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ر 2014-11-18 ر 
بفضلل منن هللا تعالى٬، نحنن ااالنن نسيیططرر على عدّدةة مددنن ووقررىى في
وواليیتي بررنوو ووااددماوواا٬، بالنسبة لوواليیة بررنوو نسيیططرر فيیهھا على أأغلبيّیة
مناططقهھا ووأأهھھھمّم االمددنن فيیهھا ووعلى ررأأسهھا مدديینة باما وومدديینة قمبرروو

وومدديینة بنكي وومدديینة قووززاا٬،
أأّما وواليیة ااددماوواا نسيیططرر على مدديینة مووبي وومدديینة ميیهھة وومدديینة
هھھھووندد وومدديینة منجكة وومدديینة قلوونقق٬، ووكّنا قبلل يیووميینن سيیططررنا على
مدديینة قمبى ووهھھھي قرريیبة جدداا منن عاصمة االوواليیة مدديینة يیاووال٬، وولكنّن



ااعددااء هللا خافوواا على عاصمة االوواليیة فحشددوواا جيیووشهھمم ووااقتحموواا
االمدديینة ووااسترردّدووهھھھا منا٬، وونحنن ااالنن على تخوومم مدديینة قمبى٬، وواانن

شاء هللا نررجع وونددخلهھا مرّرةة ثانيیة.

وونحبب اانن نعلمم إإخووااننا االمجاهھھھدديینن في كلّل مكانن أأننا معكمم قلبا ووقالبا
وونحنن وواانتمم يیا ااخووااننا االمجاهھھھدديینن على منهھج ووااحدد ووعقيیددةة ووااحددةة

ووهھھھددفنا ووااحدد 
ووهھھھوو ااعالء كلمة هللا ووتحكيیمم شررعع هللا٬، وونحنن نستقبلل ااخووااننا

االمهھاجرريینن منن كلّل مكانن٬، وونحنن ووهھھھمم شيء ووااحدد٬، ووغايیتنا ووااحددةة٬،
ووااررضض ااالسالمم كلهھا ووااحددةة٬، وواالمسلميینن كلهھمم ااخووااننا ووااررضنا هھھھي

ااررضهھمم.
ووهھھھذذهه صوورر منن بلددةة فلكة ووهھھھي ااحددىى االبلددااتت االتابعة لددوولة ااالسالمم

بنيیجرريیا:





 

ر 2014-11-20 ر 
االيیوومم أأستشهھدد ااالخخ االقائدد مال اابا وونائبهھ ااالخخ مووسى 

ووهھھھما منن االرّرعيیلل ااألوّولل منن ططالبّب ااإلمامم محمدد يیووسفف ررحمهھ هللا٬،
وواانططلقا في االمسيیررةة االجهھادديّیة بنيیجيیرريیا منذذ يیوومهھا ااألوّولل٬، ووشارركا
في كلّل االعمليّیاتت االجهھادديیة ووأأبليیا بالءاا حسنا٬، ووكانا منن أأشجع

االقاددةة٬، نحسبهھما شهھددااء ووال نززّكيیهھما على هللا..
كانا قدد قتال في االمووااجهھاتت االدّداائررةة في منططقة هھھھووندد بقذذيیفة ددّبابة
أأصابتهھما مباشررةة ووهھھھما يیستقالنّن ددرّرااجة نارريّیة متووّجهھيینن لتددميیررهھھھا

(االدّدّبابة).
ووااخرر أأخبارر االيیوومم: ااالخووةة اانسحبوواا قليیال االى منططقة إإستررااتيیجيیة
وومحّصنة بالجبالل بيینن مووفي ووهھھھووندد٬، ووقاموواا بتقوويیة االدّدفاعاتت٬،

وويیجهّھززوونن لهھجماتت ااخررىى في قاددمم ااأليّیامم.
 

ر 2014-11-22 ر 
أأحّبتنا في هللا٬، إإخوواانكمم حاوولوواا مرّرةة ثانيیة االّتقددمم إإلى مدديینة هھھھوونقق٬، ثمم
ااضططرروواا االى االّتررااجع قليیال وونسفف االجسرر االذذيي يیرربطط مناططقق

االمجاهھھھدديینن بأررضض االعددوّو.
ووقبلل أأيّیامم سيیططرر إإخوواانكمم على مدديینة "مالمم فاترريي" االحددوودديّیة بيینن



تشادد وواالّنيیجرر وونيیجيیرريیا٬، وواالحمدد  ااالخووةة اابلوواا في هھھھذذهه االمعرركة
بالءاا حسنا ووقتلوواا عدددداا كبيیرراا منن عسكرر االططووااغيیتت االنيیجيیرريّیيینن٬،
ووقدد هھھھرربب منن عسكرر االططووااغيیتت 200 عسكرريي جبانن االى ددوولة

االنيیجرر٬،
ووقدد غنمم ااخوواانكمم ثالثث دّدباباتت وو12 ددووشكا ووكّميیة كبيیررةة جدداا منن

االذّذخائرر ووااالسلحة االخفيیفة.
هھھھناكك فرريیقق منن االعلماء ووططلبة االعلمم يینتشرروونن في االمددنن وواالقررىى

