ربيع األول  1438هـ  -ديسمرب 2016م

وامل�����س��ي��ح��ان��ي��ة ك��ت�� ّي��ار ر�ؤي�����وي ���ش��كّ��ل��ت يف م��دل��ول��ه��ا
االنعتاقي مراجعة عميقة داخل التاريخ اليهودي،
اخ��ت��ل��ط��ت ف��ي��ه��ا ال���ن���زع���ات ال��ب��اط��ن��ي��ة ب��ال��ت���أم�لات
ال��ف��ك��ري��ة ب��ح��ث��ا ع���ن ه���وي���ة ج��ام��ع��ة ع��ل��ى �أن��ق��ا���ض
ال�شتات .فقد اُعترب انعتاق اليهود مبثابة الوعد
الإلهي املرتقب ،و�صارت ف�ضاءاتُ الغربة ف�ضاءات
التحقق والتطور لهذا امل�سار .غدت فرن�سا احلديثة
ال َ
أر����ض املقد�سة ،و�إع�ل�انُ حقوق الإن�����س��ان مبثابة
الو�صايا الع�شر ،والعامل اجلديد جت�سدا لأور�شليم
ال��ت��ورات��ي��ة .مل ين�ش�أ ذل��ك النظر ع��ر���ض��ا ،ب��ل جاء
جراء ت�أويالت وا�ستنباطات طورها حاخامات بحثا
عن تال�ؤم مع العامل اجلديد .يف البدء عار�ضت جل
القراءات مزاعم االنبعاث يف فل�سطني والت�أ�سي�س
ليهوذا بقيادة م�سيا يتحدر من �ساللة بيت داود
النقية والطاهرة ،باعتبارها خيارات وهمية تفتقد
�إىل الواقعية.
ويف �أح�ضان تلك احلركة امل�سكونة بنزعة طوباوية،
ت�شكلت حركة التنوير الأف��ك�لارون��غ (اال�ستنارة)،
��ح ْ��ت ���ص��وب ت���أم�لات واق��ع��ي��ة ،وه��ي ح��رك��ة تنوير
ن َ
ق��اده��ا ج��م�� ٌع م��ن امل��ف��ك��ري��ن بق�صد ت��ع��اط عقالين
ِ
ول�سحب اليهود نحو احلداثة
مع امل��وروث الديني
و�إخ��راج��ه��م م��ن ح��ي��ز امل��ن��ب��ذ (ال��غ��ي��ت��و) ال���ذي ب��ات
ي�أ�سر عقولهم و�إن غابت الأ�سوار .فالغيتو الأكرب
الذي نا�ضل �ضده الفكر العقالين اليهودي ،خالل
احل��ق��ب��ة امل��ع��ا���ص��رة ،ه��و ال��غ��ي��ت��و امل��ن��ت�����ص��ب يف وع��ي
اليهودي وفكره .مثّل حينها ظهور «علم اليهودية»
(_ )_Vissenschaft Judentumsم�سعى
جادا من قبل حركة قراءة الرتاث لبناء وعي علمي
بتاريخ اليهود الديني ،بق�صد تخلي�ص اليهودية
م��ن ثقل الالمعقول والأ���س��ط��ورة الطاغيني ،وما
ك���ان ليتحقق ذل���ك امل�����س��ار يف غ��ي��اب ال��ت��وا���ص��ل مع
امل��ن��زع ال��ت��ن��وي��ري ال�����س��ائ��د يف ال��غ��رب ،ال�����س��اع��ي �إىل
���ض��ب��ط ك��اف��ة �إي��ق��اع��ات احل��ي��اة داخ����ل �أط����ر عقلية
وم��ع��اي�ير علمية .ح��ي��ث نلحظ رغ��ب��ة ل��دى عديد
املفكرين ال��ي��ه��ود ل��ت��ورخ��ة ال��دي��ن وال��ت�راث� ،سواء
باعتماد منهج النقد التاريخي يف معاجلة املرويات،
�أو بجعل النظر �إليها حمكوما ب ُب ٍ
عد عقلي ،مبن�أى
عن كافة تربيرات الالمعقول.
