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نخبـة اإلعـالم الجهـادي
ِ
ِ َِّ ِ
ص ِرِى ْم لََق ِد ٌير)
ين يـُ َقاتَـلُو َن بِأَنـَّ ُه ْم ظُل ُموا َوإِ َّن اللَّ َو َعلَى نَ ْ
(أُذ َن للذ َ
بسم اهلل والحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وآلو وصحبو ومن وااله.
أيها اإلخوة المسلمون في كل مكان ,السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتو ,وبعد:
أتوجو برسالتي اليوم ألىلنا في شام الرباط والجهاد والعزة والعروبة والكرامة ,شام االنتفاض على
الذل ,شام التصدي للظلم والظالمين ,شام التضحية والفداء ,شام الرفعة واإلباء.
سالم عليكم أيها المجاىدون اآلمرون بالمعروف
سالم عليكم أيها األحبة األبطالٌ ,
فأقول لهمٌ :
سالم عليكم يا
سالم عليكم أيها المظلومون المقهورون المع ّذبون المقتّلونٌ ,
والناىون عن المنكرٌ ,
دروسا في مقاومتو
أىلنا وإخواننا وأشقاءناٌ ,
سالم عليكم وأنتم تلقنون الباغي الظالم الخائن الغادر ً
سالم عليكم وأنتم
ومقاومة ظلمو وفساده وخيانتو ورضوخو لالستكبار العالمي وتخليو عن الجوالنٌ ,

كالجبال الشامخة والرواسي الراسخة يُصب عليكم النكال ألوانًا وأنتم صامدون ,كلما سقط منكم
سالم عليكم يا
ت غيره ,وكلما أسر منكم أسير تقدم للتضحية مئا ٌ
شهيد تقدم للشهادة مئا ٌ
ت غيرهٌ ,

أسود اإلسالم والعروبة في كل شبر من سوريا الحبيبة.

دمشق
ودمع ال يكفكف يا
ُ
ٌ
سالم من صبا بردى أرق * * * ٌ
ٍ
وصف يد ُق
ومعذرة اليراعة والقوافي * * * جالل الرزء عن

عمق
وبي مما رمتك بو الليالي * * * جر ٌ
احات لها في القلب ُ
سالم عليكم أيها األبطال الصناديد وأنتم تقدمون القدوة وتشرحون ألمتكم العربية واإلسالمية
ٌ
دروسا في التضحية والثبات ومقارعة الظلم.
ً
كيف ال وأنتم أبناء شام الرباط والجهاد واالستشهاد ,شام خالد بن الوليد وأبي عبيدة بن الجراح

رضي اهلل عنهما ,واألوزاعي ,ونور الدين بن زنكي ,وصالح الدين األيوبي ,وابن تيمية ,وعز الدين
القسام ,ومروان حديد رحمهم اهلل.
ِ
ظئرا * * * ومرضعة األبوة ال تعق
ألست دمشق لإلسالم ً

يجمل * * * ولم يوسم بأزين منو فر ُق
صالح الدين تاجك لم ّ
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سالم على األشاوس الشجعان واألحرار األشراف في درعا وجسر الشغور ومعرة النعمان وبنياس
ٌ
سالم عليكم حيث كنتم في كل شبر من شام الرباط والجهاد,
وحمص وحماة البطولة واالستشهادٌ ,
تتصدون بصدوركم العارية لقذائف الدبابات وطلقات المدفعية والحوامات.

ٍ
وصعق
خطف
بليل للقذائف والمنايا * * * وراء سمائو
ٌ
ُ
أفق
احمر أف ٌق * * * على جنباتو واسو ّد ُ
إذا عصف الحديد ّ
سلي من راع ِ
غيدك بعد وى ٍن * * * أبين فؤاده والصخر فر ُق
إذا ما جاءه طالب حق * * * يقول عصابةٌ خرجوا وشقوا