االمحرّرررةة لنشرر االدّدعووةة وواالعقيیددةة االّصحيیحة بيینن االعوواامم٬، وواالحمدد 
كثيیرر منن عامة االمسلميینن فهھموواا االتووحيیدد ووقبلوواا االدّدعووةة ووإإلتحقوواا

بصفووفف االمجاهھھھدديینن.
ووقدد إإّتبع االمجاهھھھددوونن في االمددنن االتي ددخلووهھھھا سيیاسة كسبب االقلووبب. 
ووال نخفيیكمم اانن ااخوواانكمم االمجاهھھھدديینن تنقصهھمم االخبررااتت االعسكرريّیة

ووااالدداارريّیة إلددااررةة ووحمايیة االددوولة ااإلسالميّیة االووليیددةة٬، 
فأيینن أأنتمم يیا أأسوودد االّتووحيیدد ووخبررااء االجهھادد؟ 

إإنفرروواا إإليینا وومدّدوواا أأيیدديیكمم إإليینا بالنصررةة٬، فنحنن إإخوواانكمم ووفي أأمسّس
االحاجة االى مساعددتكمم ووخبررااتكمم.

نحنن إإخووتكمم ووااالررضض أأررضكمم النهھا ااررضض ااالسالمم٬، وواالمسلموونن
كلهھمم فيیهھا سووااسيیة٬،

االنصررةة االنصررةة يیا ررجالل هللا !!!
أأيینن ااخووااننا أأصحابب االخبررااتت في االحررووبب؟

ووأأيینن االقاددةة االعسكرريّیوونن؟ 
ووهللا أأررااضيینا كبيیررةة ووووااسعة٬، وونحتاجج االى االرّرجالل االموومنيینن٬،

وونحتاجج االى إإخووااننا االمهھاجرريینن٬،
أأيینن االذذيینن هھھھمم االررجالل ااذذاا ددعوواا *** لّبوواا ووإإنن ددوّوىى االّنفيیرر ااغارروواا

 

ر 2014-11-23 ر 
االباررحة جندد االططووااغيیتت حملوواا على االمجاهھھھجيینن خملة شررسة

ووجاءوواا بقووااتت قوويّیة جدداا.. 
فالدّدعاء االدّدعاء..

 

ر 2014-11-25 ر 



أأمسس هھھھجمم ااالعددااء على بلددةة مرررربة على تقاططع ططرريیقق منشكة
وومووبي بقوّوااتت كبيیررةة جدّداا ووددّباباتت٬، 

ووكاددتت االبلددةة تسقطط حتى اانّن ااهھھھلل مووبي خافوواا لوو سقططتت االبلددةة
يیززحفف االعددوّو على مووبي االقرريیبة وويیقوومم بمجززررةة ضدّد االمسلميینن
لتأيیيیددهھھھمم للمجاهھھھدديینن٬، مّما ااضططرّر االّناسس إإلى االهھرربب منن االمدديینة٬،
وولّما ررأأىى االمجاهھھھددوونن خططووررةة االووضع إإثرر نفاذذ ذذخيیررتهھمم٬، أأخذذوواا
يیكّبرروونن بصووتت عالي٬، فتددّخلتت عنايیة هللا وونصررتهھ٬، فإنهھززمم االكّفارر
بالّتكبيیرر ووأألقى هللا في قلووبهھمم االرّرعبب٬، فتررااجعوواا مسافة منن بلددةة

مرررربة ااالستررااتيیجيّیة.
وولكنن االخططرر ما ززاالل قائما٬، 

وونططلبب منن ااخووااننا االمسلميینن ااالبتهھالل بالددعاء٬، وواالتضرّرعع االى هللا
أأنن يینصرر االمجاهھھھدديینن وويیرردّد كيیدد االكافرريینن.

 

ر 2014-11-29 ر 
االحمدد  يیا ااخووااننا في هللا٬، ووضع ااخوواانكمم في ددوولة ااالسالمم

بنيیجيیرريیا جيّیدد٬، ووما ززاالل االمجاهھھھددوونن في فتووحاتت ووتقدّدمم٬، ووهھھھمم ااالنن
يیعدّدوونن االعدّدةة لالستيیالء على مدديینة ااستررااتيیجيّیة مهھّمة٬، ووالجلل
االددووااعي ااالمنيّیة نتحفظظ عنن ذذكرر إإسمم االمدديینة حّتى نباغتت ااعددااء

هللا٬، 
فالددعاء االددعاء يیا مسلميینن.

 

ر 2014-12-01 ر 
نبّشرر إإخووااننا االمسلميینن في كلّل مكانن أأننا وو االحمدد في هھھھذذيینن

االيیووميینن قدد إإمتنن هللا عليینا بفتووحاتت عظظيیمة٬،
أأوّولل هھھھذذهه االبشائرر:

إإخوواانكمم بفضلل هللا إإسترردّدوواا مدديینة مووبي وومرررربة منن االططووااغيیتت٬،
ووااليیوومم ااإلخووةة فتحوواا مدديینة كوونددقا ووغنموواا غنائمم كثيیررةة جدداا٬، 

ووهھھھمم ااالنن يیحاصرروونن مدديینة دداامترروواا.
ووهھھھناكك ااالنن ااشباكاتت عنيیفة جدداا ووتّقددمم ووااضح للمجاهھھھدديینن٬،

وولعلهھمم سيیقتحموونن االمدديینة االيیوومم باذذنن هللا تعالى.



