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 القرأن األنجٌل الشرٌف، ومنأٌات من       
 5 ص.. الكرٌم، أحادٌث و أقوال مؤثورة    ا   
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05ص ...لغات الحب الخمس   

07-06ص ...لوحة اإلبن الضال   

 نفحات صوفية
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األخ األكبر الذي حكى لً الحكاٌة وهو جالس  هذه حكاٌة أخوٌن، ولكننً سمعتها من

الشًء الذي جعله ٌفعل ذلك فً تلك اللحظة . وراء حاسوبه ٌقرأ برٌده اإللكترونً

بالذات هو توصله برسالة إلكترونٌة من أخٌه األصغر الغائب ٌخبره فٌها بعودته 

تجاوز كل حكى لً هذا األخ األكبر كٌف أن أخاه األصغر . القرٌبة إلى بٌت العائلة

ثم أضاف أن ما ٌحز فً نفسه دائما هو حب . الحدود فً االستهتار بسلطة األب وهٌبته

ولم ٌنس خالل ذلك التؤكٌد على . األب القوي لألخ األصغر رغم كل أفعاله المشٌنة

 . الفرق بٌنه وبٌن أخٌه، وكٌف أنه عكس أخٌه الضال مثال للطاعة

 ه إلى عندما الحظ اهتمامً بالقصة، دفع كرسٌ
 . الوراء قلٌال وبدأ ٌقص علً الحكاٌة كاملة

 ففً أحد األٌام طلب االبن األصغر من أبٌه 
 .مقدارا كبٌرا من المال ٌعادل نصٌبه فً المٌراث

 وقد قال بعد ذلك صراحة أنه ال ٌرٌد سوى
 نصٌبه من المٌراث رغم ان أباه ال ٌزال حٌا، 

 ملٌما واحدا بعد ذلك، ثم ذكر  أال ٌطلب وتعهد
 . أمورا وأسبابا جعلت األب ٌوافق عل طلبه 

  حتى  ٌتوصل بنصٌبه من ثروة أبٌه ٌكد لكنه لم
 . كل شًء وسافر إلى الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة باع 

أخبرنً األخ األكبر أنه توصل بؤول رسالة منه من والٌة فلورٌدا ٌخبره عن الحٌاة 

استاء األخ األكبر كثٌرا وأصابه . مالهً وملذات وشقراوات فاتنات الجمٌلة هناك من

تصور أن أبً لم ٌعطنً أنا ابنه األكبر : "غم شدٌد لما سمع، وقال لً المسكٌن متذمرا

ولو مقدار صغٌرا من المال ألشتري سٌارة جدٌدة رغم أنه ