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 أأمري جامعة أأنصار املسلمني يف بالد السودان

ر  ِّ الإسالم بنرصه ، ومذلرِّ الرشك بقهره ، ومرصرِّف الأمور بأأمره ، ومس تدرِّجِّ الاكفرين مبكره ،  اذلي قدر امحلد هلل معزر

حبمكته ، وجعل العاقبة للمتقني بفضهل ، والصالة والسالم عىل من فتنًة رشر واخلري ل ىل عباده ابالأايم دول بعدهل ، وابت

 :؛ أأما بعد  أأعىل هللا منار الإسالم بس يفه

ا ، والابتالء اترخي وقصة طويةل منذ أأن نزلت  فالرصاع بني احلق والباطل قدمي ل هللا"جدر هل اإ عىل هذه الأرض، " ل اإ

نبياء و  لَْحقر }: أ دم قال تعاىل حاكية عن ابين  الصادقون، وكذكل الأمئة املوحدون ؛فابتيل الأ ْم نََبأَ ابيَْنْ أ َدَم ابِّ َواتُْل عَلَْْيِّ

رَما يَتَقَبرُل ا ن
ِ
ْقُتلَنرَك قَاَل ا َن ال خر قَاَل لأ َا َولَْم يُتَقَبرْل مِّ ِهِّ ن َأَحدِّ اَب قُْراَباًن فَُتُقبرَل مِّ ْذ قَرر

ِ
َن الْمُ ا ُ مِّ ل يرىض  فالباطل . {ترقِّنيَ ّللر

ان لجيمعان و بوج  ...د احلق ول يقبهل ، وهام ضدر

نبياءومن ابتالء هللا لعبا ، التوحيد ، يقميون الش هبات ، ملا يف نفوسهم من الشهوات  دعوةِّ  ده أأن وجد أأعداء دلعوة الأ

َ َجَعلْنَا لُِّكرِّ }: تبارك وتعاىل  قال احلقر  اً َوَكَذكلِّ رٍّ عَُدور   نَبِّ
ِ
نَي ال َياطِّ ىَل بَْعضٍّ ُزْخُرَف الْقَْولِّ ش َ

ِ
نرِّ يُوِحِّ بَْعُضهُْم ا نْسِّ َوالْجِّ

نيَ }: وقال أأيضا جلر يف عاله  {غُُروراً  َن الُْمْجرِّمِّ ًا مِّ رٍّ عَُدور َ َجَعلْنَا لُِّكرِّ نَبِّ أأن _ بفضل هللا ورمحته _ ولكن  .{ َوَكَذكلِّ

نَي وَ }. ظاهر جللج واحض أأبلج ، والباطل  احلقر  الِّمِّ انر َأْعتَْداَن لِّلظر
ِ
ن َوَمن َشأ َء فَلَْيْكُفْر ا برُُكْ فََمن َشأ َء فَلُْيْؤمِّ ن رر قُلِّ الَْحقر مِّ

اُب َوسَ  َ َمأ ءٍّ ََكلُْمهْلِّ يَْشوِّي الْوُجوَه بِّئَْس الرشر يثُوْا يُغَاثُوْا بِّ تَغِّ ن يَس ْ
ِ
قُهَا َوا ادِّ ْم ُُسَ ِّ  .{ أ َءْت ُمْرتََفقاً اَنرًا َأَحاَط ِبِّ



 

 على اجلمر اإلعالمية مؤسسة القابضون                                                                               2  مجاعة أنصار املسلمني يف بالد السودان                              

 احدشدت ملل الكفر من عييا الطوا ، ، ليفتحوا حراب مفتوحًة عىل ما أأاووا حيامنضحت معامل الرصاع وظهرت ، تر وا

مام أأمحد وأأبو داود عن ، يف حديث (  صىل هللا عليه وسمل)؛ وهذا مصداق لقول نبينا محمرد ابلإرهاب  اذلي يرويه الإ

يوشك أأن تداعى عليُك اُلمم من لك أأفق كام تداعى ): عليه وسملثوابن ريض هللا عنه قال، قال رسول هللا صىل هللا 