ااخووااننا في هللا٬، أأعددااء هللا ددأأبوواا على إإررتكابب االجرراائمم االبشعة في
االمددنن ووإإلصاقهھا بالمحاهھھھجيینن ألجلل تجيیيیشش االّناسس وواانشاء صحووااتت

ضدّدنا٬،
ووقدد فعلوواا ذذلكك في مدديینة ميیددغوورريي ووأأنشاؤؤاا صحووااتت "االعصّي

وواالّسووااططيیرر"٬، ووحارربوونا.
آآخرر االجرراائمم االتي إإفتعلهھا االطّطووااغيیتت هھھھي ما ووقع في االجامع االكبيیرر

في مدديینة كانوو٬، 
فنحنن برريیؤؤوونن منهھا٬، ووكانوو ليیستت مدديینة يیسيیططرر عليیهھا أأهھھھلل االعصّي

حتى نتقّصددهھھھا بالقتلل االعامم.
ووأأغلبب ظظنّنا اانن االحكوومة هھھھي منن قامتت بهھذذهه االجرريیمة٬، أأوو االّشيیعة
االرّروواافضض االمتووااجددوونن في االمدديینة - وواالذذيینن بددأأ نفووذذهھھھمم يیتززاايیدد هھھھناكك

-
فلعلهّھمم هھھھمم منن قاموواا بهھذذاا منن بابب االّصررااعاتت االدّديینيّیة٬، وولهھمم سوواابقق

في هھھھذذاا٬، ووهھھھمم يیجمعوونن االسالحح منذذ مدّدةة٬، 
أأما نحنن فلمم نقمم بهھذذاا ااألمرر٬، ووأأيّي أأمرر نقوومم بهھ ننشررهه مباشررةة ووال
نبالي٬، مثلما تبّنيینا عمليّیاتت االّتفجيیرر قبلل ثالثة أأيّیامم في ااحدد أأسووااقق
ميیددغوورريي ألنّن مدديینة ميیددغوورريي أأعلنتت االحرربب عليینا بكاملهھا

ووحملوواا االعصّي وواالسووااططيیرر ووااألسلحة االررّشاشة ووناصرروواا االحكوومة
االّصليیبيّیة في قتالنا٬، 

ووبلل كانوواا ووهللا أأشرّر عليینا منن جنوودد االصليیبيیيّینن فقدد قبضوواا على
عشررااتت االمجاهھھھدديینن ووعوواائلهھمم٬،

قبضض أأهھھھلل ميیددقوورريي على مجاهھھھدديینا ووعوواائلهھمم بال ذذنبب إإقتررفووهه إإالّ
جهھاددهھھھمم ضدّد االّنصاررىى٬،

فعذّذبووهھھھمم ووإإعتددوواا على أأعررااضض نسائهھمم االمسلماتت٬، ووضرربووهھھھمم
بالّسووااططيیرر وواالعّصي حّتى االمووتت علنا في االّشووااررعع وواالطّطررقاتت٬، 

إإررضاءاا للحكوومة االنيیجيیرريّیة االّصليیبيّیة !!! 
بلل ووززيیاددةة على ذذلكك٬، خررجج سّكانن ميیددغوورريي مع االجيیشش االّصليیبّي

االنيیجيیرريّي لمهھاجمتنا ووقتالنا !
قاتلوونا عنن بكررةة أأبيیهھمم٬، 

أأعلنوواا ووالئهھمم للكّفارر ووساعددووهھھھمم في مططاررددةة ووسجنن ووقتلل إإخووااننا
ططيیلة خمسس سنووااتت٬،

وولّما فتح هللا عليینا قتلناهھھھمم هھھھمم وواالجيیشش االنصرراانّي شرّر قتلة٬، إإنتقاما
 ثمّم لددماء إإخووااننا االذذيینن قتلووهھھھمم بددمّم بارردد ضرربا بالّسكاكيینن

وواالّسووااططيیرر.



هھھھذذهه حقيیقة ما يیجرريي مع "حملة االعصّي" االمررتدّديینن االمحارربيینن 
ووررسوولهھ٬، 

في أأيّي مكانن ووجددناهھھھمم قتلناهھھھمم٬، ووقدد فعلنا ذذلكك بهھمم في باما ووقووززاا٬،
ووأأهھھھلهھا كّفارر حرربيّیوونن٬، 

ووصررنا نتقّصددهھھھمم بالقتلل وواالّنكايیة٬، ووال نفرّرقق بيینهھمم ووبيینن االجيیشش
االتصرراانّي٬، 

وومنن تابب ووأألقى االّسالحح منهھمم قبلنا تووبتهھ.
هھھھذذهه بعضض مشارريیع ااصالحح االططررقاتت في االمددنن االتي فتحناهھھھا:

ر 2014-12-03 ر 



كحالل االجماعاتت االمجاهھھھددةة في سبيیلل هللا بكلّل االعالمم٬، كثيیرراا ما يینشرر
عّنا ااالعددااء ااالكاذذيیبب لتشوويیهھ سمعتنا ووتنفيیرر االناسس مّنا٬، 
ووعلي فنحنن نووّضح منهھجنا ووعقيیددتنا وونبررأأ إإلى هللا منن تلكك

ااالكاذذيیبب االمنسووبة إإليینا:
نحنن جماعة جهھادديیة على منهھج ووعقيیددةة أأهھھھلل االّسّنة وواالجماعة٬،

وونتبرّرأأ منن كلل ما يیخالفف ذذلكك االمنهھج٬،
ووال ننفي عّنا االخططا ووااالجتهھادد ااااخاططئ٬،

وولكنّن منهھجنا االرّرجووعع االى ااااحقق وولززوومهھ متى ما ووضح لنا
وونحنن منن أأوّولل ما بددأأنا اامررنا قمنا بالددعووةة ووتووضيیح االعقيیددةة للناسس

ووإإصالحح أأحوواالل االمسلميینن 
ووأأعلّنا برراائتنا منن االكّفارر ووأأذذنابهھمم٬، ووأأيّیددنا االجهھادد وواالمجاهھھھدديینن في

االعالمم٬، 
ووددعوونا االمسلميینن للتمّسكك بدديینهھمم ووااإلستعدداادد للجهھادد لتحرريیرر بالددنا

منن االحكوومة االّنصرراانيّیة االكافررةة.
فررمتنا االّناسس بقووسس االعددااء ووإإنبثقوواا يیررموونا باألكاذذيیبب وواالبهھتانن٬، 
أأوّولل منن عادداانا ووكذذبوواا عليینا ووررموونا باألكاذذيیبب هھھھمم جماعة منن
االمررجئة االخبيیثة تسّمي نفسهھا بجماعة "إإززاالة االبددعة" ووتززعمم

إإنتمائهھا لمنهھج االّسلفف٬، 
كانوواا يیرروونن في االجهھادد تهھلكة للمسلميینن٬، وويیرروونن بجوواازز االدّدخوولل في
االبررلماناتت ووااالنتخاباتت االتشرريیعيّیة٬، مثلهھمم في هھھھذذاا مثلل ااالخوونج
االمفلسيینن (ما يیسمّى باإلخوواانن االمسلميینن)٬، فأخذذوواا يیحذّذرروونن االّناسس
مّنا وويیتهھمووننا بالجهھلل وواالسفهھ وواالعجلة٬، ووأأشاعوواا عّنا أأّننا خووااررجج
تاررةة٬، ووتاررةة أأنّن إإمامنا شيیعّي رراافضّي أأوو عنددهه اافكارر االشيیعة

االرّروواافضض٬،
ووآآخرر أأكاذذيیبهھمم االمضحكة ززعمهھمم أأنّن ااإلمامم مّحمدد بنن يیووسفف عميیلل

اامرريیكي وومهھمتهھ قتلل االمسلميینن ووشقّق صّفهھمم ووااثاررةة االفتنة بيینهھمم.
يیعلمم هللا حقيیقتنا ووأأّننا على دديینن ووعقيیددةة وومنهھج سلفف ااالّمة االصالح

منن االمسلميینن٬،
وومانقموواا مّنا إإّال أأنن آآمّنا بررّبنا ووإإّتخذذنا االجهھادد منهھجا لددعووتنا
ووتحرريیرر ااررضنا تماما كما فعلل منن سبقنا ووعلى ررأأسهھمم االّشيیخ

"عثمانن بنن فوودديي" -ررحمهھ هللا-. 
فاررتمى هھھھؤؤالء االقوومم بأحضانن االحكوومة االّنصرراانيّیة االكافررةة٬، 
ثمم إإّتهھموونا بقتلل ززعيیمهھمم االمسّمى بـ"االشيیخ جعفرر" كذذبا ووظظلما
ووجوورراا٬، بال أأيّي بررهھھھانن٬، مستندديینن فقطط لخالفنا معهھ ووإإنكاررنا عليیهھ



ددخوولل دديینن االدّديیمووقررااططيّیة ووددخوولل االبررلماناتت.
وواالفرريیقق االمفترريي االّثاني هھھھمم االصووفيّیة االبددعيّیة االشرركيّیة االمنشررةة
عنددنا بكثررةة وواالتي تدّدعي ااالسالمم ووتوومنن بعباددةة ااالووليیاء ووعملل

االسحرر٬،
فلّما جاهھھھددناهھھھمم بألسنتنا ووبيّیّنا شرركيّیة أأعمالهھمم االمخالفة للتووحيیدد٬،

ووددعووناهھھھمم إلجتنابهھا٬، 
حملوواا عليینا بخيیلهھمم ووررجلهھمم ووإإدّدعوواا أأّننا نكّفرر االمسلميینن٬،