قولوا لو بل أنت زعيم عصابة المجرمين وسليل الخائنين وكبير المفسدين ورئيس الجالدين وشريك
أمريكا في الحرب على اإلسالم باسم اإلرىاب ,وحارس حدود إسرائيل.
قولوا لو لقد مضى عهد اإلذالل ,وولى زمن الخداع ,وانتهى حكم اللصوص.
قولوا لو لقد كسرنا قيود الخوف وحطمنا سجن التخاذل ,وإ ّن أحرار سوريا ومجاىديها قرروا أن
يعيشوا أعزاء أو يموتوا شهداء.
بال ٌد مات فتيتها لتحيا * * * وزالوا دون قومهم ليبقوا
موت أو ٍ
وقفتم بين ٍ
حياة * * * فإن رمتم نعيم الدىر فاشقوا
ومن يسقي ويشرب بالمنايا * * * إذا األحرار لم يُسقوا ويَسقوا
وال يبني الممالك كالضحايا * * * وال يدني الحقوق وال يحق
ٍ
وعتق
فدى لهم ُ
ففي القتلى ألجيال حياةٌ * * * وفي األسرى ً
ٍ
وللحرية الحمراء باب * * * بكل ٍ
مضرجة يدق
يد
ٌ
يا أحرار الشام ومجاىديها ,أحسب أنكم ال تنطلي عليكم مكايد االستكبار العالمي وحيل الصليبية
الجديدة ,فأمريكا التي تعاونت مع بشار األسد طوال عهده تزعم اليوم أنها تقف معكم لما رأتو وقد
مادت بو األرض من زلزال غضبتكم ,وبعد أن نُ ِكبت في تونس ومصر بفقد اثنين من أكبر عمالئها

نظاما آخر
تسعى واشنطن اليوم ألن تقيم مكان األسد الذي حرس حدود الكيان الصهيوني بإخالص ً
يبدد ثورتكم وجهادكم في ٍ
ضا من الحريات.
حكم يتبع أمريكا ويرعى مصالح إسرائيل ويمنح األمة بع ً
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لمادح
قل للدعاة المحسنين ظنونهم * * * بالغرب ماذا في السراب
ِ
ٍ
صالح
ال تغرينكم وعود
مخالف * * * يطأ الممالك بادعاء َم ِ
ذابح
قبر أعد لكم وخنجر ِ
واهلل لو حسر القناع لراعكم * * * ٌ
ٍ
ٍ
صالح
وم ِ
من كل مصاص الدماء منوم * * * يُدعى بمنقذ أمة ُ

فقولوا ألمريكا وأوباما نحن أبناء الفاتحين وساللة المجاىدين وورثة المرابطين ,قولوا لهما إننا
نخوض معركة التحرر والتحرير؛ التحرر من الطواغيت المفسدين ,والتحرير لديار المسلمين.
قولوا لهما إ ّن غضبتنا المباركة وانتفاضتنا الجبارة لن تهدأ بإذن اهلل حتى نرفع رايات الجهاد
المنتصرة فوق جبل المكبر في القدس الحبيبة السليبة.
إخواننا وأىلنا في شام الرباط والجهاد ,يعلم اهلل أنو لوال الحرب المستعرة التي نشتبك فيها مع
الصليبية المعاصرة ,ولوال السدود والحدود التي رسمها سايكس وبيكو ثم قدسها حكامنا؛ لوال
ذلك لكنت وإخواني اليوم بينكم ووسطكم نذود عنكم بنحورنا وندفع عنكم بصدورنا ,ولكن يعزينا
أ ّن في شام اإلسالم واالستشهاد من المجاىدين والمرابطين ما يكفي ويزيد فجزاكم اهلل خير الجزاء

عن اإلسالم والمسلمين.

ٍ
دمشق
دمشق * * * وعز الشرق أولو
جزاكم ذو الجالل بني
ُ
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.
وصلى اهلل على سيدنا محمد وآلو وصحبو وسلم ,والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتو.
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نخبة اإلعالم الجهادي على شبكة اإلنترنث
المىقع الرسمً
النخبة فً منبر التىحٍذ
والجهاد
النخبة فً الذلٍل
المركزي

www.nokbah.com
http://tawhed.ws/c?i=371
http://up2001.co.cc/central-guide
نخبة اإلعالم الجهادي على المواقع االجتماعية

النخبة على تىٌتر
النخبة على فٍسبىك

https://twitter.com/al_nukhba
https://www.facebook.com/pages/nukba/122571461159866
مواقع خاصة باإلصذارات الجهادية

العبىات أنجع

www.3bwat.info

قطىف الشرٌعة

www.qutof.info

صرتم ٌا أهل السنّة
نُ ِ

www.sunh.info

صالح الذٌن بردع
المرتذٌن

www.salahaldin.info

مىقع اإلصذارات
اإلنشادٌة

www.nsheed.info
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