أأنمت يومئذ كثـري ولكـن وكونـون غثـاء كغثـاء : )قال! أأمن قةل بنا يومئذ؟: قلنا اي رسول هللا: ، قال(الألكة عىل قصعهتا

حـ  احليـاة واراهيـة : )قـال! ما الـوهن؟: قلنا: ، قال(مك وجيعل يف قلوبُك الوهنالس يل، ينزتع املهابة من قلوب عدور 

هنا حرب صلي :) هلولقد رصرح ِبا عدور هللا بوش بقو. (واراهيتُك القتال: )، ويف رواية أأخرى لأمحد(املوت وقال ( ...بيةاإ

ان)_ أأخزاه هللا _  ا أأن وكون معنا أأو ضدر مر ميان يصار .  (...اإ نه اإ . ابطال  عكفرا ، واحلق يصار  عصدق وهو كذوب ، اإ

اغُوتِّ فَقَاتِّلُوا َأوْ }: اىل قال خلقنا س بحانه وتع يلِّ الطذ يَن َكَفُروا يُقَاتِّلُوَن يفِّ َسبِّ ِّ ِّ َواذلذ يلِّ اّللذ يَن أ َمنُوا يُقَاتِّلُوَن يفِّ َسبِّ ِّ َياَء اذلذ لِّ

يفاً  ْيَطانِّ ََكَن َضعِّ نذ َكْيَد الش ذ
ِ
ْيَطانِّ ا  .{ الش ذ

تنا  عالم الغربلاملساحلبيبة أأمر ج هل اإ دين مة ، ل تنخدعي مبا يرور ة ، املّـرر ـر ي ن أأهنم يقاتلون أأعـداء احلرر  عـىل  الاكفر ، مِّ

ذا َكن الأمر كذكل مفا... ليرة لقوانني ادلو ا  أأعيادون حكومة السييس يف مرص ، بعدما ما شهد العامل يؤي مذلي جعلها فاإ

ىل احلـُك بطريقـة وصـلوا اإ ، وحكومتـه الإخوانيـة  مـريو . وهنا كـام يسـمر ، ( الرشعيرة)انقالب عىل  به أأن ما قاموا ،

ىل احلُك ابلأغ دميقراطيرة ، اليت يرىض ِبا الغرب ،  ل أأن الكفـار  .بيـة ل كطريقة للوصول اإ حبكومـة اانـ   ضـونير ل اإ

َد شعار أأجوف  ورفا ، اإُسا يل الاهنـزا  لعلهـم ويف هذا أ ايت لأحصـاب هـذا الفكـر  .شعار الإسالم ، ولو َكن جمرر

 ؟!ينهتون ، فهل أأنمت منهتون 

ر او  ذا ف. يعصون هللا ما أأمرمه ن ليسوا ابملالئكة ، اذلين  ل صواب وأأخطاء ، واجملاهدو فيه ة ، يوجد جلهاد حركة برشي اإ

 ما يقارب م ، يقتلونَكن حصابة رسول هللا صىل هللا وسمل ، بقيادة س ي، هللا املسلولِّ خادلِّ بنِّ الوليد ريض هللا عهن

ة حصيحة مشهورة يفأأل، رجلٍّ خطأأ ، وال ذا وجد هذا  كت  السري ، قصر ل ، فكي، مبن دونه يف اإ ن  ؟!اجليل الأور اإ

ىل دنيا وزخارف  ها أأخطاء اجملاهدين لتتالىش ما تضحيراهتم وبطولهتم ، وَكن يسعهم أأن يتقاعدوا كغريمه من اذلين ركنوا اإ

ل أأن  لوا اخملاطر والصعاب ي   ؛ ولكن أأبووا اإ ، فداًء دليهنم  م رخيصةً لوا أأرواَح انمئون ومه ساهرون ، بذ الناُس ... تحمر

م  هتِّ  :ولسان حاهلم، وأأمر

ين الأضاِح .........العطاء ن حر قالوا لإ   فنحن لدلر
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خوننا وأأهلنا املسلمني يف بالد السودان ،  ة يف الشـامل الرشـ ر ، نواسـ يُكوخاإ  حيـلر بـُك مـن تقتيـلٍّ  يُك فـاونعـزر  اصر

