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  املهندس عدنان الرفاعي

  
اجلهاد مثرةُ عزميِة اُألمِة ، وجتسيد على أرِض الواقِع إلرادِتها الصادقِة النابعِة مـن              

  ..إمياِنها حبقِّها ، وانصياع ألمِر اِهللا تعاىل يف الذوِد عن احلق واملقدسات 
ـ  ، ج( ةٌ من اجلذِر    فكلمةُ اجلهاِد مشتقَّ   ، الذي تدور دالالتـه ومعانيـِه       )  د    ،  ه

، ويف  ما يعتقد أنـه حـق       ضمن إطاِر بذِل اجلهِد وحتمِل العناِء يف ثباِت اإلنساِن على           
  .. احلق ، واحلفاِظ عليه ذلك صراِعِه مع اآلخرين إلعادِة 

املاِل ، وهناك اجلهاد بكلمِة احلق      واجلهاد ليس متوقِّفاً على القتاِل ، فهناك اجلهاد ب        
، وهناك اجلهاد بالصِرب وبإعداِد العدِة ملالقاِة العدو ، وهناك اجلهاد بـالتفكِّر والتـدبِر         

  .. ملعرفِة احلقيقِة وإيصاِلها إىل الناس 
هاِد وحىت ندِرك حقيقةَ اجلهاِد وأمهيته وجدواه ، ال بد من أنْ ندِرك جوانب اجل

علينا أنْ ندِرك أنَّ ... املختلفةَ ، وأمهيةَ كلِّ جانٍب منها كمقدمٍة للجوانِب اُألخرى 
اجلهاد الثقايفَّ والِفكري واإلعالمي هو املقدمةُ األوىل للجهاِد مبعناه الشمويلِّ ، فإنْ مل 

 وعدم تقزِميِه ، آلخِرحترام الرأِي اتتوحد األمةُ على معياٍر ثقايفٍّ وفكري هدفُه احلق ، وا
#Iω oν (.. ِوفْق معياِر دالالِت قوِلِه تعاىل  t�ø. Î) ’Îû ÈÏe$!$# ( ‰ s% t ¨t6̈? ß‰ ô©”�9$# z ÏΒ Äc xöø9 $# 4 ( ] 

 ، فإنَّ أي حماولٍة للنهوِض باألمِة ِفكراً وحضارةً ستنتهي إىل الفشِل ، ] ٢٥٦: البقرة 
ِر أبنائها وثقافِتِهم ، وإنَّ أي قوٍة متلكُها اُألمةُ ستوظَّف يف سبِل متزيِقها نتيجةَ تشرذِم ِفكْ

  ..بدالً من أنْ توظَّف لنهضِتها ولقتاِل أعدائها 



  ٢             ان الرفاعياملهندس عدن                                                                           اجلهاد عزميةُ اُألمة
               مـع جهـاٍد علمـي أنْ يترافـق جيب والثقايفُّ واإلعالمي الِفكري وهذا اِجلهاد

 األمِة ، كي حتتلَّ مكاناً شريفاً هلا حتت الشمِس          وتكنولوجي وحضاري ، للنهوِض بقيمةِ    
 وتصدرها ، بدالً من أنْ تـستجدي مقوماِتهـا مـن             وكي تنتج احلضارةَ ، فتعيشها     ،

  ..اآلخرين دون أنْ تشاِرك يف صناعِتها 
 ، هي ) يف الِفكِْر والثقافِة والعلِم والتكنولوجيا      ( هذه اجلوانب املختلفةُ للجهاِد     .. 

