ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر

اﻹﻼم وﺗﻪ اﻟﺔ وﺢ ﺎب اﻟل

 04ﯾﻧ08:07 - 2020 
 أﺑ 
ﻲ ﻧوة ﻠﻰ ﺗ" زوم" ﻣﻊ د ﻣ اﻷﺧة اﻟام ﻣ ادرﻧﺎ ﻲ اﻟ ،وﻲ اﻟوة اﻟﺎﻧﺔ ﻣﻬ ،دار ﺑﺎ ﺣﯾ ﻞ وﻣﻊ ﺣل اﻹﻼم ﻣ ﺣ دورﻩ اﻟﺎﻞ،
وﺎ ﺎﻟاﺧﻞ واﻟﺎرج ،وﻣ ﺣ رﺗﻪ ﻠﻰ اﻟ اﻟﻲ واﻟﺎ ،وﻣ ﺣ اﻟﺻل ﻟل وﻠب اﻟﺎس ،وﻣ ﺣ اﻟ ،وﻣ ﺣ اﺧﻼف ﻣار ﺗﺄﺛ
ً
اﻹﻼم اﻟﻠ ﻲ ﻣﺎر اﻟر اﻟ اﺗﻩ اﻹﻼم اﻟﯾ  اﻟﺎﺔ )اﻧﻧ.(

ﻣت اﻟة ﻲ ﺣﺔ ﺢ ﻣ ﻣﻠﺔ ﻠﺎ-ﻧاء
اﻧﻠﺎ ﺎﻟة ﻣ ح ﺑﻠرة اﻟة اﻟﺎﺳﺔ-اﻻﻼﻣﺔ  اﻟر واﻟﺔ أو اﻟة اﻟﻰ اﻹﻼم اﻟﯾ ،ﺣّ 
اﻟﺎة ﺎم  1964-1959إﻟﻰ ﺟة ﺢ اﻟﻣﺔ ﻲ اﻟﺎت ﻣ اﻟن اﻟ ،وﻣﻠﺔ اﻟرة اﻟﻠﺔ ،وﻣﺎ ﺗﻼﺎ ﻣ ﺻ ﻣﻠ اﻟﺎﺋﻞ* ﺛ اﻟﺔ اﻟﺔ
ﻟﺔ اﻟ اﻟﻠﺔ )م.ت.ف( ﻠ اﻟرة ) ، (1994-1972وﺻﺔ اﻟﻼد ،وﺎ اﻟ ،وﺻًﻻ ﻟة ﺢ اﻟﺔ ﻧ اﻟﻬﺔ اﻟﻲ را اﻷخ ﺻ
ﺣ ﺣﻰ اﻟﺎم  2006ﺗﺎ ،ﻟ اﻟرق ﻻﺣ ًﺎ إﻻ ﻣﺎﻛﺎن ﻣ ﻣﻠﺔ اﻟس اﻟﻲ رﺎ إﻠ ﺢ ﻲ ﻟﺎن ﻲ ﻣة ﻠﺔ ،أدر أﺔ اﻹﻼم اﻟﯾ ﻣﻼ ﺎﻟاﻊ
اﻻﻟوﻧﺔ ،واﻟرة واﻟت ،واﻟﻠﺔ اﻟة واﻟﺎدﺔ واﻟﺛة.
ﻟ ﺎﻧ ﻣاﺧﻼت اﻷﺧة واﻻﺧات راﺋﺔ وواﺿﺔ ،وﺗ اﻟﺎرج وﺗﻰ ﻟﻞ اﻟ ﻟﺎدء ﺧﺔ ﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠ ﻲ ﺣﺎﻟﺎ اﻟﺔ ،ﻣﺎ دّﻟﻞ ﻠﻰ ﺣ اﻟﻲ ﻟ
ﺟﺎﻟﺎﺗﺎ ﻲ اﻟﺎرج ،وﻣ اﻧاﻬﺎ ﻲ اﻟﺄن اﻟﻲ ،و ﻣﺎ ﻞ ﺧ اﻟﺎع اﻟﻲ واﻟﺎﻟﻲ  اﻟﺔ اﻟﻠﺔ.
ﻣﺎ ﻻ ﺷ ﻪ أن اﻹﻼم اﻟﻠ ﺎن ﻞ ﺎﻟﺔ ﻟﻼﻧﺔ )واﻟﺎت( ﺑًﺎ إﻼﻣﺎ-دﺎﺋﺎ-ﺗﺎ ﻟﻬﺎ ﺳاء ﻣ إذاﺔ وﻣﻧﺎة )ﺗﻠة( ،أو ﺻ ورﺔ ،وﻟ  ﻣﻞ
ا اﻷﻣ ﺎﺋﺎ اﻟم  ،أن ﺎن ﻷ ﺟﺎﺔ أن ﺗﻠ ﻠﻰ اﻟﺎم اﻟﺎﺳﻲ ﻣ ﺧﻼل اﺣﻼل ﻣﻰ اﻻذاﺔ ،أﺻﺢ اﻷﻣ ﯾﻠ اﻟم أن ﺗﻞ اﻟﻠب ،أو ﺗﻊ ﻲ
ل اﻟﺎس وﻠﻬ أوﻻ ﻟث اﻟ.
اﻟﻲ اﻟ.
اﻟﻲ اﻟ إﻟﻰ ّ
)إن ﺟ اﻟﻞ اﻹﻼﻣﻲ  ﻧﻞ اﻟﻲ ﻣ اﻹدراك اﻟﻠﻲ إﻟﻰ اﻻﻧا اﻟﺎﻲ ،وﻣّ 
ّ
ﺗﺎرﺦ اﻟﺎﺔ05:20:19 24-09-2020 :
1

ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر
اﻟﻲ
وف اﻟﻞ اﻹﻼﻣﻲ م ﻠﻰ ﻧﻞ وﻲ اﻟﻬر ﻣ ﻣﺣﻠﺔ ر ة ﻣﺎ إﻟﻰ ﻣﺣﻠﺔ اﻟل ﺑﻬﺎ ،أو ﺗم ﻠﻰ ﻧﻠﻪ ﻣ ﻣﺣﻠﺔ اﻟﺎﺔ اﻟﻠﺔ اﻟارﺟﺔ ة ﻣﺎ إﻟﻰ ّ
اﻟ ﻟﻬﺎ (.ﺎ ل اﻟﺎﺗ ﻣ ﺎن.
اﻟر و ّ

وأﻧ ﻲ ذﻟ ﺗﻬ ﺣ اﻟر اﻻﺗﺎﻟﻲ اﻻﻟوﻧﻲ اﻟﺎﺑ ﻟﻸﻛﺎف واﻟﺎب ،وﺿ اﻟرة ﻠﻲ اﻟ ﻲ اﻟأ اﻟﺎم ،اﻟ  ﻲ ﻞ اﻟﺧ اﻹﻼﻣﻲ اﻟﺎدق ﻣﻪ،
اﺎ ﻻ ﺗﻊ ﻪ ﺗ
أواﻟﺎذب واﻟﻠﻞ  ،ﯾﻩ أو ﯾف ﻲ اﺗﺎﻩ اﻟ واﻟﻪ ،ﻟ دون أن ﺗر إن اﻟرة اﻟﺔ ﻟﻞ أوﺷ أو ﺟﻬﺔ  أﺻ و ً
اﻟﻲ واﻹدراك ﻬﻟﺔ.
ودب ﻣ إدﺧﺎﻻت ﺳاء
ّ 
ﻣﺎ ﯾﺢ اﻹﻼم )وﻞ إﻼم ﻟﻪ أاﻪ وﻪ( ﻲ ﺗﻪ اﻟرة أواﺳﺎ اﻟﺔ ،ﺈن ﺎب اﻟل اﻟﺎﻲ ﯾﺢ ﻠﻰ ﻣاﻪ ﻟﻞ ﻣﺎ ّ
ﺎﻧ ﺻﺔ أو ﻣوءة أو ﻣوﺔ.