عال ر  تعتميٍّ  ظل ، يف وترشيدٍّ  حقيقـة  معرفـة للعـامل التصـالت ، حـال ل ميكـن تيل شـ باكحيث مت تعط  شاملٍّ ، اإ

ماكنية صدور الأخطاء من اجملاهدين ، ل يعين وحيامن  .اجلرامئ املروكبة ضدر أأمتنا املسلمة   أأننا نوافق_ أأبدا_ نشري ابإ

الت والنكبـات ؛ فـأأنمت غري عىل قومـه وأأهـهل أأن يـرىض هلـم الـوييُ  اما يصيبُك من جهامت شعواء ، ول نظن أأحد عىل

خو  مل  ، من تلفرظ ِبا عصم دمه وماهل ، مادتني اننا وأأهلنا حنُك عليُك حبُك الإسالم الظاهر ، املّثلِّ يف النطق ابلشهااإ

   ...ضها ظاهرا ق ين 

املسـلمون يف فْيـا يقصد  يرات اليت ل عم ل براءتنا وتنديدان ل  ا، قد أأعلنر يف بالد السودان فنحن جماهدي أأنصار املسلمني 

براءة أأنصار املسلمني ، من اس هتداف " رساةل أأاويناها ذلكل ؛ ولقد أأفردان قهم ، وحفالهتم ، بل ويف مساجدمه اأأسو 

ماهمم  زعميهم الشنيعة يف وسا ل الإعالم ، حيث خرجالأعامل من يقومون ِبذه  فلقد ظهر" .  الأبرايء من املسلمني واإ

مسافرين ، حيث متر نص  احلاجز  لل ( نْش يخبِّ )ازر الأخرية يف اجملعن  مسؤوليرهتم_  ت هوس يرة واحضةابعبار _ ليعلن 

ومـن . متيزي ، أأسفر ذكل عن قتل العرشات  غري من( بورنو)ن ولية مِّ  ، ليقتلوا لك َمن خيرجعىل الطريق الر ييس 

تـوا لميو  املسـلمني يف الغـاابت ، مـن د كثري، اذلي راح حضيته املئات وُشر (  ابغا)  قد تبنوا مسؤليهتم عن جهوم لقب

ًذاف .عا وعطشا جو  بنروها ، ت مروكبوها و  هذه الأعامل ، بعد ما خرج مثلنا ي ل اإ نس  ليس من الإنصاف والعدل أأن يُ  اإ

 .فنحن ل نرضاها ول نؤيدها ، بل ونربأأ اإىل هللا مهنا 

م ؛ فهجاماملسلمني فْيا  تواملتدبرا لشؤون بالد السودان ، يعرف جحم معاان ت النصارى احلاقدين من ةهة ، وظمل احلاكر

م من ةه ذا .  برون منشدين ملن ينرصمه ويأأخذ بأأيدي الظامل يرش ( أأي املسلمون)، ومه أأخرى ة املنظذ ن بين م أأانسٍّ بفاإ

رام أأكرث من انحية  احلاقديعانونه من العدور  اذلينفسه جدلهتم يُذيقوهنم اليشء   .، ولرب

م نيجرياي وأأَكبر  جراهمموحاكر للشعوب ، حيث أأظهروا للعامل أأهنـم مصـلحون  جمرمْيا ، حياولون متويه حقا ق ظلمهم واإ

ل معاقبة والسالم ، فهل الأمن  ذكل ، وحنن من ل حيبون محيبون الأمن والسال أألسـ نا نصـيل يف ... اجلناة اجملرمنياإ

مشاخينا ، رجالَنا ، نساءان ، رب وقتلمت خياران احللس مت من بدأأمت ؟ أأ ...مساجدان ، ابا  املسلمني ومل نعتدِّ عىل أأحد 

هنا...وأأطفالَنا  أأمهر احتياجـاهتم اليوميـة مـن مـاء وكهـرابء  وِبموفرروا لشـعمل يـ مملسخرة واس تخفاف ابلعقول ، حاكر  ؟ اإ