املقدمةُ السليمةُ جلدوى اجلهاِد القتايلِّ ، الذي تستخدمه األمةُ للـدفاِع املباشـِر عـن               
فأي نصٍر تبتغيه األمةُ حينما حيتاج حتقيقُه إىل امتالِك سالٍح           ..مقدساِتها وكرامِة أبنائها    
حتت الشمِس تبتغيـه    وأي مشاركٍة حضاريٍة وأي موقٍع      !!! .. ال يصنعه إالّ أعداؤها ؟      

األمةُ ، حينما تستوِرد من اآلخرين كلَّ شيٍء ، وحينما ال تنِتج ما يأكلُ أبناؤها ، ومـا                  
ِهم يلبسون وما يتداوون به وما يركبون وما حيتاجون من سالٍح للدفاِع عـن كـرامتِ              

   ساتِِِهم واِتها      !!! .. ؟....... ومقدوثَر استخراج ـِة الـيت    وحينما ال تستطيعالطبيعي
وأي نصٍر تبتغيِه األمةُ حينما     !!! .. جعلَها اُهللا تعاىل يف أرِضها إالّ عن طريِق اآلخرين ؟           

تتمزق مذاهب ، يتناحر أبناؤها إلثباِت عصبياِت هذه املذاهِب على حساِب مـصلحِة             
  !!! .. األمِة ومستقبِلها ومقدراِتها ؟ 

لي أمهيةُ اجلهاِد الِفكري والثقايفِّ والعلمي واحلضاري من هنا تظهر بشكٍل ج.. 
ρ‘‰Ïã#) ( أمهيةُ اجلهاِد يف حالِة السلِموبالتايل .. كمقدمٍة سليمٍة جلدوى اجلهاِد القتايلِّ  r&uρ 

Ν ßγs9 $̈Β ΟçF ÷èsÜ tGó™$# ÏiΒ ;ο§θ è% (  ] ٍة تفعلُ ما تقولُ ] ٦٠األنفالكخطوٍة أوىل لبناٍء أم ، 
 (ففي هذه اآليِة الكرميِة نرى أنَّ القوةَ اليت يأمرنا اُهللا تعاىل بإعداِدها ..وتقولُ ما تفعل 

(#ρ‘‰ Ïã r&uρ Νßγ s9 $̈Β Ο çF÷è sÜ tGó™$# ÏiΒ ;ο§θ è% (  ِة بصيغِة النكرِةتأيت يف هذه الصورِة القرآني) ÏiΒ 

;ο§θè% ( ِة من الثقافِة والِفكِر إىل تكنولوجيا الصناعة ، لتشملَ كلَّ أشكاِل القو ..  
أكثر من ) مبعناه الشمويلِّ ( وأمتنا العربيةُ واإلسالميةُ تقع عليها مسؤوليةُ اجلهاِد 

كلِّ األمِم ، كونها مكلّفةً بإيصاِل رسالِة احلق إىل كُلِّ األمِم ، وكونَ بعِض مقدساِتها 
ةً عن الكثِري من األمِم األخرى ، علمياً وأراضيها مدنسةً باالحتالل ، وكونها متخلِّف
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 ِق املذهيباِت التمزمن حيثي ِة حتملُ الكثرياً ، وكونَ بعِض مواريثها الفكريوتكنولوجي

  ..والطائفي 
 ومما يعطي مسؤولياِتنا اجلهاديةَ أمهيةً كبريةً ، أننا اُبتلينا بعدو عنصري يعطي 

قدلوناً م هتنصريباً إىل اِهللا تعاىل ، وانصياعاً عاحتاللَ أرِضنا وقتلَ شعِبنا تقر ساً ، ويصف
  ..ألمرِه جلّ وعال 

أليس ما نراه من قَتٍل ألهِلنا يف ِفلسطني احملتلِّة ومن تشريٍد لشعِبها ، هو ترمجةٌ .. 
   : )٥٤ – ٥٣(  العدد سفرحرفيةٌ على أرِض الواِقِع للنص التايل من 

 ملْ تطردوا سكّانَ األرِض من أماِمكم ، يكن الذين تستبقون منهم أشواكاً  وإنْ[[
يف أعينكم ، ومناخس يف جوانِبكم ، ويضايقونكم على األرض اليت أنتم ساكنون فيها 

[[..   
أليس ما نراه من تدمٍري ملقدراِت أهِلنا يف ِفلسطني احملتلِّة ، هو ترمجةٌ حرفيةٌ على .. 

