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  بالسودان تتربص الصليبية احلملة

  الظواهريالشيخ أمين 

  )حفظه اهللا(

  

  هـ1430ربيع األول 
  م2009مارس 

 

  والصياح التشدق فدعي الكفاح وجب أميت يا

  واستراح تقاعس من ينصر ليس التقاعس ودعي

  صراح أمرهم فالقوم بامسها احلقائق مسوا

  البطاح يف وجالوا ثانيةً الصليبيون عاد

  اجلراح نكأوا ولكنهم مضى ما ينانس كنا

  وصاح به استغاث وإن يغيث معتصم مث ما

  الصباح وضح يف لإلسالم يكاد كيف أرأيت

  استباح وما العدو هدم وما أقصانا أرأيت
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  الصياح أحسنا وكيف اليهود بغى كيف أرأيت

  براح عنها لنا ما وقالوا فلسطينا غصبوا

  واالنتطاح الرتاع فلما مشله مجع الكفر

  اجلراح دعت إذا هم وأين مليونا ألف يا

  صحاح من صحاحاً مليونا املليار من هاتوا

  ساح كل يف م نغزو واحد ألف كل من

 والصياح التشدق فدعي الكفاح وجب أميت يا

  

بسم اهللا، واحلمد هللا، والصالة والسالم على واستراح تقاعس من ينصر ليس التقاعس ودعي
 .وااله ومن هرسول اهللا، وآله وصحب

 . السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته:أيها اإلخوة املسلمون يف كل مكان

  :وبعد

، وهو حدث ذو دالالت البشريفقد أصدرت حمكمة اجلزاء الدولية أمرها بالقبض على عمر 
  .دوافعه وآثارهيف  والتبصر ، ال بد من النظر فيه،خطرية

هنا أن أؤكد على عدة أموروأود :  

 وال عن نظامه، وال أدافع عما فعله يف درافور وغريها، ولكين البشريأدافع عن عمر أين ال : األول
 فإن األمر ليس أمر دارفور وال .أطلب من أمتنا املسلمة أن تنظر لألمر بنظرة شاملة تدرك كل أبعاده

ر حل مشكلتها، ولكن األمر أمر التذرع حبجج ملزيد من التدخل األجنيب يف بالد املسلمني يف إطا
  . احلملة الصليبية الصهيونية املعاصرة
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 ترومان ا حياكمو؟ بل ملاذا مل وبوتنيلري وأوملرت وباراك ومشرففلماذا ال حياكمون بوش وب
  ؟ يف التاريختنييالذي أمر بقصف هريوشيما وجنازاكي بأول قنبلتني ذر

 بينما نيجرام اإلسرائيليملاذا مل تتحرك األمم املتحدة حلماية الفلسطينيني يف غزة من الوحشية واإل
تتباكى على معاناة أهل دارفور؟ ملاذا مل تتدخل األمم املتحدة واتمع الدويل لفك احلصار عن غزة، 

  بينما تتباكى على حرمان أهل دارفور من اإلغاثة واملساعدات؟

اجع أمام  جيين ما غرسته يداه، فقد ظل لسنوات طويلة يتنازل ويترالبشريأن نظام : الثايناألمر 
، فطرد ااهدين الضغوط الصليبية األمريكية، وقرر أن يتخطى كل اخلطوط احلمراء يف تنازله وتراجعه

، مث  بعد أن كان قد استضافهم،الالجئني للسودان وعلى رأسهم الشيخ أسامة بن الدن حفظه اهللا
م الذين خرجوا  أم ه؛ألقى م وبأسرهم ونسائهم وأطفاهلم للمجهول، وأعلن يف كذب جريء

باختيارهم، مث حاول أن يتسول مثن ذلك من النظام السعودي واألمريكان، فكان الرد أن الطريق ال 
���ِ�ُ�وْا اْ�َ�ُ��َد َوا���َ��َرى َأْوِ�َ��ء َ�ْ�ُ�ُ�ْ� (!طويالًأمامكم زال َ � َ!� َأ!"َ�� ا��ِ�!َ  �َ�ُ��ْا َ