ه��رم��ان ك��وه�ين ي��ق��ول يف م���ؤ َّل��ف��ه «�أخ��ل�اق الإرادة
املح�ض»« :يهوديتي يف عالقة ع�ضوية مع قناعاتي
العلمية ..مل �أوكل م�سار وعيي اليهودي �إىل غريزة
التماهي مبعتقد �أو �ساللة م��ا؛ ب��ل بالعك�س �إىل
ال�صرامة الفل�سفية ،يف نطاق ما تي�سر يل ،و�إىل
النقد التاريخي ،لأنهما �أن���ارا يل ال�سبيل» (�ص:
.)72-71
ف��ق��د ك��ان اخل�لا���ص ال��ي��ه��ودي يف م��دل��ول��ه البدئي
م�شوبا مبنزع �صويف ومدلول باطني ،ب ْي َد �أنه �ساد
ج��دل مع َّمق يف الفكر �أ�سا�سه ���س���ؤال حم��وري :هل
ع��ل��ى ال��ي��ه��ودي �أن ي��ت��دخ��ل يف ال��ت��اري��خ و ُي�����س��ه��م يف
�صنعه �أم تقت�ضي احل���ال �أن يتمركز خ�لا���ص��ه يف

ال���روح؟ يف ال��ب��دء خل�ص ذل��ك اجل���دل �إىل متحور
ال��ن��ظ��ر ل��ل��ت��اري��خ �ضمن �أط���ر ث�لاث��ة� :أن اخل�لا���ص
ي���أت��ي ب�����ش��ك��ل �إع���ج���ازي ،و�أن����ه يتمخ�ض ع��ن ع��امل
ط���وب���اوي ،و�أن امل�سيا (امل��خ�� ّل�����ص) ي���أت��ي يف �أع��ق��اب
�أب��وك��ال��ي��ب�����س ك��ارث��ي .ل��ك��ن ت��ل��ك ال��ق��ن��اع��ات ع�صفت
بها حت��والت �شهدتها ال�ساحة الغربية ،متثلت يف
احتدام موجة العداء لليهود مع الال�سامية ،حيث
بلغ املقت الأوروبي مداه يف ما ُعرف باملحرقة .هذه
املجريات امل�ستجدة دفعت �إىل تطور ر�ؤى �سيا�سية
باتت ترى يف ال�صهيونية �سبيل اخلال�ص املوعود،
و�إن توا�صلت معار�ضة ذلك مع تيارات �أورثوذك�سية
ر�أت يف قيام دولة لليهود ،يف غياب امل�سيا احلقيقي،
�ضرب من اخليانة والتنكر لليهودية.
هو
ٌ
وما كانت نداءات العودة �إىل �صهيون« ،العام القادم
يف �أور�شليم» ،لتلقى قبوال يف �أو�ساط اليهود لوال
ح�صول ان��ق�لاب يف قناعة كثري م��ن احل��اخ��ام��ات،
ب��ات��وا ي���رون اخل�لا���ص �سيا�سيا ولي�س روح��ي��ا كما
�سلف .عندها تزاوج الوعي ال�سيا�سي (ال�صهيونية
ال�سيا�سية) بالوعي الديني (ال�صهيونية الدينية)
وا���ش�ترك��ا م��ع��ا يف ال�����س�ير ���ص��وب �أور���ش��ل��ي��م .ج��رى
ال��ت��ق��ل��ي�����ص م���ن غ���ل���واء اخل��ل��اف امل�����س��ت��ح��ك��م ب�ين
ال��ط��رف�ين ،امل��ت��دي��ن وال��ع��ل��م��اين ،ب���إر���س��اء م��ا ي�شبه
ال�صلح الرباغماتي بني الثنائي ،وم��ن ه��ذا الباب
كان البعد الديني حا�ضرا يف ال�صهيونية حتى و�إن
مل ُتتَح له فر�صة القيادة.