ن ... عندمه كون ما يوأأرواح الناس أأرخص ...! ومسدشفيات  بـوا الـبالد( الإرهـابيني)مثر خيرجون ويقولـون اإ ...  خرر
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م ، وتـ قتـل املسـلمون ابل لفيُ  أأين َكن الإرهـاب حـنيوقتلوا الأبرايء مـن العبـاد ؛ فـ رق أأسـواقهم وبيـوهتم ، وهتـدر

ْنَدمْ )؛ كام وقا يف  مساجدمه أأليس من قاموا ِبذه  ؟!( َكدوان)وجنوب ولية ( ُجْوس)، و ( تََفاو بَلَيوا)و ، ( يَلَْوْن ش َ

 ؟؟؟ اجلرامئ مه اجملرمون احلقيقيون

تنا املسلمة  اذلي كتبه لعبـاده ، مس تبرشين بوعد هللا  ، بأأننا ماضون يف ادلفاع عن ديننا وحرماتناوأأخريا ، نبرشوا أأمر

عزر ... رجا اجملد اذلي صنعه أأجدادان ، الش يخ عامثن بن فودي وأأولُده وتالميُذه ، حبول هللا وقوته حال نُ  ، الصاحلني

 .هللا به الكفر يعز هللا به الإسالم وذل يذل 

ىل اجملاهدين املرابطني يف عييا الثغور ، وعىل رأأسهم  زوأأنهت بلرغ سال  اإ  :هذه الفرصة لأ

  ، ة ،وش يخنا املفضال ، أأمريان الغايل ة  حكمي الأمر ، حفظه هللا  أأمين الظواهري الش يخ ،صاح  العزم واهلمر

 وأأدام ُسوره

  م أأجرهحفظه هللا و ع املال محمد معروأأمري املؤمنني  ظر

  ، د نفوذه ، حفظه هللا أأبو بكر احلسيين القريش البغداديوأأمري دوةل الإسالم ، يف العراق والشام  ومدر

  ، ونرصه حفظه هللا اجلولين محمد أأبووأأمري جهبة النرصة ، جهبتنا املنصورة 

  حفظه هللا وشكر سعيه أأبوبصري انرص الوحييشوأأمري تنظمي القاعدة يف جزيرة العرب 

 ر حفظه هللا  أأبو مصع  عبد الودودري تنظمي القاعدة ببالد املغرب الإسال  وأأم  دهوأأي

  بريوأأمري حركة الش باب اجملاهدين  حفظه هللا وثبرته خمتار أأبو الزر

  د رأأيه خادل أأبو العبراسوالقا د احملنك  حفظه هللا وسدر
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ل هللا هولكن يعرف ، معر هفيعر وغريمه من أأمراء اجملاهدين ومشاخيهم ، وكذكل سائر املسلمني ممن ل   ربر معر ؛ تقبـر

رت  علينا أأن يعيدهُك ، ونسأأل هللا عيدمك وأأضاحي ساتنا وقد ترر تنا ومقدر ميـان والتوحيـد ، أأمر ، وَكن النرص لأهـل الإ

 .والعيد ليس ملن لبس اجلديد ، ولكن العيد ملن كفر ابلرشك والتنديد . والهزمية لأهل الرشك والتنديد 

اير لعراق والشام ، والصحراء ومغرب الإسالم اسان ، و اخر نرص اجملاهدين يف لكر ماكن ، يف القوقاز و اللهم ا ، ويف ادلر

اللهمر مزنَل الكتاب وجمرَي السحاب وهازَم الأحزاب اهزهمم وانرصان . نية ااملرصية ، واملناطق الأفريقية ، وبالدان السود

ر أأمرياك وجعرل ِبعلْيم  الكها ، يه ومن تال، معها ، اي قوير اي عزيز ، واكتـ  لنـا نرصـا عزيـزا اي رحـامن ، اللهم دمر

 .وأ خر دعواان أأن امحلد هلل ربر العاملني . ايرحمي 

 

 أأمري جامعة أأنصار املسلمني يف بالد السودان

 أأبو أأسامة الأنصاري

 

 

 ل تنسوا اخوانُك اجملاهدين من ادلعاء 

 :املصدر 

 امجلر الإعالمية مؤسسة القابضون عىل 

 ( صوت ش بكة س نام الإسالم اجلهادية )