 ��ُ���َ�َ!َ  �} 51{ا��4�3ِ�ِ�َ   َ!2ِ�ْي ا0َ�ْْ�َم �.�ُ-ْ� َ,ِ+ن�ُ% ِ�ْ�ُ�ْ� ِإن� ا�ّ'َ% َ� َأْوِ�َ��ء َ�ْ�ٍ$ َوَ
َ!�0ُُ��َن َنBَ�ْ< َأن ُ�ِ��Aََ�� َد�ِ@َ;ٌة َ,8َ�َ<  َ,َ�َ;ى ا��ِ�!َ  ِ,= ُ>ُ'�ِ�ِ�� ��َ;ٌض ُ!8َ�ِر�7َُن ِ,�ِ�ْ�

;ٍ��َ= ِ��Cِ�ْDَ�ْ َأْو َأِْEْ!َ ا�ّ'ُ% َأن ,َ Fِ2ِ�7ِ  ْ.�  َ��ُ��HُAِ�ْْا 7ََ'< َ�� َأَس;"وْا ِ,= َأْن8ِDُِ�ْ� َن�ِدِ

�ء ا��ِ�!َ  َأْ>�3ُ8َْا ِ���ّ'ِ% 2َ�ْIَ َأْ!3َ�ِنِ�ْ� }52{Jُُ��ْا َأَهـ�ِإن�ُ�ْ� 3َ�ََ�ُ-ْ� َحNْOَAِ  َوَ!�0ُُل ا��ِ�!َ  �َ

  ).َأ3َ7ْ�Eَ,َ �ْ�ُ�ُْص�HُAَْا َخ�ِسِ;!َ 

راء الرضا األمريكي، فقبل بتقسيم السودان، ومهد الطريق النفصال وظل النظام السوداين يلهث و
 الوشيك، وقدم كل ما لديه من معلومات عن املهاجرين وااهدين إىل اإلدارة األمريكية، اجلنوِب

 .ورغم كل ذلك مل يرض عنه أكابر ارمني. وسلم بعضهم ألنظمة العمالة واإلجرام يف بالدهم
 .الب والتدخالت حىت وصل م األمر للمطالبة بالقبض على قياداته ورموزهوظلوا حياصرونه باملط

َ>�َل ِإن.= َ�ِ;يٌء  َآUِVَ3َ ا�Oَ�ْ�B�ِن ِإْذ َ>�َل ِ�ْ'ِ+ن8َ�ِن اْآDُْ; َ,َ'�3� َآDََ;: (يقول احلق تبارك وتعاىل

2ُُهْ� َوُ!�3َ.�ِ�ْ� َوَ�� َ!2ُ�ُِهُ� َ!ِ� ( وكما قال سبحانه)�.�Yَ ِإن.= َأَخ�ُف ا�'�َ% َرب� اْ�َ��3ِ�َ�َ 

  ).ا�Oَ�ْ�B�ُن ِإ�� ُ]ُ;وًرا
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وال لقد كان النظام السوداين يقول للمستضعفني املهاجرين للسودان، الذين ال جيدون هلم مأوى 
تلقى نفس  - سبحان اهللا- حىت جتنبوه املشاكل واألضرار، واليوم  من السوداِنسنطردكم: ملجأً
للمحكمة  نفسك سلم: ، فيقول قائلهم من رفاق دربه، الذين انقلبوا عليهالبشريه ة يف وجالذريع

الرب ال يبلى، : " يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم. حىت جتنب السودان املشاكل واألخطارالدولية، 
ال ي اعملْوالذنب ،نسى، والديانُ ال ميوتت 1"دانُ ما شئت، كما تدين.  

  :فأقول له.  احلبيبللشعب السوداين املسلم الصابر ااهدأود توجيهها  ،سالةرهو : األمر الثالث

، لقضاء على اإلسالم يف السودان، هذه احلقيقة اليت جيب أن تدركوهاكي يتم اأنتم مستهدفون ل
  .ولكي يتم القضاء على اإلسالم يف السودان ال بد من البحث عن مربر للتدخل الغريب العسكري

 النظام السوداين أعجز من أن يدافع عن السودان، وعليكم أن إن:  يف السودانوأقول ألهلنا
 تقوموا مبا قام به إخوانكم يف العراق والصومال، الذين دافعوا عن بالدهم بعد أن عجز النظام الرمسي

  . واستسلم، بل وفر أكثرهعن ذلك

، فإن احلملة الصليبية املعاصرة طويلٍة عصاباٍت  حلربفأعدوا العدة تدريباً وجتهيزاً وختزيناً وتنظيماً
  .قد كشرت عن أنياا لكم

-  وكل ااهدين واملسلمني معكم، وسنبذل،حنن معكم :وأقول إلخواننا املسلمني يف السودان
 يكتشفه نا أن النظام السوداين يتربص بأي جماهٍد كل ما يف وسعنا ملساعدتكم، رغم علِم- بعون اهللا

 النظام السوداين املداهن مع ااهدين ال شأن لكم به، فأنتم فتحتم صدوركم يف السودان، وما فعله
  .م إلخوانكم املستضعفني املهاجرينوقلوبك

 وهي أخوة .البشرير هلا نظام كَّنإن ما بيننا وبينكم هو أخوة اإلسالم ووشيجة اإلميان، اليت تو
 لنبيه -سبحانه وتعاىل-، يقول احلق ووشيجة تعلو فوق سفاسف الدنيا وقيود النسب والدم والوطن

 َوِإن ُ!ِ;!2ُوْا َأن َ!�7ُ2َ�َْك َ,ِ+ن� َحYَAَ8ْ ا�ّ'ُ% ُهَ� ا��ِ�َي َأ!�2ََك: (الكرمي صلى اهللا عليه وسلم

                                                 

  . 179:  ص11:  ج-20262: يث رقم حد- االغتياب والشتم:  باب- مصنف عبد الرزاق 1



  احلملة الصليبية تتربص بالسودان

5 

 

  َ��ِ�ِJْ3ُ�ْ��َِو Fِ;ِ�ْ�َ�ِ}62 {Nَ0ْDََأ�� َوَأ��َ[ َ�ْ�َ  ُ>ُ'�ِ�ِ�ْ� َ�ْ� َأن ��� �ً��3ِIَ َْ̂رِض �� ِ,= اَ NْDَ

  ).ا�ّ'َ% َأ��َ[ َ�ْ�َ�ُ�ْ� ِإن�ُ% 7َِ_!ٌ_ َحِ-�ٌ� َ�ْ�َ  ُ>ُ'�ِ�ِ�ْ� َوَ�ـِ- �

  : فأقول هلم.  دارفورنا يفرسالة ألهلهو : األمر الرابع الذي أود احلديث فيه

 الحتالل ديار اإلسالم، وتاريخ  ذريعةً من معاناتكمال تسمحوا للحملة الصليبية أن تتخذ
 فسيسعى  إن متكن يف السودان،- ال قدر اهللا- ، واالستعمار الصلييب روف ومكرراالستعمار مع

 نفس إلذالل واستعباد كل مسلم يف السودان من دارفور أو من خارجها، وسيكرر يف السودان
  .جرائمه يف أفغانستان والعراق والصومال وفلسطني

هو مالحظة ألفت انتباه األمة املسلمة يف السودان وسائر ديار اإلسالم هلا، وهي : األمر اخلامس
، وبني إمارة أفغانستان اإلسالمية بقيادة أمري املؤمنني البشريعمر بقيادة املقارنة بني النظام السوداين 