بقي املنزع الت�أويلي يف اليهودية حا�ضرا �إىل حدود
احلقبة املعا�صرة ،حيث �أن جمعا وا�سعا من املثقفني
اليهود ومع �إميانهم ب�سطوة املقوالت الدينية ،على
�شاكلة مارتن بوبر� ،أو مالحدة عتاة ،مثل �أرن�ست
موحدة
بلوخ ،قد جمعت بينهم رابطة رومان�سية
ّ
يف معاداة الر�أ�سمالية ،وتقا�سموا رغبة عارمة يف
تتج�سد فيه مملكة الرب على
ت�شييد جمتمع جديد،
ّ
الأر����ض ،مملكة العدل واحل��ري��ة .جند الفيل�سوف

الرو�سي نيقوالي برديائيف يذهب مذهبا داعما
يلتقي ف��ي��ه ال��ت���أوي��ل ال��دي��ن��ي م��ع ال��ع��امل ال��راه��ن،
مرتئيا �أن الربوليتاريا يف مذهب كارل مارك�س هي
�إ�سرائيل اجلديدة ،وهي �شعب اهلل املختار ،املح ِّررة
وامل�شيدة للمملكة الأر�ضية املوعودة ،وما ال�شيوعية
�سوى �شكل مع ْل َمن للعهد الألفي اليهودي .حتى
�أن املفكر ميكائيل لويف يتحدث عن جتان�س خفي
وم�ضمر ب�ين امل�سيحانية ال��ي��ه��ودي��ة واليوطوبيا
الفو�ضوية� ،أدى �إىل حتالف وثيق حتققت نبوءته
فوق �أر�ض فل�سطني.
التحول الكبري يف الفكر اليهودي ،ال��ذي ير�صده
الكتاب ،تد�شّ ن م��ع ال��ت��ط��ورات ال�سيا�سية الكربى
ال��ت��ي ه��زت �أوروب���ا يف �أع��ق��اب ت�ضييق اخل��ن��اق على
اليهود مع الال�سامية والتي بلغت مداها مع حدث
املحرقة .دفعت تلك الأو���ض��اع �إىل ط��رح ت�سا�ؤالت
عميقة يف �أو����س���اط الإن��ت��ل��ج��ن�����س��ي��ا ال��ي��ه��ودي��ة التي
ركنت �إىل فكر احل��داث��ة والعقالنية والعلمانية.
ب��د�أ احلديث عن «�أو�س�شويتز» ،رم��ز املحرقة ،من
�أمريكا يف �أو�ساط املثقفني اليهود ممن رحلوا عن
�أملانيا وحتلقوا يف البداية حول مدر�سة فرانكفورت
ثم الحقا يف النيو �سكول للأبحاث االجتماعية يف
نيويورك .فقد كانت حنة �أرن��دت وهان�س جونا�س
وهربرت ماركيوز من الطالب املبا�شرين لهايدغر،
املهند�س البارز للعقل الأمل��اين احلديث ال��ذي بات
مت َهما بالتنكر للعقالنية وم��واالة الآل��ة النازية.
ُطرحت ت�سا�ؤالت كربى عن فحوى تلك املفاهيم يف
ظل واقع الفرز املفرو�ض على اليهود .فقد اعترب
�أدورن�����و وه��رك��ه��امي��ر م��ع��ت��ق��ل «�أو���س�����ش��وي��ت��ز» لي�س
ن��ت��اج��ا الن��ح��دار ال��ع��ق��ل ول��ك��ن��ه ت�ضخم للعقالنية
الأدات����ي����ة .وق���د ل��ع��ب��ت ح��ن��ة �أرن�����دت دورا م��ه��م��ا يف
حماكمة العقالنية الأمل��ان��ي��ة يف �ضوء م��ا ح��دث يف
«�أو�س�شويتز» ،وكانت من �أوائ��ل من �أث��ار ق�ضية ما
ج���رى يف «م�����ص��ان��ع امل����وت» ،ب��غ��ر���ض ت��ف��ه��م امل��ج��زرة
امل�صنّعة عقليا (�ص.)265:
وم��ن ج��ان��ب �آخ���ر ،ت��ط��ارح الفكر ال��ي��ه��ودي م�س�ألة
الألوهية وال�شر .ففي حما�ضرة �ألقيت عام 1984
ت�ساءل هان�س جونا�س عن «مفهوم الألوهية بعد
�أو�س�شويتز» ،وعن �أف��ول الدين وعن �صمت يهوه؟
�إجابته مغايرة عن �إجابة �أدورن��و �أو �أندر�س ،لي�س
يف جعبته ن��ف ٌ��ي ل��وج��ود ال���رب ،ب��ل �إع����ادة تفكري يف
ح�ضوره من خالل امل�صادر القبالية .فاملحرقة ال
متثل �سقوطا مفاجئا يف ال�برب��ري��ة ،ب��ل ب��الأح��رى
هي اجلانب اخلفي ،واالنعطافة اجلدلية للحداثة.
