
عقيدة ومنهج؛ جيش 
أنصار السنة

ومنهج عقيدة
بلدا في السنة أنصار جيش

الرافدين
بالله ونعوذ ونستغفره، ونستعينه نحمده لله الحمد إن

فل اللممه يهممد مممن أعمالنمما، سمميئات ومممن أنفسنا شرور من
اللممه، إل إله ل أن ونشهد له، هادي فل يضلل ومن له، مضل

ًا أن ونشهد ورسوله. عبده محمد

َها قال ّي أ
َ َيا ّناُس تعالى: { ُقوا ال ّت ُكْم ا ّب ِذي َر ّل ُكْم ا َق َل ِمْن َخ

ْفٍس ٍة َن َد َق َواِحمم َلمم َهمما َوَخ ْن َهمما ِم ْوَج َبممّث َز ُهَممما َو ْن ِثيممًرا ِرَجممال ِم َك
ًء ِنَسا ُقوا َو ّت ّلَه َوا ِذي ال ّل ُلوَن ا َء َتَسا ِه َت َلْرَحاَم ِب ّلممَه ِإّن َوا َكمماَن ال
ُكْم ْي َل ًبا َع ِقي َها وقال ،]1 الية النساء} [َر ّي أ

َ َيا ِذيَن تعالى: { ّلمم ا
ُنوا ُقوا آَم ّت ّلَه ا ّق ال ِه َحمم ِت َقمما ُتّن َول ُت ُتممْم ِإل َتُمممو ْن َأ ِلُموَن َو }ُمْسمم

َهمما وقال ،]102 الية عمران آل[ ّي أ
َ َيا ِذيَن تعالى: { ّلمم ُنمموا ا آَم

ُقوا ّت ّلَه ا ُلوا ال ُقو ْول َو ًدا َق ِدي ِلْح*  َس ُكممْم ُيْص ُكْم َل َل ْعَممما ْغِفممْر َأ َي َو
ُكْم ُكْم َل َب ُنو ْع َوَمْن ُذ ِط ّلَه ُي َلُه ال ْد َوَرُسو َق ْوًزا َفاَز َف ِظيًممما َفمم }َع

.]70 الية الحزاب[

بعد: أما

- نحممن ومنهجنمما عقيممدتنا عممن سممأل لمممن جواب فهذا
أهممل ومنهممم كافممة المسمملمين  مممن- السممنة أنصممار جيممش
عقيممدة علممى واطلعا بينة على يكونوا حتى والجهاد، الدعوة

التعمماون وأن ،"السممنة أنصممار جيش" في ومنهجهم إخوانهم
إليه آلت ما عليكم يخفى ل إذ البيان؛ هذا أساس على يكون
وعقيممدتها، مناهجهمما فممي واختلفا تفرق من السلمية أمتنا
كممما والجماعممة السنة أهل هم أولئك بين من المهتدين وأن

الفرقممة حديث في وسلم عليه الله صلى النبي بذلك أخبرنا
علممى كممان مممن هممم الحممق أهممل أن ؛فيه بين والذي الناجية،

وأصممحابه وسمملم، عليممه اللممه صمملى النممبي عليه كان ما مثل
للشممرك والقممامعون والسممنة، التوحيممد لرايممة الرافعممون

نسممأل والظهممور، والتمكيممن بالنصممر والموعودون والبدعة،
منهم. يجعلنا أن ربنا الله

التوفيق:     وبالله     فنقول   

ول ربمموبيته، فممي ل لممه، شممريك ل واحد الله بأن نؤمن
وصفاته.  أسمائه في ول ألوهيته، في
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ول رازق ول سواه، رب ول غيره، خالق ل الخالق فهو
أفعمماله فممي اللممه ونوّحممد هممو، إل الوجود لهذا مدبر ول مالك