  :للنص التايل أرِض الواقِع 
 وانطلق مششون واصطاد ثالمثائة ثعلب ، مثّ أخذَ مشاعلَ وربطَ كلَّ اثنني من [[

بنات آوى الواحِد إىل اآلخر ، وثبت بينهما هذه املشاعل ، مثّ أوقد هذه املشاعل ، 
وأطلقها يف زرِع الفلسطينيني ، فاحترقت األكداس من احلصاِد وسائر الزرِع ، حىت 

   ..  )٦ – ١ : ١٥: القضاة (  ] ]..... يتون الز
كيف ميكن ألي أمٍة من أُمِم األرِض أن تتعايش مع بشٍر يعتربون النص التايل .. 

  :مقدساً من السماء 
] ].....  احترز من أنْ تقطَع عهداً من سكّاِن األرِض وتأخذَ من بناِتهم لبنيك [[

  .  . )١٦ – ١٥ : ٣٤سفر اخلروج ( 
  ..وقد بين لنا القرآنُ الكرمي أنهم ال ينصاعون ألي عهٍد يقطعونه على أنفِسِهم 

) $yϑ̄=à2uρr& (#ρß‰yγ≈tã #Y‰ôγ tã …çν x‹t6 ¯Ρ ×,ƒÌ� sù Νßγ ÷ΨÏiΒ 4 ö≅t/ öΝèδç� sYø.r& Ÿω šχθãΨ ÏΒ÷σãƒ ( ] البقرة  :  

١٠٠ [ ..   
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  على عاتِق تقع – ِب الغاِصِن هذا الكيا يف حماربِة–  الكربى واملباشرةُواملسؤوليةُ

  اإلسالميةَ ، ويدنسون املقدساِت عربيةً حيتلّون أرضاً الصهاينِة واملسلمني ، كونَالعرِب
   ..واملسيحيةَ

مؤرخ يف كتاِب اِهللا تعاىل  إنّ ما جيري يف ِفلسطني العربيِة منذ أكثر من نصِف قرٍن
بين إسرائيلَ الذي نراه بأم الثاين املعين بقوِلِه تعاىل، فإفساد أعيننا ، هو اإلفساد ..   

) !$oΨ ø‹ ŸÒs% uρ 4’ n<Î) ûÍ_t/ Ÿ≅ƒÏℜu�ó  Î) ’Îû É=≈ tGÅ3ø9 $# ¨βß‰ Å¡øÿçGs9 ’ Îû ÇÚö‘F{$# È÷ s?§� tΒ £è=÷ètG s9uρ # vθè=ãæ 

# Z��Î6 Ÿ2 ∩⊆∪ # sŒÎ*sù u!% ỳ ß‰ ôã uρ $ yϑßγ8 s9ρé& $ oΨ ÷W yèt/ öΝ à6ø‹ n=tæ #YŠ$t6 Ïã !$uΖ ©9 ’ Í<'ρ é& <¨ ù' t/ 7‰ƒÏ‰x© (#θß™$y∨ sù 

Ÿ≅≈ n=Åz Í‘$tƒ Ïe$!$# 4 šχ%x. uρ # Y‰ôã uρ Zωθãè øÿ̈Β ∩∈∪ ¢Ο èO $ tΡ÷Š yŠu‘ ãΝä3s9 nο§� x6ø9 $# öΝ Íκ ö� n=tã Νä3≈ tΡ ÷Šy‰ øΒr&uρ 