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“الفكر اليهودي في القرن العشرين” ..ألدريانو فابريس
عز الدين عناية *
تغيت على �إثرها براديغمات النظر للذات وللعامل؛ وذلك مقارنة مبا �ساد طيلة الفرتة القدمية
الفكر
َ�شهِد
ُّ
اليهودي �إبان الفرتة احلديثة حت ُّوالت جذريةَّ ،
ُ
املو�سومة ب�سيطرة الر�ؤى التلمودية وهيمنة �شروحات الأحبار� ،أو كذلك مبا �ساد على مدى الفرتة الكال�سيكية املت�أثرة ب�أجواء احل�ضارة العربية الإ�سالمية ،ال
وال�سموءل بن
�سيما الت�أثر باجلدل العقائدي واملذاهب الكالمية وبوادر ت�شكل ر�ؤى «االعتزال» اليهودي ،التي بدت مالحمها مع ابن عزرا الغرناطي (ت1167:م) ّ
يحيى املغربي (1174-1130م) ومو�سى بن ميمون (1204-1135م)� ،إىل �أن تلقّفها باروخ �سبينوزا مع بداية التحول الفكري اليهودي احلديث خ�صو�صا يف كتابه
«ر�سالة يف الالهوت وال�سيا�سة» .غري �أن ال�صرامة العقلية املبكرة ل�سبينوزا ،يف زمن ما زال فيه الفكر اليهودي حمكوما بطابع املحا َفظة ،ك ّلفه طردا من اجلماعة
ال�سيفاردية بو�صفه خارجا عن امل ّلة .يف حني جاءت براديغمات النظر التي طبعت الفكر اليهودي احلديث مت�أثر ًة ب�أو�ضاع العامل الأوروبي ،وبق�ضايا التنوير ،وفكر
احلداثة ،و�أجواء العلمنة والبحث عن اندماج يف املجتمعات احلديثة ،وانعك�ست تلك امل�ؤثرات على ر�ؤى املفكرين اليهود وعلى عالقتهم بالإرث الديني.
ويف امل����ؤ َّل���ف اجل��م��اع��ي ال���ذي �أ� ْ���ش��� َرف ع��ل��ى �إع����داده
�أدري���ان���و ف��اب��ري�����س �أ���س��ت��اذ الفل�سفة الأخ�لاق��ي��ة يف
جامعة بيزا الإيطالية و�صاحب امل�ؤلفات املتنوعة
ع��ن � ِ��س�ير الفال�سفة اليهود املعا�صرين ،حم��اول�� ٌة
ل���ر����ص���د ه�����ذه ال���ت���ح���والت احل���دي���ث���ة .ي�����س��ت��ع��ر���ض
امل�شاركون ح�شدا م��ن املفكرين اليهود املحدثني،
مم���ن ج��م��ع ب��ي��ن��ه��م ال��ن��ه��ل م���ن م��رج��ع��ي��ة ت��راث��ي��ة
يهودية (التوراة والتلمود والقبالة باخل�صو�ص)،
وه���و م��ا انعك�س ع��ل��ى ت���أم�لات��ه��م املتماثلة �أي�����ض��ا.
لكن اال���ش�تراك وال��ت��م��اث��ل امل�����ش��ار �إل��ي��ه ب�ين ه���ؤالء
املفكرين ال يعني �أحادية النظر ،بل هناك «تعددية
فكرية» وتنوع يف النظر بينهم .جند من بني ه�ؤالء
م��ارت��ن ب��وب��ر ،وف��ران��ز روزن��ف��ي��غ ،وف��ال�تر بنيامني،
ول��ي��و ���ش�تراو���س ،وح��ن��ة �أرن����دت ،وه��ان�����س ج��ون��ا���س،
وف�لادمي�ير جانكلفيت�ش ،و�إمي��ان��وي��ل ليفينا�س.