وحممده الله إل إله ل أن بأفعالنا. ونشهد نوحده كما ، سبحانه
ا مثبمتين سمواه، بحمق معبمود فل له، شريك ل همذه تثبتمه م

وبشممروطها وحممده، لممه العبممادة تجريممد من العظيمة الكلمة
الشممرك أنممواعا مممن تنفيممه ممما نممافين وحقوقهمما، وواجباتهمما
تعممالى: لها. قممال الخلق الله خلق التي الغاية وأنها والتنديد،

َوَما ْقُت { َل ْنممَس الِجممّن َخ ّ َوال ُدوِن إل ُبمم ْع َي اليممة الممذاريات} [ِل
56.[

قممال ، تعممالى اللممه إل بحق مشّرعا ل أن ؛لوازمها ومن
ّ الُحكممُم سممبحانه: {إِن ِه إل ّ َأَمممَر للمم ُدوا أل ُبمم ْع ّ َت ُه ِإل ّيمما }ِإ

.]40 الية يوسف[

اتخممذ مممن فممإن سواه، مشرعا بكل ونكفر ونخلع ونبرأ
ًا ًا أو حكممم منمماقض تشممريع علممى تعممالى اللممه غيممر مشممرع

ًا، الله غير اتخذ فقد ، سبحانه لشرعه السلم غير وابتغى رب
ًا. دين

تممأليه على تعمل كفرية دعوة الديمقراطية ان ونعتقد
ل السمملمية بالشممورى لهمما علقممة ول ربا وإتخاذه المخلوق

مممن بقممول نقممول ول المبنى، حيث من ول المعنى حيث من
اصحاب من الفاسدة بالتأويلت المسلمين نظر في يحسنها

. المصالح دعوة

فممي النممواب يوكلممون بعملهممم انهم الناخبون علم وإذا
- اللممه دون مممن التشممريع ي- أ الشممركية السمميادة ممارسة

يكفرون. فإنهم عنهم نيابة

النتخابممات على دليل ليس للنتخابات السلم وإجازة
. الديمقراطية البلدان في تجرى التي

بلد فمممي السمممائدة الوضمممعية النظممممة ان ونعتقمممد
واضممعوها شممركي  نظام"الدستور" مب يسمى ما المسلمين

او النظمممة بتلممك والعمماملون الحاكميممة فممي للممه شممركاء
مشركون. لها المقرون

الوطني     بالمجلس     يسمى     ما     او     الحكم     مجلس
واعضاء المجالس هذه في الدخول يجوز  لبالبرلمان:     او

،تعممالى الله دين عن مرتدون المسلمين من المجالس هذه
بالدسممتور بالقرار ال تتم ل المجالس هذه في العضوية لن
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بيممت المجممالس وهممذه البلممد، فممي السممائد الكفري الوطني
لللهة.

ول سمممّي فل وصممفاته، أسمممائه فممي سبحانه ونوّحده
ّد ول مثيل ول شبيه ُقْل قال له كفء ول ن َو تعالى: { ّلممُه ُهمم ال
ٌد ُد  اللُه* َأَح َلْم* الّصَم ْد   ِل َلْم َي َلممد َو ْو َلممْم* ُي َو ُكممْن   ًا َلممُه َي َو ُفمم ُك
.]الخلصا سورة} [َأَحد

بهمما وصف التي والكمال الجلل بصفات سبحانه تفّرد
، وسمملم عليممه اللممه صلى نبيه بها وصفه أو كتابه، في نفسه

ٍد نشبهه أو المثال سبحانه له نضرب ول ول خلقممه، مممن بأح
الحقيقممة وجه على بها ونؤمن وصفاته، ربنا أسماء في ُنلحد

تعممالى: قممال تمثيممل ول تكييف ول تحريف غير من المجاز ل
ْيَس َل ِه { ِل ْث ٌء َكِم َو َشي ٌه ُع َو َبِصمميُر الّسممِمي اليممة الشممورى} [ال

11[.