5Α≡uθøΒ r'Î/ šÏΖ t/ uρ öΝä3≈ oΨù= yèy_ uρ u� sYò2r& # ·��Ïÿ tΡ ∩∉∪ ÷βÎ) óΟçFΨ |¡ôm r& óΟçFΨ |¡ômr& ö/ ä3Å¡àÿΡL{ ( ÷βÎ) uρ 

öΝ è?ù' y™ r& $ yγ n=sù 4 # sŒÎ*sù u !%ỳ ß‰ôã uρ Íοt� ÅzFψ$# (#θä↔ ÿÝ¡ uŠÏ9 öΝ à6yδθã_ ãρ (#θè=äzô‰ u‹Ï9 uρ y‰ Éf ó¡yϑø9 $# $yϑŸ2 

çνθè= yzyŠ tΑ ¨ρr& ;ο§� tΒ (#ρç� Éi9tFãŠÏ9 uρ $tΒ (# öθn=tã # ·��Î6 ÷Ks? ∩∠∪ 4|¤ tã ö/ä3 š/u‘ βr& ö/ä3 uΗxqö� tƒ 4 ÷βÎ) uρ öΝ›?‰ ãã $tΡ ô‰ãã ¢ 
$ uΖù=yè y_ uρ tΛ© yγy_ tÌ� Ïÿ≈s3 ù=Ï9 #·�� ÅÁym ( ] ٧ – ٤:  اإلسراء [ ..   

  .. ولن تنجو أمةٌ من تبعاِت هذا اإلفساد فإفسادهم سيشملُ األرض كافّةوبالتايل 
  من الفرِد ابتداًء هذا العدو ملواجهِة والطاقاِت اهلمِم فإن حشد ..وهكذا.. 
كراً  ِف–  الكاملِةِةدح الِورب عفوِف الصص ، وما يقتضيه ذلك من ر باألمِةوانتهاًء
 كريِة الِفتهمم واتجاهاهم ومذاهبته ديانا ، مهما كانت هذه األمِة أفراِدجلميِع –وعمالً 

 ...ةٌ هو ضرورةٌهذا احلشدةٌ دينيةٌ إسالميومسيحي ألنّ اليهود ، لديانتني ا  إىلسيؤون ي
 ما  من مجلِة–  يهدفهيوينَّ الص ألنّ املشروع قوميةٌوضرورةٌ ..  وكمقدساٍتٍميِقكَ

ِةحدِة ِو إىل منِع– إليه يهدفةٌوضرورةٌ ..  هذه األمةٌ إنسانيألنّ الصهاينةَ وأخالقي ،  
  ، لتمزيِق واإلقليميِة الطائفيِة الفِنت ، ويرمون بذور األرِض يف كلِّ الفسادينشرونَ
  .. فيما بينها  واحلروِب الفِنتشعاِل ، وإلاألمِم

ومما يضع مسؤولياِتنا اجلهاديةَ يف أمسى درجاِت الفريضِة ، وقوع مسرى الرسوِل 
r  ِم املسجِد األقصى وبناِء اهليكِلديف ه العدو االحتالِل ، وحماوالت املزعومحتت 
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حاِن أفراِد هذه األمِة ، ليشهد اُهللا فاملسجد األقصى قَدره أنْ يكونَ ساحةَ امت.. مكانه 

هذا القَدر .. ممن ينقَِلب على عِقبيِه  ، rتعاىل من يتِبع منهجه الذي أنزلَه على رسوله 
نراه بشكٍل جلي عبر الدالالت املتحررِة من إطاِر املكاِن والزماِن يف النص القرآينِّ 

  ..التايل 
) $ tΒuρ $ oΨ ù=yèy_ s' s#ö7 É) ø9$# ÉL©9 $# |MΖ ä. !$ pκ ö� n=tæ �ω Î) zΝ n=÷è uΖÏ9 tΒ ßì Î6®Ktƒ tΑθß™ §�9$# £ϑÏΒ Ü= Î=s)Ζtƒ 4’ n?tã 

