الشيخ أبي عثماف حفظو اهلل, فوسّ 

 لهدـ".اهلل في كل مكاف, شعاره فيو "الدـ الدـ والهدـ ا
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في عقر دارىم وجّرعوىم كأس العلقم الذي طالما سقوا منو المسلمين, وقد  ه الروسَ جنودُ  افغز 

وا ئالـ وىو منهم براء, والذين ما فتأظهر اهلل لهم مدى خيانة المنافقين الذين يتمسحوف باإلس
 يوالوف أعداء اهلل وأذنابهم.

 

 
 

من خالفهم وال من خذلهم من  يضرىمال  ,سائرين وال زاؿ ىؤالء األبطاؿ على عهدىم مع ربهم
 .القريب والبعيد حتى يقضي اهلل أمًرا كاف مفعوالً 

 
 األمير سفياف )رحمو اهلل(:

األساسي ىو أننا وأولئك الذين يتعاطفوف معنا يجب أف يفهموا بأننا ال نتعامل بعد اآلف مع  الشيء"
م اعتماًدا على أي شخٍص أو ثل ىذا الفهم للعالَ القانوف الدولي أو التعايش السلمي مع الكفار, م
 ."شيٍء سوى اهلل قاد المسلمين للعديد من المآسي

 



 نخبػة اإلعػالـ الجهػادي   

 " 9اإلصدار المرئي " فرساف الشهادة  ]تفريغ[ [ 16] 
 

 
 

 المعلق:

 ألنصاري )رحمو اهلل(اأبو عبد اهلل 
فريد, من مدينة الرمادي تلك األرض التي ُمرّْغ أنف  سو شديٌد يفل الحديد, ومعدنو نقيّّ جسوٌر بأ

يها أسطورة جيشهم الشاذ, ودارت في شوارعها أشرس المعارؾ الصليبيين على ثراىا وأىينت ف
وأظهر أبناء الصحابة فيها أسمى صور البطولة والفداء, فكانت أرًضا حراًما على الصليبيين  ,وأعنفها

وأذنابهم, وكادوا يلفظوف أنفاسهم على أطرافها لوال الخونة من بني جلدتنا الذين مدوا أيديهم إليهم 
 حنوا ظهورىم ليمتطيها عباد الصليب فتقوى شوكتهم وترد روحهم.وأرخوا متونهم و 

 

 
 

من نهار  نوا ساعةً ظيكونوا وقوًدا لها ودرًعا لهم, و ثم بادروا بزج ىؤالء الخونة في أتوف المعركة ل
ى لهم ف في حصونهم بعد أف اطمأنت قلوبهم لوالء عبيدىم وحراسهم المرتدين, ولكن أنّ و أنهم آمن
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 .مي والمسددواهلل ىو الرا
 

 
 

وأذنابهم المرتدين, فمن ن ليغير بها على قاعدٍة للصليبيين ئـ فارسنا بشاحنٍة تنوء بحملها وتفيقد
منهم خرج معطوب األطراؼ ليبقى عالًة يلعنو قومو وذووه, فرحمك اهلل يا أبا عبد اهلل وأسكنك  انج

 فسيح الجناف.
 

 
 

 )نشيد(
 كم ذا سفكت من الدماء دـ العدى

 فكّبرت إعجابا الجباؿُ  رأت
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 لم نَر من دمائك قطرةً  ورحلتَ 
 ىل كاف موتك للعدى إغضابا

 من لي بعشٍق مثل عشقك يبتغي
 حور الجناف كواعًبا أترابا

 
 عمر البغدادي )رحمو اهلل(: يالشيخ أبصوت 

 إّف قضية الشريعة والحكم ىي محور جهادنا وينبغي أف ال تغيب عن أذىاف رجالنا, ونكرر مرةً "
 ."أخرى أننا ال نقاتل ألجل األرض إنما نقاتل لتكوف كلمة اهلل ىي العليا في األرض

 

 
 

 أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم
ْن َىَذا )َونُِفَخ ِفي الصُّوِر َذِلَك يَػْوـُ اْلَوِعيِد*َوَجاءْت ُكلُّ نَػْفٍس مََّعَها َساِئٌق َوَشِهيٌد*َلَقْد ُكنَت ِفي َغْفَلٍة مّْ 

 ا َعنَك ِغطَاءَؾ فَػَبَصُرَؾ اْليَػْوـَ َحِديٌد(َفَكَشْفنَ 
 

والصالة والسالـ على خير  ,بسم اهلل الرحمن الرحيم, الحمد هلل الذي أعزنا بقياـ دولة اإلسالـ
 األناـ وآلو وصحبو الكراـ, وبعد:

ة أيها المسلموف يا أىل السنة والجماعة في أرض الرافدين, أيها المجاىدوف, يا أمتنا اإلسالمي
أدعو اهلل فيو أف يتقبل مني دمي وروحي التي  خر من أياـ النصر والتمكين, يـوالغالية, إنو يـو آ

األمريكي وأىل الردة  االحتالؿأرجو اهلل أف يفتح علينا في ىذه العملية لندؽ مسمارًا آخر من نعش 
رض الجهاد والذين تباىوا يـو أمس بأنهم سيطروا على األنبار, وىانحن في أرض األنبار أ
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ليتم بعدىا التمكين  ,ننطلق وفيها ندمر أوكار الشر والفساد ومعاقل الكفر واإللحاد ,والمجاىدين
 التاـ بإذف اهلل تعالى.

وال تلتفتوا إلى إعالـ أىل  ,ننا ىنا في األنبار أقوى من األياـ الماضيةأموا أيها المجاىدوف, اعل
لذين تعرفوف كذبهم, وإنها واهلل أياـ التمحيص, فهاىم الكفر والردة من أبواؽ الهاشمي والمالكي ا

ا بصدؽ وما زادتهم الهجمة الشرسة إال ثباتًا ويقينً  ـ في أرض األنبار أشد قوة وبالءً شباب اإلسال
 وعد اهلل وقرب النصر والتمكين, واهلل موالنا ىو حسبنا ونعم الوكيل.

صبحتم حمير يقودىا األمريكي والرافضي القذر, أما أنتم أيها المرتدوف من حثالة األنبار, يا من أ
ستروف من إخوتي و  ,إنكم واهلل لن يكوف مصيركم إال مصير كل مرتد وخائن عميل :فنقوؿ لكم

 (.َوَسيَػْعَلُم الَِّذيَن ظََلُموا َأيَّ ُمنَقَلٍب يَنَقِلُبوفَ م )ؤكالمجاىدين ما يسو 
أبواقًا لكل  نفسكم أف تكونوا ألد وأىلو وارتضيتم يا من تآمرتم على الجها ,أما أنتم يا علماء السوء

نكم مهما حاولتم وتحالفتم مع األعداء أو أدعياء الجهاد فلن يزيدنا ذلك إال أاعلموا  ,كافٍر ومرتد
 ثباتًا وثقًة باهلل وتمسًكا بدولة اإلسالـ, وسيكوف مكركم عليكم بعوف اهلل.

 ,هادكم تمسكوا بها فأنتم واهلل أىل األمة ورجالهااهلل اهلل في دينكم وج ,وأنتم يا شباب اإلسالـ
َواَل َتِهُنوا َواَل َتْحَزنُوا َوَأنُتُم اأَلْعَلْوَف ِإف ُكنُتم وأوصيكم بزيادة عملياتكم واإلثخاف في أعداء اهلل )

 (.مُّْؤِمِنينَ 
لبيك يا أختاه ا على كل من تجاوز على أعراضنا, وأقوؿ  العظيم أف تكوف ىذه العملية ردِّ وأسأؿ اهلل

 لبيك يا أختاه لبيك يا أختاه.
والحمد هلل رب  ,وبشر الصابرينأوصيكم بالثبات على ىذا الطريق لتكوف كلمة اهلل ىي العليا, و 