ووهللا يیعلمم أأّننا ال نكّفرر إإّال منن كّفررهه هللا ووررسوولهھ وومنن إإررتكبب ناقضا
منن نووااقضض ااالسالمم كعباددةة غيیرر هللا ووعملل االّسحرر ووتقدديیسس

شيیووخهھمم ووررفعهھمم إإلى مررتبة اااللهھ٬،
ووكلل هھھھذذاا منتشرر بيینهھمم٬، فررأأوواا في ددعووتنا هھھھذذهه تأليیبا للناسس عليیهھمم
ووإإسقاططا لززعامتهھمم االتي بهھا يیأكلوونن أأموواالل االّناسس بالباططلل٬،

فانططلقوواا بفرريیتهھمم "هھھھؤؤالء شررذذمة سفهھاء يیكّفرروونن ااالووليیاء وويیقتلوونن
االمسلميینن" ووال إإلهھ ااال هللا ووحسبنا هللا عليیهھمم ووعلى ااكاذذيیبهھمم االمقيیتة.
ووجائتت االحكوومة االنصرراانيّیة ووأأكملتت االلّعبة بآلة إإعالمهھا االكاذذبب
ووبجيیشهھا االغاشمم٬، فاخذذوواا يیقتلوونن االمسلميینن في جنح االظظالمم

وويینسبوونن فعالهھمم إإليینا٬،
ووما قّصرر االفرريیقانن سابقا االذذّكرر ووهھھھما االصووفيیة االتيیجانيّیة االغالةة
وواالمررجئة االمدّدعيیة منهھج االّسلفف (وواالسلفف منهھمم بررااء) فأخذذوواا
ددعاوويي االحكوومة االّصليیبيّیة ووأأكاذذيیبهھا بددوونن بيّینة ووبررهھھھانن إإالّ االحقدد
وواالضغيینة عليینا٬، ووإإعتلوواا االمنابرر٬، ووبالصووتت ااااجهھوورريي أألبسوونا تهھمم

ووأأكاذذيیبب أأسيیاددهھھھمم ااااكفارر االصليیبيّیيینن االكاذذبيینن.
وولّما ررأأىى االكّفارر أأنن كلّل تلكك ااألالعيیبب ما أأّثررتت منن شعّبيیتنا بيینن

االّناسس٬، 
عمددتت االى االقوّوةة فقتلتت االشيیخ محّمدد يیووسفف -ررحمهھ هللا- ووجلّل

ططلبتهھ االكبارر٬،
فقمنا حيینهھا ووحملنا االّسالحح ووأأعلّنا االجهھادد ضدد االحكوومة االنصرراانيیة

االكافررةة٬،
ووأأعلّنا هھھھددفنا: ووهھھھوو تحرريیرر ااألررضض منن االكفرر ووتحكيیمم شررعع هللا.

ووحدّدددنا أأهھھھدداافنا في االقتلل كما صرّرحح بهھا إإمامنا أأبوو بكرر االشكوويّي -
حفظظهھ هللا- ووهھھھوو قتلل ررجالل االحكوومة االصليیبيّیة جيیشا ووشررططة ووكلّل

منن يیتعاوونن معهھمم ضدّدنا منن االجووااسيیسس٬،
فلجأ االعددوّو االى حيیلة خبيیثة: ووهھھھي أأنهھ كلما اانططلقنا في عملل ووقتلنا

االكّفارر٬،



جاء االكفارر االى أأحيیاء االمسلميینن ووقتلوواا كلّل ررجلل بالغ قاددرر على
حملل االّسالحح٬، ثمم يیأتي االقائدد االعسكرريّي االصليیبّي يیتباكى على االقتلى
وويیقوولل "هھھھذذاا ما يیررضيینا٬، لكنن االجنوودد فعلوواا هھھھذذاا ددفاعا عنن االّنفسس
وواانتمم تتحملوونن نصفف االخططأ ألّنكمم سمحتمم لالررهھھھابيّیيینن منن أأبنائكمم
بقتلل االجنوودد٬، فإنن كنتمم ال تؤؤيّیددوونهھمم فتبررأأوواا منهھمم ووحارربووهھھھمم٬، ووااالّ

ففي كلّل مررةة تتكرّررر مثلل هھھھذذهه االجرراائمم !"
فاستجابب االناسس في بعضض االمددنن لددعاوويي االكّفارر٬، ووررضوواا بالرردّدةة
وومووااالةة االكافرريینن٬، فحملوواا االعصّي وواالّسكاكيینن ووااالسلحة االخفيیفة٬،

ووقتلوواا االمجاهھھھدديینن ووعوواائلهھمم٬،
بلل ووأأفتى مشائخ االمررجئة ووخاصة مشائخ جماعة "إإززاالة االبددعة"
بكفررنا حتى أأعلنن أأّنهھ يیتمّنى قتلل ررجلل مّنا كلل يیوومم ألّنهھ يیرراانا كفارراا

وويیررىى االّنصاررىى أأووليیاء!!!
ووهھھھذذاا ما حملنا على إإعالنن قتالل حملة االعصّي وومفتيیهھمم ووكلّل منن

