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مكتبة الشيخ المقدسي
آخر تجديد كان يوم االثنين  /5شعبا ن 1430 /ھـ

منھاج السنة
عـقــيــدة أھـــل الـجـنـة
الــفــريــضــة الــغــائـبـة
كــــتــــب وأبـــــحــــاث
مـــــــــــــقــــــــــــــاالت
قــــضـــايـــا فــقــھــيــة
التـــاريــخ و الســــــيـــر
حــــــــــــــــــــــــــوارات
أشـــبــــال الــتــوحــيــد
مـــــــــطــــــــويــــــــات
فــــــرق ومـــــذاھــــــب
مجــــــــــــــــــــــــــــالت
دراســات إستراتــيجــــية
قـســم المــواد المترجمــة
بــيــانـــــــات المــــنــبــر

جديد المنبر

الحمد  .. Lوالصالة والسالم على نبي الملحمة الكبرى المبعوث
رحمة للعالمين وبعد
فيسر إخوانكم في منبر التوحيد والجھاد اإلعالن عن افتتاح الموقع
المترجم للمنبر  ..والذي يحوي العديد من المواد النافعة إلخواننا من
غير الناطقين بالعربية ..
ھذا وإننا لنؤكد أن المنبر المترجم ما ھو االن إال غرسة صغيرة تحتاج
من يرعاھا ويسقيھا حتى ينبت وتعم ظالله وخيراته على الجميع،
فلنحرص جميعا على التعاون في ھذا الباب ورعايته  ..إما بنشر عنوانه
في كل محفل أو بالمساھمة في إرسال المواد النافعة له بل وبالعمل
على ترجمة المواد كل إلى اللغة التي يتقنھا  ..سائلين ﷲ عز وجل
أن يتقبل منا ومنكم ويجعل عملنا ھذا نصرة إلخواننا وإعذارا ألنفسنا .
عنوان منبر التوحيد والجھاد المترجم:
www.tawhed.net
منبر التوحيد والجھاد
 "  $ #
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صوت التوحيد
مـــــــرئــــــيـــــــــــــات
خـطـب ومــحـــاضـــــرات
حـــــــداء الـــمــجــاھـــد
عيون ال كلم
مــخـتــارات شــرعـــيـــة
الــجـھــاد والــشــھـــادة
األخــــالق والـــرقــائـــق
الـــواقــع الــمــ عــاصـــر
مــوضــوعـات مــتـنـوعـة
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ومن يظن أن ما يمارسه ھؤالء وأولئك من ھجوم متواصل وافتراء مكثف وتشويه
م حموم ،سي حرفنا أو سيقعدنا عن مواصلة المسير؛ من يظن ذلك وينتظره م خطيء
واھم ،لم يتأمل نھ جنا ولم يعرف تاريخنا ،وال يعرف حقيقة ما كادنا ويكيدنا به أعداؤنا،
ولم يطلع على ما سلّطوه علينا من ضغوطات ،أو ما واجھونا به من ترھيب وترغيب ..
ن علينا ب حسن ال ختام ..
والفضل بالثبات في ذلك كله  Lوحده ،فنسأله تعالى أن يم ّ
لقد حمَلنا أمانة الم حافظة على ھذه الدعوة كما حملھا علماؤنا الربانيون من قبل،
ويحملھا إخواننا مشايخ ھذا التيار ودعاته المخلصون في مشارق األرض ومغاربھا
ويشاركوننا رعايتھا وتنقيتھا من الغبش والغش ،ومن الزغل والخَطل ،ومن التشويه
ع عَلِيمٌ (
ن بَيﱢنَةٍ َوإِنﱠ اللﱠهَ لَسَمِي ٌ
ي عَ ْ
ن حَ ﱠ
ن بَيﱢنَةٍ َويَحْيَى مَ ْ
ك عَ ْ
ن ھَلَ َ
ك مَ ْ
واالنحراف ) لِيَھْلِ َ
]..تتمة[
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دعـوة الـى الھجـرة إلى ﷲ بتجريد
التوحيد ،والبراءة من الشر ك والتنديد،
والھجرة إلـى رسوله صلى ﷲ عليه
وسلم بتجريـد المتابعة له ] . . .تتمة[

فھذا مختصر لما نعتقده ،وندين ﷲ به
في أھم أبواب الدين ..كتبته في
سجني بعد أن بلغني أن أنا سًا ينسبون
إلينا ،ويقّولوننا ما لم نقله في يوم من
األيام ] . . .تتمة[
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شارك م عنا
شارك معنا في
نشر إ صد ارات
المجاھدين . . .
رسالة إلى كل
من يملك كتابًا أو
مجلة أو شري طًا
 . . .تتم ة
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في ھذا الوقت الذي يعيشه المسلمون  -عيشة الذل والعار  -فقدوا من أنفسھم
معالم الھدى والرشد ،وانقطع حبل ﷲ الذي جمعھم عليه ،وتداعت الجماعات والفرق
اإلسالمية إلى أفكار الرجال واجتھاداتھم بعيداً عن مصدر الھدى والنور  -كتاب ﷲ
وسنة رسوله صلى ﷲ عليه وسلم  -واشتدت الغربة على المتمسكين بھذا الھدي
واشتاقت نفوسھم إلى الوعد اإللھي القادم  -النصر أو الشھادة  -في ھذا الوقت
والغربة قائمة  ...نلقي على المسلمين رسالتنا ھذه؛ تدعو ك أيھا المسلم لتبصر
الحق من خاللھا ،وتر شد ك إلى سواء السبيل ] . . .تتمة[

      . . .
« ماذا تقصدون بمنھج التكفيري  /أبو حفص الجزائري
« إجابة أبو ال حسن رشيد على أسئلة الحسبة  /أبو الحسن رشيد
« شبھة ان الم جاھدين غالة و خوارج  /عبد الحكيم حسان
« التبرئة  /أيمن الظواھري
« .ال حرب القذرة

tawhed.ws | alsunnah.info | almaqdese.net | abu-qatada.com |mtj.tw
* إننا  -في منبر التوحيد و الجھاد  -نحرص على نشر كل ما
نر اه نافعا من كتابات  ،إال أن نشر مادة " ما " لكاتب " ما "  ،ال
يعني بحا ل ؛ أن ذلك الكاتب يواف قنا في كل ما نقو ل  ،و ال
يعني ؛ أننا نواف قه في كل ما يق ول في كتاباته األخرى  ،و ﷲ
الم وفق لكل خير .
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* في حال عدم ظھور ا سم كاتب مو ضوع " ما " بجو ار عنو ان
مو ضوعه  . .فإن ذلك إما لكون اسم المؤل ف غير معروف لدينا
 . .أو أنه مذيل في نھاية المو ضوع !
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