Ïµø‹ t7 É) tã 4 (  ] ١٤٣:  البقرة [  
كان معياراً المتحاِن أفراِد اجليِل األوِل حينما ) الِقبلةُ اُألوىل ( فاملسجد األقصى 

ممن  ، rحلرام ، ليشهد اُهللا تعاىل من يتِبع الرسولَ حولَت منه الِقبلةُ إىل املسجِد ا
وهو اآلن معيار المتحاِن هذا اجليِل ليشهد اُهللا تعاىل من يتِبع ... ينقَِلب على عِقبيِه 

 وذلك بالدفاِع عنه وحتريِرِه وتطهِريِه من االحتالل ، rمنهجه الذي أنزلَه على رسولِه 
  ..  عِقبيِه بالتولّي عن واِجِبِه اجلهادي ممن ينقَِلب على

واملسجد األقصى الذي حولَت منه ِقبلةُ الصالِة يف بدايِة الدعوِة ، سيكونُ .. 
 ِة محِل لواِء منهِج اِهللا تعاىل ، وبالتايل سيتمأهلي ِقبلِة الِفكِر ، ومعيار معيار هحترير

 على – r يف اآليِة األخريِة من سورة حممد – تعاىل االستبدالُ الفكري الذي بينه اُهللا
  ..معياِر اجلهاِد إلعادِة املقدساِت 

) óΟ çFΡ r'̄≈ yδ Ï Iωàσ ¯≈ yδ šχöθ tã ô‰è? (#θà) ÏÿΖçFÏ9 ’Îû È≅‹ Î6y™ «!$# Νà6Ψ Ïϑsù ̈Β ã≅ y‚ö7 tƒ (  tΒuρ ö≅ y‚ö6 tƒ 

$ yϑ¯ΡÎ*sù ã≅ y‚ö7 tƒ tã  ÏµÅ¡øÿ ¯Ρ 4 ª! $# uρ �Í_ tóø9 $# ÞΟ çFΡ r&uρ â!# t� s) àÿø9 $# 4 χÎ) uρ (#öθ ©9 uθtGs? öΑ Ï‰ö7 tFó¡ o„ $ ·Βöθs% öΝä. u� ö� xî 

¢Ο èO Ÿω (# þθçΡθä3tƒ /ä3 n=≈ sVøΒr& (  ] ٣٨ : حممد [  
(χÎ ( )مبعناه الشمويل ( ِب اجلهادي فالتولّي عن الواج uρ (#öθ ©9 uθtGs? (  هنتيجت

‰öΑÏ (االستبدالُ  ö7 tFó¡o„ $·Βöθ s% öΝ ä.u� ö� xî ¢Ο èO Ÿω (#þθ çΡθä3tƒ /ä3 n=≈ sVøΒr& (  .. وبالتايل ففشلُنا اجلهادي
يعين ايتنا كأمٍة هلا كيانها بني األمم ، وهذا نتيجةٌ طبيعيةٌ توازي عالقةَ اجلهاِد القتايلِّ 

  ..كنتيجٍة ، باجلهاِد الفكري والثقايفِّ والعلمي والتكنولوجي واحلضاري كمقدمة 
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 .. ساِت ، هو مثرةُ اجلهاِد يف سـبيِل             ولذلك فاجلهاديف سبيِل حتريِر األرِض واملقد 

     حتريِر اإلنساِن وِفكِرِه ، ويف سبيِل إخراِجِه من دياجِري الظالِم إىل نـوِر اهلُـدى ومسـو
  ..احلضارة 

 هراً لكي نتدباُهللا تعاىل يف كتاِبِه الكرمي ناموساً كوني نوقد بي..  
) ô‰ s) s9 $ uΖ ù= y™ ö‘ r& $ oΨ n= ß™ â‘ ÏM≈ uΖ Éi� t7 ø9 $$ Î/ $ uΖ ø9 t“Ρ r& uρ ÞΟ ßγ yè tΒ |=≈ tG Å3 ø9 $# šχ# u”� Ïϑ ø9 $# uρ tΠθ à) u‹ Ï9 â¨$ ¨Ψ9 $# 

