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 مؤسسة المرابطين ل,نتاج ا*ع�مي:تقدم بيان اللجنة الشرعية لجماعة التوحيد والجھاد في غرب افريقيا بعنوان ھذه عقيدتنا

  بسم - الرحمن الرحيم

 

 
 والجھاد التوحيد جماعة

 في غرب إفريقيا

* * * 

 : عقيدتنا ھذه

 

 

 

 :عقيدتنا ومنھجنا

سيئات أعمالنا من يھده - ف� مضل له ومن يضلل ف� ھادي له  إن الحمد 0 نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ با0 من شرور أنفسنا ومن
  .إله إ* - وحده * شريك له ونشھد أن محمداً عبده ورسوله ھد أن *ونش



قُوْا ّ-َ َحق; ُتَقاتِِه َو*َ } َھا ال;ِذيَن آَمُنوْا ات; ْسلُِموَن} [آل عمران:  َيا أَي@ َھا102َتُموُتن; إِ*; َوأَنُتم م@ ُكُم ال;ِذي َخلََقكُ  ]، {َيا أَي@ قُوْا َرب; اُس ات; ن ن;ْفٍس الن; Iم م

قُوْا ّ-َ ال;ِذي َتَساءلُوَن بِِه َواOَْرَحاَم إِن; ّ-َ  َوَخلََق ِمْنَھا َزْوَجَھا َوَبث; ِمْنُھَما ِرَجا*ً َكثِيراً َونَِساءً  َواِحَدةٍ  ]، {َيا  1َكاَن َعلَْيُكْم َرقِيباً} [النساء: َوات;
َھا ال;ِذيَن آَمُنوا َ  أَي@ قُوا -; َ   َوقُولُوا َقْو*ً َسِديداً ُيْصلِْح لَُكمْ ات; َوَرُسولَُه َفَقْد َفاَز َفْوزاً َعِظيماً} [اOحزاب:  أَْعَمالَُكْم َوَيْغفِْر لَُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمن ُيِطْع -;

71 ].  

 :أما بعد

في غرب إفريقيا" فيھا بيان وإيضاح لحالنا وما اجتمعنا عليه، فھو دين - تعالى الذي ندين به  والجھاد التوحيد فھذه عقيدة ومنھج "جماعة
  .ونوالي عليه ومن أجله نجاھد ونعادي

 :فنقول بعد حمد - تعالى وا*ستعانة به

نافين عنه الشرك واOنداد،  التوحيد نؤمن أن - تعالى جّل في ع�ه * إله غيره، و* معبود بحٍق سواه، مثبتين له سبحانه ما أثبتته كلمة -
حَقھا فھو  ھذه ھي أول الدين وآخره وظاھره وباطنه، من قالھا والتزم شروَطھا وأدى  إله إ* - وحده * شريك له، وأنفنشھد أن *

  .ادعى أنه مسلم مسلم، ومن لم يأِت بشروطھا أو ارتكب أحد نواقضھا فھو كافر وإن

قدير، وأنه ھو اOول وا]خر والظاھر والباطن، {لَْيَس  ل شيءونؤمن أن - تعالى ھو الخالق المدبر له الملك وله الحمد وھو على ك -

ِميُع الَبِصيُر}، و* نلحد في أسمائه تعالى و* في صفاته َكِمْثلِِه َشْيءٌ  سبحانه، ونثبتھا له كما جاءت في الكتاب والسنة الصحيحة  َوُھَو الس;
  .تمثيل و* تأويل و* تعطيل من غير تكييف و*

يجب إتباعه وتلزم طاعته في جميع ما أمر به  - وجنِھم  إنِسھم -دا صلى - عليه وسلم رسول - إلى الخلق كافة ونؤمن أن محم -
ُموَك فِيَما َشَجَر َبْيَنُھمْ  جميع ما اخبر به، ونلتزم مقتضى قول - تعالى فيه: {َف�َ َوَربIَك *َ  وتصديقه والتسليم له في Iَى ُيَحك  ُثم; *َ  ُيْؤِمُنوَن َحت;

ا َقَضْيَت َوُيَسلIُمواْ  م; I65َتْسلِيما} [النساء:  َيِجُدوْا فِي أَنفُِسِھْم َحَرجاً م].  