لكن اإلمارة اإلسالمية فيها فأفغانستان أفقر وأضعف من السودان، و. املال حممد عمر جماهد حفظه اهللا
نفساً   وأعز كانت أرسخ إمياناً وأرفع مهةً- حفظه اهللا-بإمارة أمري املؤمنني املال حممد عمر جماهد 

  رفضت متاماً جمرد مناقشة مسألة تسليم مسلٍموأكثر توكالً على را ويقيناً بصدق موعوده، فقد
 واجتمعت الدنيا كلها، ن ااهدين واملهاجرين مالبشريورفضت تسليم من طردهم نظام عمر ، لكافٍر
 اإلمارة وال أمري ، وصبت أمريكا عليها نريان اإلجرام والعسف والفتك، ولكن مل تتزحزحعليها

 عن مبادئها وعقائدها الراسخة رسوخ اجلبال بفضل اهللا  واحدٍة قيد أمنلٍة- حفظه اهللا- املؤمنني 
 حتت قيادة أمريها وأمرينا املال حممد عمر - ن اهللا وقوتهبعو-  وخاضت اإلمارة اإلسالمية .ونعمته
 جهاداً شرساً ضد احلملة الصليبية املعاصرة بأساطيلها وجيوشها وأمواهلا وعدا - حفظه اهللا-جماهد 

وعتادها، فأنكت يف تلك احلملة الصليبية ارمة، وقدمت آالف الشهداء وأغلى التضحيات، حىت 
بفضل اهللا  -  على التراجع واالعتراف باهلزمية الوشيكة، وما زالت  ارمةَةَ الصليبيرت احلملةَجبأَ

  تتقدم يوماً بعد يوم، وتنتزع من التحالف الصلييب واحلكومة العميلة اخلائنة كل يوم منطقةً-  ونعمته
 .، تقيم فيها أحكام الشريعة، وتأمر باملعروف، وتنهى عن املنكر، وحتفظ حرمات املسلمنيجديدةً

)Uُ�ْ,َ Yَ�ِا4ِ�َ�ْ�ِ� َذ Uِ�ْDَ�ْء َوا�'�ُ% ُذو ا�Bَ!َ  �َ %ِ��ِJْ!ُ %ِ�'ا�.(  

هذا هو طريق النصر والفوز يف الدنيا واآلخرة : فيا أمتنا املسلمة يف السودان ويف كل مكان
�ُ��ا ِإن َ��ُ�ُ;وا ا�'�َ% َ!� َ!� َأ!"َ�� ا��ِ�!َ : (فاسلكوه، يقول احلق تبارك وتعاىلَ� Nْ.AVَ!ُُآْ� َو;ْ�ُ
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�ْ-ُ�َوَ!�0ُُل ا��ِ�!َ  �َ�ُ��ا َ�ْ�َ�� ُن_.Nْ�َ ُس�َرٌة َ,ِ+َذا : ( فيهم، وال تكونوا من الذين قال اُهللا)َأْ>2َاَ

�"bٌ3َ-َHْ َوُذِآَ; ِ,�َ�� ا0ِ�َْ��ُل َرَأْ!Nَ ا��ِ�!َ  ِ,= ُ>ُ'�ِ�ِ�� ��َ;ٌض ُأنِ_Nْ�َ ُس�َرٌة  Yَ�ْ�َ4ُُ;وَن ِإ�!َ

�َ  ا3َ�ْْ�ِت َ,Eَْوَ�< َ�ُ�ْ�َنِ %ِ�ْ'َ7َ .=Bِdْ3َ�ْ20{ 4ََ; ا { ;ُ�ْEَ�ْوٌف َ,ِ+َذا 7ََ_َم ا;ُ�ْ��eَ�bٌ7َ َوَ>ْ�ٌل 