التحريممف أهممل بقول ول التشبيه، أهل بقول نقول ول
السلف كتب في مفصل هو ما على التأويل باسم والتعطيل

. عنهم الله رضي الصالح

المكرمممون، اللممه عبمماد وأنهممم اللممه، بملئكممة ونممؤمن
وصممفهم كممما وهممم يبغضممهم، من ونبغض ونحبهم، فنتولهم

- والسنة - الكتاب الوحيين في ربنا

عليهممم رسممله علممى المنزلممة تعممالى الله بكتب ونؤمن
العظيممم. وأن القممرآن خاتمهمما وأن جملممة والسمملم الصمملة
بمه نمزل ومعممانيه، بحروفه حقيقة العالمين رب كلم القرآن
من ?ليكون وسلم عليه الله صلى محمد على المين الروح

وق، ليمس تعمالى اللمه كلم وأنمه المرسلين، دأ منمه بمخل ب
َذا إْن{قمال:  ومن يعود، وإليه ّ َهم ْوُل ِإل َبَشمر َقم الممدثر} [ال
ّق كفر،  فقد]25 الية ويتمموب ذلك عن يرجع لم إن عليه وح
ِليه قوله ُأْص َقر تعالى: {َس . ]26المدثر: } [َس

اللممه أخممبر الممذين أجمعيممن ورسممله الله بأنبياء ونؤمن
وسلم عليه الله صلى رسوله أخبر أو كتابه، في عنهم تعالى
لممم ومممن خممبرهم علينمما اللممه قممّص َمممن سممنته؛ فممي عنهممم

ًا بعثمموا قممد وأنهممم منهممم، أحممد بين نفرق ول يقصص، جميعمم
عممن والنهي بالعبادة وتعالى سبحانه الله إفراد ؛واحد بأصل

ْد{ سبحانه قال كما ،الطاغوت وعبادة الشرك َق َل َنا َو ْث َع ِفي َب
ٍة ُكّل ً ُأّم ُدوا َأِن ّرُسول ُب ْع ُبوا اللَه ا ِن َت ُغوَت َواْج ّطمما النحممل} [ال

.]36 الية

)3(والجهاد التوحيد منبر



عقيدة ومنهج؛ جيش 
أنصار السنة

وهممم حقهممم، لهممم ونحفممظ النبيمماء بمعجممزات ونؤمن
نبينمما وأفضمملهم خمماتمهم وأن الطلق، علممى البشممر أفضممل

علممى المهيمنممة بالشممريعة بعث الذي وسلم عليه الله صلى
ًا بعثتممه بعد وتعالى سبحانه الله يقبل فل الشرائع، سائر دينمم

السلم. دين إل

لقممول يممدعها أن السممنة لممه استبانت لمن يحل ل وأنه
ًا أحد رجممل فكممل ابتممداعا، ل اتبمماعا ديممن فممديننا كان، من كائن

ن يؤخذ عليمه اللمه صملى اللمه رسمول حاشما ويمرد قموله م
وسلم.

بيتممه آل ونحممب ، وسمملم عليممه اللممه صمملى نبينا ونحب
ونتممولهم بإحسممان، تبعهممم ومممن الخيممار وأصممحابه الطهار
ًا، وحبهممم نذكرهم، ل الخير وبغير يبغضهم، من ونبغض جميع
اللممه إلممى ونممبرأ وطغيممان، نفاق وبغضهم وإيمان، دين عندنا

شممجر عممما ونكممف فيهممم، والنواصممب الروافض طريقة من
الجممر بيممن بينهم شجر فيما وهم بخير، إل نذكرهم ول بينهم

القرون. خير وأنهم والجرين،

كممما السمماعة وبأشممراط ونعيمممه القممبر بعذاب ونؤمن
اللممه صمملى نممبيه وسنة وتعالى سبحانه الله كتاب في جاءت
فيهما. الوارد التفصيل وعلى وسلم عليه