  .ونؤمن بم�ئكة - المكرمين، وأنھم * يعصون - ما أمرھم ويفعلون ما يؤمرون، وأن حبھم من ا�يمان وبغضھم من الكفران -

تعالى ليس بمخلوق، ولھذا وجب تعظيمه ولزم اتباعه  ى بحروفه ومعانيه، وأنه صفة من صفات -ونؤمن بأن القرآن ك�م - تعال -

  .وفُرض تحكيمه

محمد صلى - عليه وسلم، إخوة متحابين ُبعثوا برسالة توحيد  ونؤمن بأنبياء - تعالى ورسله أجمعين، أولِھم آدم عليه الس�م وخاتِمھم -

  .رب العالمين

* نتجاوزه لقول أحد كائناً من كان، ونتجنب البدع  ن السنة ھي الوحي الثاني، وأنھا مبينة ومفسرة للقرآن، وما صح منھاونؤمن أ -

  .صغيَرھا وكبَيرھا

 كفر ونفاق، ولحِب نبينا صلى - عليه وسلم نحب أھَل بيته وحُب نبينا صلى - عليه وسلم فريضة وقربة، وبغضه صلى - عليه وسلم -

  .نغلوا فيھم و* َنبھتھم ونوقرھم و*

وحبھم واجب علينا وبغضھم نفاق عندنا، ونكف عما شجر  ونترضى عن الصحابة كافة، وأنھم كلھم عدول، وبغير الخير عنھم * نقول، -

  .متأولون، وھم خير القرون بينھم، وھم في ذلك

العامة وا�رادة المطلقة، وأن ما شاء - كان وما لم يشأ لم يكن،  له المشيئةونؤمن بالقدر خيره وشره ُكل من - تعالى، وأنه سبحانه  -

 .قضاءه وقدره سبحانه * يخرج عن الرحمة والفضل والعدل تعالى خالق أفعال العباد، وأن للعباد اختيار أفعالھم بعد إذن -، وأن وأن -

 

عنه، ونؤمن بسؤال منكر ونكير على ما ثبت به الخبر  قه إن شاء، وإن شاء عفىونؤمن أن عذاب القبر ونعيمه حق، يعذب - من استح -

الحياة الدنيا وفي ا]خرة ويضل -  عليه وسلم، مع قول - تعالى: {يثبت - الذين آمنوا بالقول الثابت في عن رسول - صلى -
  .{الظالمين ويفعل - ما يشاء

- تعالى، ونؤمن بيوم الحساب والميزان والحوض  اليوم ا]خر، ونؤمن بعرض اOعمال والعباد علىونؤمن بالبعث بعد الموت وب -

  .والنار حق والصراط، وأن الجنة حق

فتنة منذ خلق - آدم عليه الس�م وحتى تقوم الساعة  ونؤمن بأشراط الساعة، ما صح منھا عن النبي صلى - عليه وسلم، وأن أعظم -

  .الراشدة على منھاج النبوة الدجال، ونؤمن بنزول عيسى عليه الس�م قائماً بالقسط ونؤمن بعودة الخ�فة ھي فتنة المسيح

  . له ورضي له قو*ونؤمن بأن - ُيخرج من النار قوماً من الموحدين بشفاعة الشافعين، وأن الشفاعة حق لمن أذن - -

  .ونؤمن بشفاعة نبينا صلى - عليه وسلم، وان له المقاَم المحموَد يوم القيامة -

  .وأن ا�يمان قول وعمل ونية، وأنه اعتقاُد بالجنان وإقراٌر باللسان وعمٌل بالجوارح، * يجزيء بعُضھا عن بعض -

  .ته أو علمه وتصديقه، ومن أعمال القلب؛ المحبة والخوف والرجاء... إلخواعتقاد القلب ھو؛ قوله وعمله، فقول القلب ھو؛ معرف



المصدوق صلى - عليه وسلم، أع�ھا "* إله إ* -" وأدناھا  وأن ا�يمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وله شعٌب كما أخبر الصادق
 –* إله إ* - محمد رسول -  - التوحيد ن بزواله، كشعبةعن الطريق، ومن شعب ا�يمان ما ھو أصٌل يزول ا�يما إماطة اOذى

ا�يمان الواجب  زوال أصل ا�يمان وانتقاضه بتركه. ومنھا؛ ما ھو من واجبات ا�يمان ينقص والص�ة، ونحوھا مما نص الشارع على
  .ا، كالزنا وشرب الخمر والسرقة ونحوھابزوالھ

ما لم يستحلھا، وقولنا في  - كالزنا وشرب الخمر والسرقة  - و* نكفر امرًء من الموحدين و* من صلى إلى قبلة المسلمين بالذنوب -

  .الخوارج الغالين وبين أھل ا�رجاء المفرطين ا�يمان وسط بين

عم�ً، لكن تكفير الواحد المعين منھم والحكم بتخليده في النار  على مقترفه اعتقاداً أو قو*ً أووأن الكفر أكبر وأصغر، وأن حكمه يقع  -

والتكفير والتفسيق و* نحكم للمعين بدخوله  ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه، فإنا نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد موقوف على
  .عارض له، و* نكفر بالظنون و* بالمآل و* ب�زم القولالمقتضى الذي * م في ذلك العام حتى يقوم فيه

وأما عذاب ا]خرة ف� يناله إ* من  -بلغته الحجة أم لم تبلغه  سواء - وُنكفّر من كفره - ورسوله، وكُل من دان بغير ا�س�م فھو كافر  -