ÅÝ ó¡ É) ø9 $$ Î/ ( $ uΖ ø9 t“Ρ r& uρ y‰ƒ Ï‰ pt ø: $# ÏµŠ Ïù Ó¨ ù' t/ Ó‰ƒ Ï‰ x© ßì Ïÿ≈ oΨ tΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 zΝ n= ÷è u‹ Ï9 uρ ª! $#  tΒ … çν ç� ÝÇΖ tƒ 

… ã& s# ß™ â‘ uρ Í= ø‹ tó ø9 $$ Î/ 4 ¨β Î) ©! $# ;“ Èθ s% Ö“ƒ Ì“ tã (  ] ٢٥:  احلديد [  
$ (إنّ ورود العبارِة القرآنيِة    uΖ ø9 t“Ρ r& uρ y‰ƒ Ï‰ pt ø: $# ÏµŠ Ïù Ó¨ ù' t/ Ó‰ƒ Ï‰ x© ßì Ïÿ≈ oΨ tΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 (   ، يف

  .. قلِب هذِه اآليِة الكرميِة ليس عبثاً 
عـدِل  فَحملُ منهِج اِهللا تعاىل والسري فيه وإيصالُه إىل البشريِة إلقامِة حـضارِة ال          .. 
  واحلق) ô‰ s) s9 $ uΖ ù= y™ ö‘ r& $ oΨ n= ß™ â‘ ÏM≈ uΖ Éi� t7 ø9 $$ Î/ $ uΖ ø9 t“Ρ r& uρ ÞΟ ßγ yè tΒ |=≈ tG Å3 ø9 $# šχ# u”� Ïϑ ø9 $# uρ tΠθ à) u‹ Ï9 â¨$ ¨Ψ9 $# 

ÅÝ ó¡ É) ø9 $$ Î/ ( (         ِة العلِم والتكنولوجياإىل امتالِك قو حيتاج ، )       على ذلـك مـن بوما يترت
$ (لى التصنيِع وعلِم املعادِن     ، فتلك احلضارةُ ترتكز ع    ) ثقافٍة وفكر    uΖ ø9 t“Ρ r& uρ y‰ƒ Ï‰ pt ø: $# ÏµŠ Ïù 

Ó¨ ù' t/ Ó‰ƒ Ï‰ x© ßì Ïÿ≈ oΨ tΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 (           حضارةَ العلِم والِفكِْر من امتلك وحني ذلك يستطيع ،
                  فَعاِهللا تعاىل ، وأنْ يكونَ مستِحقّاً خلالفِة اِهللا تعاىل يف األرِض ، إنْ هو د منهج رصنأن ي

zΝ (  اِهللا تعاىل الشرعي   حلضارةَ ِوفْق منهجِ  هذه ا  n= ÷è u‹ Ï9 uρ ª! $#  tΒ … çν ç� ÝÇΖ tƒ … ã& s# ß™ â‘ uρ Í= ø‹ tó ø9 $$ Î/ 4 
¨β Î) ©! $# ;“ Èθ s% Ö“ƒ Ì“ tã ( ..  