والعممرض الممموت، بعممد والبعممث الخممر بمماليوم ونؤمن
والنار. والجنة والصراط والميزان والحساب

بهمما، لممه تعممالى اللممه أذن لمممن بالشممفاعة ونممؤمن
وفمي الموقف أهل في وسلم عليه الله صلى نبينا وبشفاعة

الموحدين. من النار استحق من

القيامة. يوم بأبصارهم ربهم المؤمنين برؤية ونؤمن

سممبحانه اللممه مممن وأنممه وشممره خيممره بالقممدر ونممؤمن
وأن مشمميئة، كممل وفوق نافذة سبحانه مشيئته وأن وتعالى،

فنحممن الحقيقممة، علممى فمماعلون وأنهم مخلوقة العباد أفعال
والجبرية. القدرية بين وسط القدر في

اعتقمماد وسممنة. فهممو ونيممة وعمممل قول عندنا واليمان
العمممل جنس وأن بالجوارح، وعمل باللسان وإقرار بالجنان

والقممول: قممول وعملممه، الجنان: قوله اعتقاد وأن فيه، ركن
ذلممك والجوارح. وكممل القلب والعمل:عمل واللسان، القلب
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يزيممد اليمممان . وأن وسلم عليه الله صلى النبي بسنة مقيد
أو بممالقول يكممون الكفممر وأن بالمعصممية، وينقممص بالطاعممة

يحصممر ل الكفممر أن إذ الشممك، أو العتقاد أو الترك أو الفعل
للممذنوب إل يشممترط ل فممإنه السممتحلل فقط. وأممما بالقلب

الممذين الخمموارج بقممول نقممول الشرك. ول الكفرو دون التي
يضممر يقولممون: ل الممذين المرجئة بقول ول بالكبائر يكفرون

ذنب. اليمان مع

كممافر فهممو السمملم ديممن بغيممر دان مممن كل بأن نؤمن
ًء يعممذب ل تعممالى اللممه وأن تبلغممه، لم أو الرسالة بلغته سوا
ًا :تعالى قال الرسالية، الحجة بلوغه بعد إل القيامة يوم أحد

ّنا َوَما{ ِبيَن ُك ّذ َع ّتى ُم َعَث َح ْب ً َن .]15 الية السراء} [َرُسول

واللممه الظمماهر علممى مبنيممة التكفيممر في الدنيا وأحكام
أو بممالتكفير التعجممل منهجنمما مممن السممرائر. وليممس يتممولى
بمكفممر أتممى ومن بينة، أو تثبت دون آثاره ترتب في التعجل
ول الموانممع، وانتفممت الشممروط فيه تحققت إذا بعينه نكفره
القول. بلزم أو بالمآل نكفر

الذين المجاهدين دعاتنا وكذلك حقهم لعلمائنا ونحفظ
ًا يخشممون ول تعممالى ويخشممونه ربهممم، رسالت يبلغون أحممد

القبلممة، أهممل مممن وفمماجر بممر كل خلف الصلة سواه. ونرى
ظاهر. بناقض يتلبس لم ما منهم مات من على ونترحم

ًا االمير مع ماض والجهاد ًا أو كممان بر يمموم إلممى فمماجر
الجهمماد عممادل. ولكممن عممدل ول جممائر جممور يمنعه ل القيامة

نحكممم ول وأوجممب، وأولممى إلينمما أحممب السممنية الرايممة تحت
حقممه فممي وجممب إذا إل القبلممة أهممل مممن أحممد على بالسيف

دفممع يجممب بل شرط الدفع لجهاد يشترط قطعي. ول بدليل
العممداد المسلمين على يجب المكان. وأنه بحسب الصائل
العممداد اسممتكمال مممن لبممد عنممه. وأنممه عجممزوا إذا للجهمماد
مممن والنصمميحة المشممورة أخممذ مممع بممه، البممدء قبممل للجهمماد
منهم ونقبل المجاهدين، من التجربة وأهل العاملين العلماء
ٌد وهممم ، إخمموة المسمملمين لن والتوجيه النصح مممن علممى يمم

سواهم.