فقد عا�ش �سائر ه�ؤالء الفال�سفة اليهود يف القرن
ال��ع�����ش��ري��ن ،ال���ق���رن اخل���اط���ف وال�ت�راج���ي���دي ،كما
خ�ص�ص
ي�سمى ،لِ ا �أثقلته من �أحداث ج�سام .حيث ُي ّ
الكتاب مبحثا لكل م��ن ه����ؤالء الفال�سفة لعر�ض
�أه��� ّم �أط��روح��ات��ه��م وت���أث�يره��ا العميق يف الأو���س��اط
ال��ي��ه��ودي��ة ويف ال��ف��ك��ر ال��ع��امل��ي؛ �إ���ض��اف��ة �إىل ق�سم
ث��ان من الكتاب عاجلت فيه جمموع ٌة �أخ��رى من
امل�شاركني ق�ضايا حمورية �شغلت الفكر اليهودي
امل��ع��ا���ص��ر؛ م��ث��ل :ق�����ض��ي��ة ال��ع��ق�لان��ي��ة ،واخل�لا���ص،
وامل�����س��ي��ح��ان��ي��ة ،وامل��ح��رق��ة ،وال��ع��ل��م��ان��ي��ة ،وال��ت���أوي��ل،
وجدل الأ�صالة واملعا�صرة .الكتاب بق�سميه يتطلع
�إىل ع��ر���ض ���ش��ام��ل لأه���� ّم ق�����ض��اي��ا ال��ف��ك��ر ال��ي��ه��ودي
املعا�صر ،انتدب لها امل�شرف جمموعة من الفال�سفة
مم��ن عاي�شوا �أح���داث ال��ق��رن املا�ضي ،ومم��ن كانت
معتبة يف تطوير الفكر اليهودي،
لهم �إ�سهامات
َ
و�أردف ذلك مبراجعات لأه ّم الق�ضايا التي �شغلت
العقل اليهودي.
ويتم َّيز ال��ف��ك�� ُر ال��ت���أم��ل ُّ��ي ال�شاغل ل�سائر فال�سفة
اليهود من احلقبة املعا�صرة بتقاطع ق�ضايا الدين،



امل�ستوحاة م��ن ت��راث ���ض��ارب يف ال��ق��دم ،م��ع �أو���ض��اع
ال��ي��ه��ود امل�ضطربة واملتقلبة ،يف زم��ن �شهدت فيه
اليهودية انعتاقا وتغر ُبنا ،تخلّ�صت فيه تقريبا من
حمت�ضنة داخ��ل الواقع
�سماتها ال�شرقية ،وباتت
َ
الغربي ،تعي�ش �إ�شكالياته وتنهل من معني �أفكاره
التي بات يتقا�سمها جم ٌع وا�سع من املفكرين.
وال �شك �أنَّ مع َّد الكتاب قد غفل عن مفكرين يهود
بارزين انتموا �إىل احلقبة املعا�صرة ،مثل �أرن�ست
كا�سريار ،وك��ارل لويث ،وجر�شوم �شوالم ،و�أرن�ست
بلوخ ،و�أن��دري��ه نيهري ،وج��اك دري��دا ،ج��اء مو�ضوع
الدين لديهم باهتا �أو منعدما .وق��د ب��رر �أدريانو
فابري�س اختياره ب���أن عملية الدمج �ضمن «الفكر
اليهودي يف القرن الع�شرين» ال يكفي فيها التحدر
م���ن �أروم�����ة ي��ه��ودي��ة ،ب���ل ي��ق��ت�����ض��ي امل�����ؤ َّل����ف ،وع��ل��ى
وج��ه اخل�صو�ص� ،أن ت�شكّل اليهودية عامل �إلهام
يف �أع��م��ال الكاتب وح��اف��زا لت�أمالته وه��و ال�شرط
احلا�سم يف االختيار .ومن هذا الباب مت �إيثار كتّاب
دون غريهم ،ممن �شكّلت �أ�صولهم عامال قويا يف
الت�أثري يف فكرهم .وق��د ت��وزع ه���ؤالء الكتاب على
ثالثة ف�ضاءات� :أملانيا ع�شية اندالع احلرب العاملية
الأوىل ،و�أمريكا على �إثر التحاق جموع وا�سعة من
املفكرين والكتّاب والفنانني اليهود بالعامل احلر
درءا ل�لا���ض��ط��ه��اد ،وف��رن�����س��ا ب��ع��د اج��ت��ي��ازه��ا حمنة
احل��رب العاملية الثانية واختيار عدد من املثقفني
الإقامة والعي�ش يف �أح�ضانها.