بِيَن َحت;ى َنْبَعَث رَ  بلغته الحجة، Iا ُمَعذ  .[15ا�سراء: ] {ُسو*ً قال تعالى: {َوَما ُكن;

عاملناه معاملة المسلمين ونكل سريرته إلى - تعالى؛ إذ  ومن نطق بالشھادتين وأظھر لنا ا�س�م ولم يتلبس بناقض من نواقض ا�س�م -

  .السرائر الدين أجريت عليه أحكام أھله، فأمور الناس محمولة على الظاھر و- يتولى من أظھر لنا شعائر

  .فضة عندنا طائفة شرك وردةوالرا -

دون أحكام ا�س�م فھي ديار كفر، و* يلزم ھذا تكفيَر ساكني  ونعتقد بأن الديار إذا علتھا شرائع الكفر وكانت الغلبة فيھا Oحكام الكفر -

لغ�ة؛ "(اOصل في الناس الكفُر و* نقول بقول ا دولة ا�س�م وتغلب المرتدين وتسلطھم على أزّمة الحكم في ب�د المسلمين، الديار لغياب
  .حاله منھم المسلم ومنھم الكافر مطلقاً"، بل الناس كٌل بحسب

ھي كفر بواح مناقض لfس�م مخرج  - والوطنية والشيوعية والبعثية  كالقومية - ونؤمن أن العلمانية على اخت�ف راياتھا وتنوع مذاھبھا  -

  .من الملة

* * * 

 :منھُجنا

  .*ل عندنا؛ الكتاب والسنة وبفھم السلف الصالح من القرون الث�ثة اOولى المفضلةوأصول ا�ستد -

  .ونرى جواز الص�ة وراء كل بر وفاجر ومستور الحال من المسلمين -

ا�مام لم يؤخر الجھاد؛ Oن مصلحته تفوت بتأخيره،  ام وعدمه ومع جوره وعدله. وإن ُعِدمَ ماض إلى قيام الساعة، بوجود ا�م والجھاد -

  .وحده أھلھا على موجب الشرع، وينبغي لكل مؤمن أن يجاھد أعداء - تعالى وإن بقي فإن حصلت غنيمة قسمھا

  .حه الشرع وأھدره الرسول صلى - عليه وسلمودماُء المسلمين وأعراُضھم وأموالُھم عندنا حرام * يباح منھا إ* ما أبا -

* يشترط له شرط، ويدفع بحسب ا�مكان، فالعدو  وإن اعتدى صائل من الكفار على حرمات المسلمين فإن الجھاد عندئٍذ فرض عين، -

  .والدنيا * شيء أوجب بعد ا�يمان من دفعه الصائل الذي يفسد الدين

  .الكفر اOصلي؛ لذا كان قتال المرتدين أولى عندنا من قتال الكافر اOصلي وكفر الرّدة أغلظ با�جماع من -

وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه  وا�مامة * تنعقد لكافر، وإذا طرأ الكفر على ا�مام خرج عن حكم الو*ية
  .أمكنھم ذلك ونصب إمام عادل إن

  .وقيام الدين بقرآن يھدي وسيٍف ينصر، فجھادنا يكون بالسيف والسنان وبالحجة والبيان -

  .ومن دعا إلى غير ا�س�م أو طعن في ديننا أو رفع السيف علينا فھو محارب لنا -

  .وننبذ الفرقة وا*خت�ف وندعو إلى جمع الكلمة وا*ئت�ف -

  .جتھادو* ُنؤثم أو نھجر مسلماً في مسائل ا� -

  .تحت راية واحدة - والمجاھدين خاصة  -ونرى وجوب اجتماع اOمة  -

إ* بالتقوى، والمسلمون تتكافأ دماؤھم ويسعى بذمتھم  والمسلمون أمة واحدة، * فضل لعربھم على عجمھم و* Oبيضھم على أسودھم -

  .اOسماء التي سمانا - تعالى بھا أدناھم، و* نعدل عن

ونخلع ونبرأ ونكفر بكل ملة غير ملة ا�س�م سالكين في ذلك  أولياء - تعالى وننصرھم، ونعادي أعداء - تعالى ونبغضھم،ونوالي  -

  .والسنة، مجانبين سبل البدعة والض�لة طريق الكتاب

* * * 

  .ھذه عقيدُتنا وھذا منھُجنا فھما ديننا وديدننا، عليھا نجتمع ومن أجلھا نجاھد



والسنة، المحاربين للشرك  التوحيد  تعالى الھدايَة والثباَت ولزوَمھما حتى الممات، وأن يجعلَنا من الفاتحين للب�د الرافعين لرايةنسأل -
  .والبدعة

 وصلى - على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 

 في غرب إفريقيا والجھاد التوحيد لجماعة الشرعية اللجنة

 

 منتدى المنبر ا*ع�مي الجھادي :المصدر

Date posted: 1 Jan 13 

Date accessed: 4 Jan 13 

URL: http://www.alplatformmedia.com/vb/showthread.php?t=17644 