يیتعاوونن معهھمم٬، 
فكمم قتلوواا منن االمجاهھھھدديینن ووكمم هھھھتكوواا ااعررااضض نسائنا االمسلماتت..
ووأأما عنن مسّمى جماعتنا فنحنن جماعة "أأهھھھلل االّسّنة للددعووةة

وواالجهھادد"٬، 
ووأأّما عنن سببب تسميیتنا بـ"بووكوو حرراامم"٬، فنحنن ما سّميینا أأنفسنا بهھذذاا٬،
ووإإّنما االكّفارر أأططلقوواا عليینا هھھھذذاا ااالسمم وونشررهه االمررتدّدوونن منن جماعة
"إإززاالة االبددعة" االمبتددعة وواالصووفيّیة٬، وواالّسببب االذذيي حملهھمم لتسميیتنا
بهھذذاا ااالسمم هھھھوو أأّننا نحرّرمم االدّدررااسة في االمددااررسس االتنصيیرريّیة االتي
تموّولهھا االكنائسس االغرربيّیة االنصرراانيّیة وواالتي هھھھي منتشررةة في مناططقق
االمسلميینن بددعووىى نشرر االّتعليیمم٬، وويیعلموونن فيیهھا أأبناء االمسلميینن االكفرر
ووإإنكارر ااأللووهھھھيّیة وويیززيّینوونن دديینن ااااّنصاررىى عّبادد االّصليیبب٬، وويینشرروونن
االرّرذذيیلة بيینن االمسلميینن٬، وويیحررصوونن على ااإلختالطط بيینن االذّذكوورر

ووااإلناثث.
فمنعنا االدّدررااسة في هھھھذذهه االمددااررسس االفاسددةة٬، ووحارربناهھھھا٬، وومنعنا

االمسلميینن منن ااإللتحاقق بهھا٬، ووهھھھدّدددنا االّصليیبيیيّینن االعامليینن فيیهھا بالقتلل٬، 
فإستغلّل ااألعددااء ااالمرر ووإإدّدعوواا أأّننا نمنع االتعليیمم٬،

وونحنن ال نمنع االعلمم وواالتكنوولووجيیا وواالحضاررةة٬، ووإإّنما نمنع االكقرر
وواالفسادد٬، 

ووال ُنجيیزز لمسلمم اانن يیددعوونا بـ"بووكوو حرراامم" لكي ال يیساعدد االكّفارر
بددعووااهھھھمم.

ووأأّما مووقفنا منن ما يیسّمى بـ"فتنة االشامّم االحاصلة بيینن االجماعاتت



االجهھادديّیة"٬، فنحنن ننكرر ما يیقع بيینن إإخووةة االدّديینن وواالعقيیددةة وواالمنهھج٬،
وونددعووهھھھمم االى كتابب هللا ووتحكيیمم شررعع هللا بيینهھمم وواالصلح وواالتعاوونن

ووتووحيیدد االصفّف وواالكلمة.
 

ر 2014-12-05 ر 
 االحمدد وواالمّنة٬، أأبناء االمسلميینن بفضلل هللا سبحانهھ ووتعالى إإستبددلوواا
لعبب االباليي ستيیشنن وواالكررةة٬، بلعبب االّتددرريیباتت االعسكرريّیة بعدد فررااغهھمم

منن حصصص االددررااسة
ووهھھھاهھھھي صوورر لذذلكك:



ووأأجملل ما في ااالمرر٬، أأنن لعبهھمم هھھھذذاا منن ددوونن تووجيیهھ ووال أأمرر٬، ووإإّنما
يیططّبقوونن ما يیشاهھھھددوونهھ منن االمجاهھھھدديینن٬، 
ووهھھھذذاا ددأأبهھمم كلل يیوومم بعدد حصصص االدّدررااسة٬،

وومنن يیررىى أأدداائهھمم ووإإتقانهھمم٬، يیظظنّن أأنهھمم خرّريیجي معسكرر أأوو أأنّن مددرربا
يیشررفف عليیهھمم٬،

فوويیلل للكافرريینن منن االجيیلل االقاددمم منن أأبناء االمسلميینن٬، أأحفادد االّشيیح
عثمانن بنن فوودديي -ررحمهھ هللا-.





 

ر 2014-12-06 ر 
ااززاالة للبسس االحاصلل منن قتلنا لبعضض االعوواامم ووتهھجيیررنا لسكانن بعضض

االمددنن مثلل قامبرروو ووباما٬، فاننا نقوولل:
هھھھذذهه االمددنن غالبب سّكانهھا حملوواا االعصّي ووتعاوونوواا مع االكفارر٬،

ووحذّذررناهھھھمم وواانذذررناهھھھمم٬، فما عاددوواا لررشددهھھھمم بلل تماددوواا في غيّیهھمم إإلى
ددررجة اانن ااهھھھلل باما مثال خررجوواا بالعصي وواالسكاكيینن إإلى مناططقق
سيیططررتنا ووططلبوواا منن االقرروويّیيینن أأنن يیتررااجعوواا عنن ددعووتنا وويیقبلوواا
حملل االعصي ضدّدنا٬، فلّما أأبى االقرروويّیوونن ذذلكك قتلووهھھھمم ووأأحررقوواا