معد الكتاب �أدري��ان��و فابري�س عن مدى
ويت�ساءل ُّ
م�شروعية ال��ق��ول ب��ـ»ال��ف��ك��ر ال��ي��ه��ودي» ،وم��ا دالل��ة
هذا املفهوم؟ وهل تواجد حقا فكر يهودي مغاير
لأمن�����اط ف��ك��ري��ة وف��ل�����س��ف��ي��ة �أخ������رى؟ و�إن ت��واج��د
فعال فكر يهودي فما هي خا�صياته املميزة؟ وما
ه��ي ح���دود ات�صاله وانف�صاله م��ع الفكر الغربي
ع��ام��ة؟ غ�ير �أن���ه ي��ذه��ب وبب�ساطة �إىل �أن فحوى
الكتاب يتعلق مبج ّرد ت� ّأملٍ �صيغ من قِبل مفكرين
م��ن �أ���ص��ول ي��ه��ودي��ة ،ك��ان الت�ش ّبع بالفكر الغربي

واالن�شغال بامل�صري اليهودي واخللفية الرتاثية
ب ّينا لديهم ،وهم على غرار نظرائهم ممن ينتمون
�إىل تقاليد دينية وثقافية �أخرى .ومل يح ّبذ مع ّد
الكتاب اختيار نعت «الالهوت اليهودي» �أو «الفكر
ال��دي��ن��ي ال��ي��ه��ودي» مل���ؤ َّل��ف��ه ،ب��رغ��م احل�����ض��ور ال��ب��ارز
لل ُبعد الديني ل��دى ه���ؤالء الفال�سفة يف الق�ضايا
امل���ع َ
���ال���ة ،خ�����ش��ي��ة ال���زي���غ مب��ق�����ص��د ال���ك���ت���اب ،ك��ون
«ال�لاه��وت» �أو «الفكر الديني» ميتح كالهما من
تقليد ديني حمدد ،ويجدان مرجعيتهما الت�أ�صيلية
يف ال��ن�����ص امل��ق��د���س ،يف ح�ين ال��ف��ك��ر ال��ي��ه��ودي ،و�إن
تبنى ر�ؤى دينية ،فهو يبدو �أكرث حتررا وانفتاحا
يف �إر�ساء عالقة جدلية مع ق�ضايا الفكر و�إكراهات
ال��واق��ع .كما ي�شرح �صاحب ال��ك��ت��اب م�ب�ررات عدم
اختيار تعبري «الفل�سفة اليهودية» بو�صفها نهجا
فالبي �أن مفهوم
ت�أ�صيليا داخل التقليد اليهودي.
ّ
الفل�سفة اليهودية �صيغ من قِبل �سلومون مونك
( ،)1859وق���د �أَط��ل��ق ت��ل��ك الت�سمية ع��ل��ى ال��ت���أم��ل
العقلي امل��ت��ب��ل��وِر يف احل��ق��ب��ة ال��و���س��ي��ط��ة ،واع��ت��م��اده
الفل�سفة الإغريقية لتف�سري الوحي وت�أويل الن�ص
املقد�س ،يف نطاق البحث عما ب�ين العقل والنقل
من ات�صال .والواقع �أن هذا التيار قدمي يف الفكر
اليهودي ،ب��رز مع فيلون الإ�سكندري �إب��ان الفرتة
ال��ه��ي��ل��ن�����س��ت��ي��ة ،وت���ط���ور الح��ق��ا م���ن اب���ن م��ي��م��ون يف
احلقبة الأندل�سية ،وهو ما بلغ ن�ضجه مع �سبينوزا
يف كتاب «الأخالق» (1677م).
�شكّل البحث عن االنعتاق �شاغال من �شواغل الفكر
اليهودي املعا�صر .فقد توا�صل النظر لالنعتاق يف
مطلع احلقبة احلديثة �ضمن �أبعاد �صوفية جتلّت
يف مفهوم امل�سيحانية ،التي باتت ت�شكّل �أطروحة
خال�ص واعدة للفرد وللجماعة .هذا و�شهد احل�س
امل�سيحاين ت�أججا يف ملحمة �سبتاي زيفي (-1665
1667م) ،وهي من املالحم الكربى التي هزت العامل
اليهودي ،ملا اختزنته من تهوميات ووعود مل تعرف
فتورها �سوى باهتداء �صاحبها �إىل الإ�سالم.