ِ,= اEَ�ْْرِض  َ,Uْ�َ 8َ7َْ�ُ�ْ� ِإن َ�َ���ْ�ُ�ْ� َأن ُ�2ُ8ِDْوا} 21{َ�َ-�َن َخْ�ً;ا ��ُ�ْ�  َ,َ'ْ� َص2َُ>�ا ا�'�َ%

َأَ,َ'� } 23{َ,Eََص�3ُ�ْ� َوَأ3َ7ْ< َأْ�َ��َرُهْ�  ُأْوYَfِ�َ ا��ِ�!َ  َ�َ�َ�ُ�ُ� ا�'�ُ%} 22{�َ�ُ-ْ� َوُ�O0َ.ُ��ا َأْرَح

��  ِإن� ا��ِ�!َ  اْرَ�2"وا 7ََ'< َأْدَ��ِرِه�} 24{َأْم 7ََ'< ُ>ُ'�ٍب َأْ>Dَ�ُ�َ��  َ!��2َ�َُ;وَن ا0ُ�ْْ;�َنَ 2ِ�ْ�َ  .�

�Aَ��َ  َ�ُ�ُ� ا2َ�ُ�ْى اَ>'َ�َذEَ�ِ Yَ�ِن�ُ�ْ� َ>�ُ��ا ِ�'�ِ�!َ  َآِ;ُه�ا َ�� } Oَ�ْ�B�  �ْ�ُ�َ}25�ُن َس��َل َ�ُ�ْ� َوَأْ

�ِ; َوا�'�ُ% َ!ْ�َ'ُ� ِإْسَ;اَرُهْ� َن_�َلْEَ�ْا $ِ�ْ�َ =,ِ �ْ-ُ�ُ�Oِ�ُا�'�ُ% َس(.  

  : األمر السادس الذي أود احلديث عنه

 واالتعاظ مبا مر، اليوم فرصة للتوبة والعودة للصراط املستقيم لديه البشرينظام السوداين وهو أن ال
فهل يسلك . وأن يدرك أن احلملة الصليبية لن ترضى منه بأقل من اخلضوع التام واالستسالم الكامل

 ويكف عن املناورات السياسية واحليل الدبلوماسية واملداهنات ؟ سبيل اإلسالم واجلهادالبشرينظام 
 الشريعة اإلسالمية بصدق البشريولن جتلب إال الكوارث واملصائب، وهل يطبق نظام الدولية؟ اليت مل 

 اجلهاد يف السودان ضد البشري ويرفض أية حاكمية غري حاكمية الشريعة؟ وهل يعلن نظام ،وإخالص
 السودان من البشري وحيشد األمة ويعدها للمعركة املقبلة؟ وهل يطهر نظام ،أعداء امللة واألمة

َ!� َأ!"َ�� ا��ِ�!َ  : ( يقول احلق سبحانهات واآلثام استجالباً واسترتاالً لنصر اهللا ومدده ومعونته؟املنكر

bًfَ,ِ �ْ�ُ�0ِ�َ ُ��ْا ِإَذا�َوَأeِ�ُ��ْا ا�ّ'َ%  }45{َ,�ْثAُُ��ْا َواْذُآُ;وْا ا�ّ'َ% َآVِ�ً;ا ��َ�'�ُ-ْ� ُ��Hُ'َDَْن  �َ

�َ��َز�7ُْا َ,َ �  ).َواْصAُِ;وْا ِإن� ا�ّ'َ% َ�jَ ا����ِ�ِ;!َ  BَDْ�َُ'�ْا َوَ�ْ�َهiَ ِر!Hُُ-ْ�َوَرُس�َ�ُ% َوَ
 ونظامه يف اللف والدوران والتنازل والتراجع والركون لعبقريته السياسية، اليت البشريأم يستمر 

  اليت ال تتعدى مكتبه يف كابل، اليت،أوصلته ملا وصل، ويتحول لنسخة أخرى من كره زي وحكومته
  ترفرف فوقها أكثر من عشرين راية صليبية؟