ان اﻟﻪ واﻟﻠﻞ اﻻﻼﻣﻲ واﻟ  ﺗﻼ ﻠﻲ ﺎﻲ ﯾﻬف اﻟﻲ  اﻟل وﻧع اﻟرة اﻟة ،وﺗﻠﻬﺎ ﻟرة ﺟﯾة  ﺗن ﻣﺔ ،و ﺗن
ﺗﺔ ﺣ اﻟﻬف.
ﺗﻬﺎ ﻣ ٥ ﻧﺎ  ، أن
وﺎ أﺷ إﻟﻰ أن ﺗﻪ اﻟرة ،واﺎد اﻟﺔ اﻟة )ﻟ أو ﻞ أو ﻧﺎم…(  ﻞ اﻷاء أو اﻟم اﻟﯾ ﯾن ﻣﻬﺎ
ً
ﺗﻪ،ﻛﺎﻟﺎﻟﻲ

اﻷول :أﻧﻬ ن ﺧﺔ واﺿﺔ ﺄاف أو ف ﻣن ﻪ ﻼ ادة ،وﺛﺎﻧﺎ :ون ﻟﻟ ﺟ ﻣﻞ وﻣرب ﻣ اﻟ ،واﻟ ﻲ اﻹﻼم اﻟﯾ،
وﺛﺎﻟﺎ :ﻣن ﻣ اﻻﺟاء واﻟ وﻠ اﻟﺎﺋ وﺧﻠ اﻟ ﺎﻟﯾ ،واﻟب .وراﺎ :ﻣن آﻟﺔ اﻟار ،واﻟ ﻠﻰ اﻟﻬف ﺎ ﻞ اﻟ اﻟﺎد
ﺧﺎﻣﺎ :ﻠﺄون إﻟﻰ اﻟﻊ ﻟﻠﺎدر واﻷﺳﺎﻟ) ﺻرة ،ﻠﺔ ،ﺷ ، وﺳﺎﺋﻞ ﺗاﺻﻞ ﻣﺔ…(
ﺗﻞ ﻠﻪ ﻣ ﻞ ﺎب وﻧﺎة ،أﻣﺎ
ﻣﺄﺳ ار ﻟﻠة اﻟﻲ ّ
ً
إن آﻟﺎت اﻟﺢ -أو اﻟﻪ -ﻲ ﻧ اﻵﻟﺎت ،ﻣﻊ اﺧﻼف اﻟواﻊ واﻷاف واﻟ اﻟﺎﻛﺔ.
إذ أﻧﻪ ﺎﻟﺔ ﻟﻠﺢ أو اﻟ ﻟﻠرة ،أو إﺎدة ﺑﺎء اﻟرة ﯾ اﺳال اﻟ واﻟب ﺎﻟاﺔ واﻟﺿﺔ واﻟﺿح ﻲ ﻧ إﺎر اﻟار واﻟﻊ واﻟ
ﻣﺎ    ﻣ اﻷﺎن واﻟ واﻟﺎﺑة وﻞ اﻟ اﻟؤوب ﻣ ﻧﻞ اﻟﻬر ﻣ ﻣﺣﻠﺔ ر اﻟة اﻟﺔ،أو اﻟرة اﻟﯾة  ،إﻟﻰ اﻟل ﺑﻬﺎ ،وﻟ
ﺔ اﻟﻠﺔ ﻣ اﻻﻧﺎءات اﻟﺔ اﻟة اﻟﻰ اﻟﯾة ،وﺄن اﻟ أو اﻟﺔ اﻟﻬﺔ ﺗ دﯾﺎ أو ﻬﺎ ﺟﯾا.
أﺷ اﻷﺧة واﻷﺧات ﻲ اﻟ ،اﻟﯾ أﺿﺎا ﻟ وﻬﻲ وروﺣﻲ اﻟ ﻣ اﻹدﺧﺎﻻت واﻷﺎر ،اﻟﻲ اﺳت ﻣﻬﺎ وﺳﺄﻞ ،ﻻ ﺳﺎ وأﻧﻬ أﺧة زﻣ ﺟﻞ ﻣ
اﻟ ﺗ ارﻩ ،اﻻ ان رﺎ آﻟﺔ اﻟﻣ ﻟﻬت ﺟرج وﻠ!
*ﺑﻠﻎ د ﺻ اﻟرة اﻟﺎدرة  ﺟﻬﺎت ﻣﺔ ﻟﻠﺎت ﺑ ﺎﻣﻲ  1965و 1975زﺎء  29ﺻﺔ وﻧة ﻠﺔ.
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