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  !!أو حلرب أهل التوحيد؟ منرب التوحيد

  الشيخ:كتبه 

  عبيدة األثبجيأبو 
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  !! أو لحرب أھل التوحید؟ منبر التوحید

 إال ولھ علیھ فضل بعد هللافما من موحد  ؛ھذا المنبر ال ننكر فضلھ على أھل التوحید
وال  ،مع المخالفین في كثیر من المسائلا حتى ، ولكن ھذا المنبر كان منصفً تعالى

  مالحظة والتي ھي موجودة إلى اآلن:ننسى ھذه ال

 ت،كتابا من انافعً  نراه ما كل نشر على نحرص - الجھاد و التوحید منبر في - "إننا
 لك في یوافقنا الكاتب ذلك أن بحال؛ یعني ال ،" ما"  لكاتب"  ما"  مادة نشر أن إال
 موفقال هللا و األخرى، كتاباتھ في یقول ما كل في نوافقھ أننا یعني؛ ال و نقول، ما

  .خیر" لكل

لذلك ھو منبر للتوحید، ولكنھ  ؛اإلنصاف حتى مع المخالففھذه المالحظة تدل على 
عن یط نا لكل مَ منبرً  ،لمقدسيا بما یراه اا خاص منبرً  ،حرب الموحدینا لأصبح منبرً 

كاتبھ ، ورحظَ یُ  ر، وكل مدح للخالفةنشَ فكل طعن في الخالفة یُ  اإلسالمیة؛ في الدولة
  ا!!حتى فیما ھو موافق لما یرونھ حق  ر!ھجَ یُ 

   

  ولي مع ھذا المنبر وقفات:

  .: النشر ألھل البدعالوقفة األولى

لھم بعض البدع ، وربما نشر لما لھم من صوابنشر المنبر لكثیر من المبتدعة 
ب ، بل من العجالبدعةموطن ، یرفع عنھم التأثیم في حال جھل ولكن الشرط السابق

َ  ،اللیبي الصادق هللا عبد أبيأبي المنذر الساعدي وك ؛لبعض المرتدین نشره ین اللذ
 بل تولى األخیر منصب رئیس للمجلس العسكري! ،یشرعنان الدخول في البرلمان

 حاكمبي بصیر الطرطوسي ووكذا نشرھم أل، في ظل دولة دیمقراطیة في لیبیا
  !وغیرھمالمطیري 

حتى فیما یوافق ما یعتقدونھ ھم  ،في حین أنھم لم ینشروا للشیخ أبي ھمام األثري
  !بعد حادثة الشام احق 

  

  ھم.: نشر ما یوافق أھواءالوقفة الثانیة

ً  كتب الشیخ أبو ُ االمنذر الشنقیطي عدة كتب، فلم ینشروا منھا شیئ ب إلیھ سِ ، فلما ن
 وال نعلم ھل ،سارعوا بنشره ؛الشرعي المیزان في الخالفة إعالنمقال بعنوان 

  !؛ ألنھ كما قیل: وافق شن طبقةأو المن مصدره  واتتثبّ 

، فاتضح أن ھذا المنبر بعید عن اإلنصاف مع وھم ینشرون للمقدسي كل شيء
   .مناصري الدولة خاصة
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 ً    .األثافي ا: وھي ثالثةثالث

أنا لن أتكلم عن حقیقة الخلل في توقیع الشیخان أبو المنذر الشنقیطي وأبو عبد هللا 
  الشنقیطي على بیان األخوة اإلیمانیة، ولكن لي بعض المالخظات:

، ویشھد هللا أنني أحد أعلم صدق وأمانة وعدالة مؤسسة الغرباء لإلعالم اأن .١
 دواي إال بعد أن أكّ ، وأنھم لم ینشروا اسموقعین على بیان األخوة اإلیمانیةالم

 وهللا على ما شھدت شھید. ،علي عدة مرات
یتكلم  ا، قبل أنن مؤسسة الغرباء سر ین مِ  تبّ فھّال  ؛غیر سدید موقف منبر التوحید .٢

أرادوا إسقاط الغرباء  ؛وھذا ظني بھم ؟في المأل، إال أن تكون لھ مآرب أخرى
، وأعني بالغرباء األولى أبناء الخالفة، وبالثانیة المؤسسة بإسقاط الغرباء

 المباركة.
موقف الشیخ أبي المنذر ــ إن ثبت غفرهللا لھ ــ غیر صحیح، فكیف یسكت فترة  .٣

ّ من الزمن مع إمكانیة إعالم ا ر بأمنھ والمرض، فقد تواصل مع لغرباء، فإن تعذ
 المنبر بھذا الشأن، وكان األولى بحقھ أن یتواصل مع الغرباء! 

واإلخوة في مؤسسة الغرباء غیر معصومین منھ،  ،الخطأ یحصل من كل أحد .٤
ً فعلیھم أن یزدادوا تثبّ  ن انتحل شخص ما شخصیة أبي المنذر؛فإ وا ذلك، نا، ویبیً ت

ا فعلیھم أن یبینو وإن كان الخطأ من منبر التوحید؛وال تأثیم علیھم بإذن هللا، 
   ا.ذلك، وما ازداد عبد برجوعھ للحق إال عز 

  

لقد كان ھذا المنبر  ؛ین على ھذا المنبر وخاصة المقدسينصیحة إلى القائم :اأخیرً 
ا على شبھات ، راد المیةإلى الدعوة لقیام خالفة إس اا وساعیً ضً محرّ  ،في یوم ما

معھ لما كان ھذا ھو  ، فكناحرضین على إسقاط المشروع الجھاديمخالفین المال
 ،عثرة في مشروع الخالفة اإلسالمیة، أما وقد غیر وبدل وصار حجر ھدفھ وغایتھ

 میةاإلسال الدولة تسونامي"لقى في الماء أمام نحى من الطریق ویُ فما للحجر إال أن یُ 
  ادي.البغد دابة في عھد الخلیفة أبي بكرعثرت  :حتى ال یقال ؛"والشام العراق في

  

 :قال عنھ هللا رضي ھریرة أبي عن ؛البخاري صحیح الذي فيوأذكركم بالحدیث 
 آذنتھ دفق :اولی  لي عادى من": قال تعالى هللا إن: وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول قال

  ."بالحرب

 ضاتھ،لمر وإیاك هللا وفقنا أخي یا اعلم: هللا رحمھ عساكر ابن القاسم أبو الحافظ قال
 كھت في هللا وعادة مسمومة، العلماء لحوم أن تقاتھ؛ حق ویتقیھ یخشاه ممن وجعلنا
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 تعالى هللا ابتاله بالثلب، العلماء في لسانھ أطلق من فإن معلومة، منتقصیھم أستار
 یصیبھم أو فتنة تصیبھم أن أمره عن یخالفون الذي فلیحذر" القلب، بموت موتھ قبل

  ".ألیم عذاب

فراقبوا قلوبكم  ؛الجھاد ملغومةالعلم وفإذا كانت لحوم العلماء مسمومة، فلحوم أھل 
ُ  ؛فإني أرى صدق كالم ابن عساكر ئ لِ ومُ  ،ي كثیر منكم قبل موتھ بموت قلبھلِ فقد ابت

  .اا وكبرً ا وحقدً  وحسدً ال غِ 

  

 .وتقبل منا صالح العمل ،واغفر لنا الخطأ والزلل ،اللھم وفقنا لما تحب وترضى