يكشف  مهايف السودان ويف فلسطني ويف غري ما حيدث  هو أن:األمر السابع الذي أود اإلشارة إليه
 الذي ال وزن له يف ميزان السياسة العاملية، ألم أهانوا ،عن العجز املخزي للنظام العريب الرمسي

  . فهانوا على غريهم،أنفسهم
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 إال أبناؤها - بعد اهللا سبحانه وتعاىل-  األمة املسلمة اليوم لن يدافع عنهاأن ويكشف عن
  .ااهدون الربرة بعد أن خانت احلكومات، واستسلمت هلا اهليئات واجلماعات

َ!� َأ!"َ�� ا��ِ�!َ  �َ�ُ��ْا : (فيا أهلنا وإخواننا يف السودان العزيز أذكركم بقول احلق تبارك وتعاىل

ا��ِ�!َ  اْسkَ�َ�ُ��ْا : (، وبقوله سبحانه)َوَص�ِ�ُ;وْا َوَرا�Oُ�ِْا َوا���0ُْا ا�ّ'َ% َ�َ�'�ُ-ْ� ُ��Hُ'ِDَْن اْصAُِ;وْا

l�َ 2ِ�ْ�َ  � }172{َأَص�َ�ُ�ُ� ا0َ�ْْ;ُح ِ�'�ِ�!َ  َأْح8َُ��ْا ِ�ْ�ُ�ْ� َوا���0َْا َأIٌْ; 4ِ7َ�ٌ�  ِ�ّ'ِ% َوا�;�ُس�ِل ِ
َ,َ_اَدُهْ� ِإ!3َ�نً� َوَ>�ُ��ْا َحAُ8َْ��   ا����ُس ِإن� ا����َس َ>3َIَ 2ُْ��ْا َ�ُ-ْ� َ,�ْخBَْ�ُهْ�ا��ِ�!َ  َ>�َل َ�ُ�ُ�

 Uُ�ُ��ْا }173{ا�ّ'ُ% َوِنْ�َ� اْ�َ�ِآAَ���.َ  ا�ّ'ِ% َوَ,Uٍ�ْ ��ْ� َ!8ْ8َ3ُْ�ْ� ُس�ٌء َوا bٍ3َ�ْ�ِ�ِ ْا�Aُ'َ0َن�,َ 

ُ!َ��.ُف َأْوِ�َ��ءpَ,َ Fُ  ِإن�3َ� َذِ�ُ-ُ� ا�Oَ�ْ�B�ُن} Uٍ}174 4ِ7َ�ٍ� ِرْضَ�اَن ا�ّ'ِ% َوا�ّ'ُ% ُذو َ,ْ�

 َ��ِ�ِJْ"��َ��ُ,�ُهْ� َوَخ�ُ,�ِن ِإن ُآ�ُ�� َ.(  

 .ه وسلم أن احلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحب دعواناوآخر

 

  صراح أمرهم فالقوم بامسها احلقائق مسوا

  فصاح أيد على بكم أللسن تتوق إنا

  الفساح مساجدنا يف إال األبطال يسمع ال
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  الرياح تذريه ورق عقيدة بغري شعب

  الكفاح على حي خيون الصالة على حي خان من

  صباح عن يسفر كاد فليلك صرباً أميت يا

  يزاح أو عنا يرتاح أن للكابوس بد ال

  الح الفجر فهذا ظلمته تشتد إن والليل

  الفالح على وحي نوم فال  يبزغ إن والفجر

  يزاح أو عنا يرتاح أن للكابوس بد ال

  الح الفجر فهذا ظلمته تشتد إن والليل

  الفالح على وحي نوم فال  يبزغ إن والفجر

  والصياح التشدق فدعي الكفاح وجب أميت يا

 واستراح تقاعس من ينصر ليس التقاعس ودعي