بيیووتهھمم بمنن فيیهھا٬، 
فاررسلل االمجاهھھھددوونن إإليیهھمم االرّرسلل٬، ووحذّذررووهھھھمم٬، ووططلبوواا منهھمم االّتووبة

ووترركك مووااالةة االكّفارر٬، 
فأبوواا٬،

فاعلنن االمجاهھھھددوونن أأنن مدديینة باما محارربة  ووررسوولهھ٬، ووإإذذاا ددخلناهھھھا
فإّننا نعتبرر كلّل سّكانهھا محارربيینن٬، ووسنقتلل االررجالل وونسبي االّنساء
وواالصبيیانن٬، ووططلبنا منن االعوواامم ترركك االمدديینة وواالهھجررةة قبلل مجيیئنا٬، 

فخررجج منن خررجج٬، ووبقي منن أأبى٬، ووتابع أأهھھھلل االعصي في جرراائمهھمم٬، 
لهھذذاا حيینن ددخلنا ‘نتقمنا منهھمم عاّمة ووهھھھجرّرناهھھھمم٬، ووقتلنا منن قددررنا عليیهھ

منهھمم. 
ووأأّما أأهھھھلل قمبرروو٬، فافعالهھمم ااشنع منن أأهھھھلل باما ووااشدد قبحا٬، وومع ذذلكك



حيینن ددخلناهھھھا قتلنا حملة االعصّي فقطط ووجنوودد االعسكرر٬،
ووعررفناهھھھمم عنن ططرريیقق عيیووننا االمززررووعة في االمدديینة٬، حّتى أأنن
بعضض االعسكرر خلعوواا بزّزااتهھمم وولبسوواا االثيیابب االمددنيّیة ووهھھھرربوواا إإلى

مسجدد مجاوورر لمعسكرر االحكوومة٬، ووظظّنوواا أأّننا لنن نعررفهھمم ووسنحسبهھمم
مددنيیيینن وونترركهھمم٬، وولكّننا وو االحمدد عررفناهھھھمم ووقتلناهھھھمم ددااخلل
مسجددهھھھمم مسجدد االضرراارر٬، ووووجددنا معهھمم بططاقاتهھمم االعسكرريّیة٬،
ووأأّما عوواامم االمدديینة فعفوونا عنهھمم ووططالبناهھھھمم بالبقاء في مناززلهھمم٬،
لكنهھمم أأبوواا ووهھھھرربوواا االى االكامرروونن ووتشادد إإّما خووفا مّنا أأوو خووفا منن

عووددةة االكّفارر لالنتقامم.
قلنا لهھمم ال ددااعي للخووفف ووال تترركوواا دداارر ااالسالمم ووتهھاجرروواا إإلى

دديیارر االكفرر االحاكمة بالددساتيیرر٬، 
فابوواا٬، 

ووهھھھناكك مجاميیع نحنن ططررددناهھھھمم لثبووتت سابقة تجّسسهھمم لصالح
ااألعددااء ال سيیما أأّنهھا مدديینة حددوودديّیة وومتاخمة لططووااغيیتت االكامرروونن٬،
فأررددنا ططرردد االعيیوونن االتي قدد تنصبب عليینا منن ططررفهھمم٬، خاصة ووقدد

عهھددنا منن ااهھھھلل هھھھذذهه االمدديینة االخيیانة وواالغددرر.
فنررجوواا منن ااخووااننا االمسلميینن ااال يیصددقوواا كالمم ااعدداائنا حّتى يیتحرّروواا

وويیعررفوواا االحقّق٬، 
فلوو كّنا نقتلل االناسس عامةـ فما بالنا ترركنا ااهھھھالي مددنن ووقررىى

ددخلناهھھھا؟
ووهھھھا نحنن تحتت اايیدديینا أأكثرر منن 13 مدديینة ووعشررااتت االبلددااتت وومئاتت

االقررىى٬، ووااهھھھلهھا كما هھھھمم في مناززلهھمم٬، 
بلل ووهللا منن فررحتهھمم بنا صارروواا مجاهھھھدديینن٬،

بلل صارر االمززااررعوونن وواالرّرعاةة ااذذاا ررااوواا تحرركاتت للعددوّو هھھھّبوواا إإليینا
يیخبررووننا عنهھا. 

ووقبلل اايیامم إإنططلقنا في هھھھجوومم على االكفارر وونفرر االعوواامم معنا بايیدديي
فاررغة ووبعضهھمم يیحملل االعصي وواالسكاكيینن ليیصدّدوواا معنا تقدّدمم

االكفارر٬، 
ووما أأررغمنا ااحدداا على ذذلكك٬، وولكنّن حميّیتهھمم لدديینهھمم ووحّبهھمم لنا حملهھمم

على ذذلكك.
 