عممن وسمملم عليممه اللممه صلى النبي به أخبر بما ونؤمن
يقاتلون أمتي من طائفة تزال ل (بقوله: المنصورة الطائفة

عيسممى قممال: فينممزل القيامة، يوم إلى ظاهرين الحق على
؟لنمما َصممّل أميرهممم: تعممال فيقممول السمملم عليممه مريممم بممن

)5(والجهاد التوحيد منبر



عقيدة ومنهج؛ جيش 
أنصار السنة

لهممذه اللممه تكرمممة أمممراء بعممض علممى بعضكم إن فيقول: ل
ًا جابر عن مسلم رواه) [المة . ]مرفوع

وإن وأمرائهممم المسمملمين أئمممة على الخروج نرى ول
ًا ننزعا ول جاروا، ونهمموا بمالمعروفا أمممروا ما طاعتهم من يد

وجموب ونمرى والصملح، بالهدايممة لهمم ونمدعو المنكمر، عن
المتسملطين الكفمرة الحكمام ممن الكفمر ائمة على الخروج

بتبممديلهم الممدين عممن ارتممدوا وانهممم المسمملمين رقمماب على
تعالى. الله مع والتشريع الشريعة

واحدة. راية تحت الجتماعا وجوب ونرى

يفوتنا ول بشيء، المسلمين باقي عن أنفسنا نميز ول
بيممان فممي لئممم لومممة اللممه في تأخذنا ول لهم، النصح واجب

الصممالح السلف وهدي السنة عن منهم انحرفا من انحرافا
عنهم. الله رضي

مخلوطة مجتمعات الكفر يحكمها التي مجتمعاتنا وأن
حاله. حسب عليه يحكم وكل واليمان، الكفر بين

الكفممار مخططممات إفشممال علممى المكان قدر ونعمل
العممدو، وعممزل وحصممرها بيننمما الخلفممات بتضممييق ومكرهممم

كلمتهمما. ونحصممر وجمممع المممة قلمموب تممأليف علممى ونعمممل
لممموال نتعرض ول وأعوانهم، والمرتدين الكفار مع صراعنا

أنهممن بحجممة نسممائهم علممى ول مباحة، أنها بحجة المسلمين
ًا جهادنمما يكممون أل علممى ونعمممل سبايا، ًا للنمماس منفممر دافعمم

فممي للجهمماد المممة ونحممرض العممدو، شممراك في لسقوطهم
تعالى. الله سبيل

سممبيله وننتهممج ونعتقممده بمه تعممالى اللممه نممدين مما هذا
ًا ًا، ظمماهر ًا وباطنمم والفممراط والتقصممير الغلممو بيممن وسممط

والتفريط.

سمموى ومذهب وملة دين كل من تعالى الله إلى ونبرأ
غيممر متبعيممن السمملم عليممه إبراهيممم أبينمما وملة السلم دين

مبتدعين.

ول عنممه نقيممل ل والمنهممج العتقمماد فممي سممبيلنا هممذا
السمملم ويعز بالسلم يعزنا أن تعالى الله ونسأل نستقيل،

وأن آجالنمما، بالصممالحات يختممم وأن بنمما، ويمكممن ويمكننا بنا،
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عقيدة ومنهج؛ جيش 
أنصار السنة

والمممذاهب المتفرقممة والراء المختلفممة الهممواء من يعصمنا
الهدامة.

ولممو أمممره على الغالب وهو ، تعالى لله كله المر وإن
الكافرون. كره

والتابعين وأصحابه آله وعلى محمد نبينا على اللهم وصِل
العالمين رب لله والحمد

السنة أنصار لجيش ،الشرعية الهيئة
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