 ...العالمين
 

 )نشيد(
 نأبى الخضوع لغير خالؽ العبيد

 فاحمل سالحك يا أخي واسحق بو
 ىاـ الرؤوس فريحها نتن صديد

 شهيدزفوا ال.. زفوا الشهيد 
 
 أبو عمر السيف )رحمو اهلل(:لشيخ ا
وىذا الخلط واللبس من  )َواَل تَػْلِبُسوْا اْلَحقَّ بِاْلَباِطِل َوَتْكُتُموْا اْلَحقَّ َوَأنُتْم تَػْعَلُموَف(قاؿ اهلل تعالى: "
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و بهم من أىل العلم في ىذه األمة اإلسالمية ممن يرفعوف شعاراٍت إسالمية صفات اليهود ومن تشبّ 
ثم يخلطوف ما عندىم من الحق بالدعوة إلى الباطل كالدعوة إلى  ,صدروف للفتوى واإلرشادويت

 ".ة بحجة المصلحة الوطنية أو غيرىاالكفر المسمى بالديمقراطي
 

 
 

 اسنمضي في الطريق ولن نبالي * * * وننصر دين رب العالمين
 ا* * * ونرفع ذؿ أمتنا سنين على أشالئنا سيقـو عزّّ 

 االخنوع ألجل كفٍر * * * ألنا باإللو معلقين ولن نرضى
 اتسيل دماؤنا في اهلل دوًما * * * وتسقي شجرة الدين المتين
 كتاب اهلل يدعو للجهاد * * * وىذي سنة المختار فينا

 ؟ا* * * تقوؿ أما تروف الكافرين وأعراض النساء لها أنينٌ 
 اىي الدنيا ورب البيت تفنى * * * فهبوا للجناف مشمرين

 اأقدـ * * * ودع عنك فتاوى الساقطين ىذي نصيحتي يا شبلُ 
 ةا اللعيننيتبالي * * * بمن ركنوا إلى الد وأقبل للجناف وال

 أحبتنا شممنا المسك فيهم * * * ونور الوجو لم يصبح حزينا
 ة* * * ىلم يا حبيبي للسكين وكأف الحور قد نادت وقالت

 اليـو في أمٍن أميناودع تلك الديار وساكنيها * * * فأنت 
 

 المعلق:
 ماذا يجب على المسلمين تجاه إخوانهم في القوقاز؟
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وتبنيها في اإلعالـ بشقيو الدعوي  ,جميع المحافل فعيل القضية القوقازية ونشرىا فيأواًل: ت
 والجهادي.

الـ يم أجياؿ المسلمين أمجاد إخوانهم القوقازيين الذين خرج منهم أعظم علماء اإلسعلثانًيا: ت
 وقادتو.

 ثالثًا: التواصل مع مجاىدي القوقاز ودعمهم بكل ما يحتاجوف من رجاٍؿ وأمواٍؿ وسالٍح ودعاء.
ف حرؼ مسار و رابًعا: الذب عن أعراضهم وفضح مؤامرات تجار الدماء وعلماء السوء الذين يحاول

 الجهاد ىناؾ.
اف والضغط عليهم بكل : استهداؼ أعداء اهلل الروس وعمالئهم ومصالحهم في كل مكاخامسً 

 الوسائل حتى يخرجوا من ديار اإلسالـ أذلًة صاغرين.
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 نخبة اإلعالم الجهادي على شبكة اإلنترنث

http://tawhed.ws/c?i=371 
النخبة فً منبر التىحٍذ 

 والجهاد

http://up2001.co.cc/central-guide 
النخبة فً الذلٍل 

 المركزي

 ي على المواقع االجتماعيةنخبة اإلعالم الجهاد

https://twitter.com/al_nukhba النخبة على تىٌتر 

https://www.facebook.com/pages/nukba/122571461159866 النخبة على فٍسبىك 

 مواقع خاصة باإلصذارات الجهادية

www.3bwat.info العبىات أنجع 

www.qutof.info قطىف الشرٌعة 

www.sunh.info م ٌا أهل السنّةنُِصرت 

www.salahaldin.info 
صالح الذٌن بردع 

 مرتذٌنال

www.nsheed.info 
مىقع اإلصذارات 

 نشادٌةاإل

 

 

 

 

 

 

 

 

 