ر 2014-12-09 ر 



هھھھلل أأتاكمم خبرر االطّطيیارر االنيیجيیرريي االذذيي قبضض عليیهھ ااإلخووةة وونحررووهه؟ 
جاء ليیقصفف االمسلميینن بططائررتهھ٬، فأسقططهھا االمجاهھھھددوونن٬،

فقفزز بالمظظلّة٬، وولمم يیتمّكنن االمجاهھھھددوونن منن ررصدد مكانن نززوولهھ٬،
نززلل في منططقة قرروويّیة نائيیة٬، فإنتبهھ ألمررهه االمززااررعوونن٬، 
فإجتمعوواا للقبضض عليیهھ ووهھھھمم يیصيیحوونن "كافرر كافرر"٬، 

فلّما ررأأىى منهھمم ذذلكك إإستعدّد لقتالهھمم باليیدد فضرربووهه بالعصّي حّتى
كسرروواا يیددهه ووجمجتهھ٬، 

ثمّم قيّیددووهه ووأأتوواا بهھ االى االمجاهھھھدديینن٬، فنّفذذ فيیهھ االمجاهھھھددوونن حكمم هللا
ووقتلووهه.

هھھھذذاا غيیضض منن فيیضض يیددلّل على تالحمم بيینن عاّمة االمسلميینن
وواالمجاهھھھدديینن في االدّدوولة ااإلسالميّیة بنيیجيیرريیا.

 

ر 2014-12-10 ر 
هھھھلل أأتاكمم خبرر سجوونن نيیجيیرريیا في في وواليیة بررنوو كيیفف كانن ااالخووةة

يیعذّذبوونن فيیهھا؟ 
ُتعططى لهھمم لقمة ووااحددةة فقطط منن ااالكلل في االّصباحح وومثلهھا في

االمساء٬، ووأأحيیانا لقمة ووااحددةة ططوواالل االيیوومم٬،
ووأأّما االشرراابب فيُیمنع عنهھمم االماء أأيّیاما ططوويیلة٬، حتى يیصلل االحالل

باألسررىى االمسلميینن لشرربب اابوواالهھمم منن شدّدةة االعططشش !!!
صارر االووااحدد منهھمم (أأسررىى االمسلميینن)٬، لوو بالل يیخّبئ بوولهھ حّتى ال

يیسررقهھ عططشانن آآخرر فيیشرربهھ٬،
صارر االمسلمم ااألسيیرر يیقوولل الخيیهھ االمسلمم ااألسيیرر "إإسقني جغمة منن

بوولكك أأسقيیكك غدداا جغمة منن بوولي" !!!
يیقوولل أأحدد ااإلخووةة االذذيینن تمّم فكّك أأسررهھھھمم منن االسجنن بعدد أأنن إإقتحمهھ
االمجاهھھھددوونن: "بٍلتت ليیلة في علبة٬، ووترركتت االبوولل وونمتت٬، فُسررقق

بوولي ووأأنا عططشانن ووما ووجددتت ما أأشرربهھ"!!!
تّخيیلوواا في غررفة سعة أأرربعة في سّتة مئتي أأسيیرر مسلمم مكدّدسيینن٬، بال

مكيّیفاتت٬، ووال شّباكك تهھووئة٬، ووال ماء يیستحّموونن بهھ٬، ووال ماء
للووضووء...

وويیووجدد في االّسجنن حفررةة يیررمي فيیهھا االّصليیبيّیوونن كلّل يیوومم عدددداا منن
االمسلميینن إإلى اانن تمتلئ االحفررةة٬، 

وويیترركوونهھمم بال ططعامم أأوو شرراابب حّتى يیمووتوواا٬، ثمم يیررموونن فيیهھا آآخرريینن



بددلهھمم..
حتى قُتلل منن االمجاهھھھدديینن في شهھرر ووااحدد ثالثة ااالفف سجيینن منن

االعططشش وواالجووعع وواالتعذذيیبب !!!
هھھھذذهه هھھھي االددكتاتوورريّیة االّنيیجيیرريّیة االّصليیبيّیة٬، ثمم يیلوومووننا لّما نقاتلل هھھھذذهه

االحكوومة االّنصرراانيیة االدّدكتاتوورريّیة االّتي ال دديینن معهھا ووال ددنيیا !!!

ر 2015-02-09 ر 
ووصلتنا ررساالتكمم أأحّبتنا٬، 

وونتابع جدديیدد إإصددااررااتت االدّدوولة ااإلسالميّیة االحبيیبة٬،
وونبّشرركمم بأنّن مجلسس شووررىى االجماعة في مررحلة تشاوورر ووددررااسة٬،
ووسنعلمكمم قرريیبا بقرراارر االجماعة في ما يیخصّص مبايیعة خليیفة

االمسلميینن أأبي بكرر االبغدداادديّي -حفظظهھ هللا-.

بلّغوواا مّنا االّسالمم لكلّل إإخووااننا االمجاهھھھدديینن٬، خاّصة مجاهھھھدديي االدّدوولة
ااإلسالميّیة٬،

ووأأووصلوواا ررسالتنا لكلّل االمسلميینن٬، إإخوواانكمم في نيیجيیرريیا يیططالبوونكمم
بالهھجررةة إإليینا لمساعددتنا في إإددااررةة االمناططقق االتي نسيیططرر عليیهھا ووقتالل

تحالفف االكّفارر.
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