  ..ويف قصِة ذي القَرنِني تأكيد آخر على ذلك الناموس 
) (#θä9$s% # x‹≈ tƒ È÷ tΡö� s) ø9 $# ¨β Î) ylθã_ ù' tƒ ylθ ã_ù' tΒuρ tβρß‰Å¡øÿ ãΒ ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# ö≅ yγ sù ã≅ yè øgwΥ y7 s9 

%¹ ö̀� yz #’ n? tã βr& Ÿ≅ yè øgrB $oΨ uΖ ÷� t/ öΝßγ oΨ÷� t/ uρ #t‰ y™ ∩⊆∪ tΑ$s% $ tΒ Íh_©3tΒ ÏµŠÏù ’ În1u‘ ×�ö� yz ’ ÎΤθãΨ‹ Ïã r' sù >ο§θà) Î/ 



  ٧             ان الرفاعياملهندس عدن                                                                           اجلهاد عزميةُ اُألمة
ö≅ yèô_ r& ö/ä3 oΨ÷� t/ öΝæηuΖ ÷� t/ uρ $·Β÷Šu‘ ∩∈∪ ’ ÎΤθè?# u t� t/ã— Ï‰ƒÏ‰ ptø:$# ( #̈L ym # sŒÎ) 3“uρ$y™ t ÷t/ È÷sù y‰¢Á9 $# tΑ$s% 

(#θã‚ àÿΡ$# ( #̈Lym #sŒÎ) … ã&s# yè y_ # Y‘$tΡ tΑ$ s% þ’ ÎΤθè?# u ùø Ì� øùé& Ïµø‹ n=tã # \�ôÜ Ï% (  ] ٩٦ – ٩٤:  الكهف [   
فذو القَرنني حينما أراد مساعدةَ املُستضعفني والوقوف يف وجِه املُفِسدين ، مل يقلْ              

’ (ل  يكفينا الدعاُء عليهم ، إنما قا      ÎΤθ ãΨ‹ Ïã r' sù >ο §θ à) Î/ (  وقال ، ) ’ ÎΤθ è?# u t� t/ ã— Ï‰ƒ Ï‰ pt ø: $# ( (   ..
ويف ذلك بيانٌ إهلي بأنَّ مقوماِت النصِر تبدأُ باجلهـاِد العلمـي والعملـي ، وبالتـايل                 
 فاملؤمنون الذين يرجون نصر اِهللا تعاىل يف جهاِدِهم يأخذون ذه السنِة اليت يبينـها اهللاُ              

  ..تعاىل يف كتاِبِه الكرمي 
  ..ولذلك تفهم دالالت الصورِة القرآنيِة التاليِة ِوفْق هذا الناموس 

) $pκ š‰r' ¯≈ tƒ zƒÏ%©!$# (# þθãΖ tΒ# u β Î) (#ρç� ÝÇΖ s? ©! $# öΝ ä. ÷�ÝÇΖ tƒ ôM Îm6 s[ãƒ uρ ö/ ä3tΒ# y‰ø%r& ( ] ٧:  حممد [ ..  
منهجه الشرعي ويتفاعلون مع نواميِسِه فاملؤمنون ينصرون اَهللا تعاىل حينما يقيمونَ 

 حني ذلك –الكونيِة على حد سواء ، حني ذلك ينصرهم اُهللا تعاىل ، ألنهم يستحقّون 
(øŒÎ (..  شرف ِخالفِة اِهللا تعاىل يف األرِض – uρ tΑ$s% š� •/u‘ Ïπ s3Í×̄≈ n=yϑù=Ï9 ’ ÎoΤ Î) ×≅ Ïã%ỳ ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# 

Zπ xÿ‹Î=yz ( ( ] ٣٠:  البقرة [  
فالذي مل يأخذْ بنواميِس اِهللا تعاىل الكونيِة عبر سبِل العلِم ، إضافةً إىل إقامِة نواميِس 

وبالتايل ليس باملؤمِن املعين بقوِل اِهللا تعاىل .. اِهللا تعاىل الشرعيِة ، لن ينالَ نصر اِهللا تعاىل 
 :)  šχ%x.uρ $̂) ym $oΨ ø‹ n=tã ç� óÇnΣ tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$# (  ] ٤٧:  الروم [..   

  
 واهللا تعاىل ويلّ التوفيق

 املهندس عدنان الرفاعي

www.thekr.net 
adnan@thekr.net 
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