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الجهاد تقزيم
الخضير خضير بن علي الشيخ؛ بقلم

بمفهنوم ؛الننناس نشناز منن فئننة أو مجموعنة ننادت 
مريب!! ومصطلح غريب

وتهننوينه... أو الجهنناد"... وتهميشننه "تقزيننم اسننمه
تعطيله!!  ؛وتأجيله... وأخيرا تأخيره

وعننناوين براقننة وراء... لفتننات مننن ذلننك مخفيننن
غيننر المة الجراح... أو من يكفيها ما المة عند ؛ نك... أّخاذة
تننتربى لننم المننة متكافئة... أو غير القوة للجهاد... أو مهيئة

وأرامل... أيتام ترك الجهاد إلى ذهب من بعد... أو

السنننخرية والتثنننبيط... بنننل الرجننناف عنننن ناهينننك
؛والستهزاء

وقلننة وتطننرف غلننو عننندهم... أصننحاب الجهاد فأهل
ومزاجية...  انتقائية أهل علم... أو

قرائنننا مثننل رأينننا مننا" ؛طريقة على ذلك في سائرين
عننند أجبننن ول ألسنننة أكننذب ول بطونننا  أرغننب...هننؤلء
"...اللقاء

َذا ؛ورثننة فهننم غننرو ول ذلك في عجب ول إإ َفنن َلننْت { إز أأن
ٌة َكَمٌة أسوَر إكَر ّمْح أذ َها َو أل إفي َتننا إق ْل ْيننَت ا َأ إذيَن َر ّلنن إهم إفنني ا إب ألننو أق
أروَن ّمَرٌض أظ ْيَك َين َل َظَر إإ إشّي َن ْغ ْلَم إه ا ْي َل إت إمَن َع ْو ْلَمنن َلى ا ْو َأ َفنن
أهْم}ْ إذيَن ؛ وخليفة...َل ّل ْا {ا ألو إهْم َقا إن َوا ْا إلْخ أدو َع َق ْو َو َنا َل أعو َطا َأ

ألوا}ْ... وأصحاب َما إت إإْن ؛أق َف أكم { ْت َب َبٌة َأَصا إصي ْد َقاَل ّم َعننَم َقنن ْن َأ
أه ّل َلّي ال ْذ َع أكن َلْم إإ أهْم َأ َع ًدا}ْ... ّم إهي َش

الفننق وسننعة النظننر ببعنند وتوصننم توسم الفئة وهذه
الرأي... ومرونة الواقع وفهم

ومحرمننة انتحاريننة ؛عننندهم الستشننهادية والعمليننات
البننؤر تصننفية تسننبب السننمحة... أو السننلم شننريعة فنني

مننن كننثير إلننى التصننفية تمتنند العننالم... وقنند فنني الجهادية
أحوالهننا والغاثيننة... وأقننل والدعويننة السننلمية العمننال

وتهور!! مجازفة أنها عندهم
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بعننض إلننى بعضننهم وبإيحنناء القننول، بلحننن تعرفهننم
غرورا... قولهم بزخرف

وأثنينينناتهم... أو ومنتنندياتهم... أحادينناتهم أمنناكنهم
والمجلت... أمنناكن والذاعننات... والصننحف الفضننائيات

والتهتك... واللحاد... والباحية الكفر

الكلمننة... والمجلننة... جهنناد ؛ فمفهننومه جهننادهم أما
البنندع... أهننل الطغاة! واحتننواء العالمية... وحوار والشبكة

الناس! كسب أجل من الفقه وتمييع

بنناب والننبراء... وفتننح الننولء تمييننع أصننولهم ومننن
الفتنناوى... فنني مصننراعيه... والننترخص علننى الجتهنناد
المحكننم... والشننك علننى المتشنابه كلنه ذلننك في مقدمين

علننى الخنناص... والمطلننق علننى اليقيننن... والعننام علننى
علننى المعلننوم... والمصننلحة علننى المقينند... والموهننوم

الدليل... 

فاحذروهم... الله سمى الذين أولئك هم باختصار

؛آيننة مصننداق الكريننم... فهننم القننارئ أخي تحزن ول
َأّمننا َف أد { َبنن أب الّز َه ْذ َينن َفنناء}ْ... ومصننداق َف غثنناء "ولكنكننم ؛أج
"...السيل كغثاء
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موقعنا على الشبكة
sw.dehwat.www//:ptth

moc.esedqamla.www//:ptth
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منبر التوحيد والجهاد
www.tawhed.ws
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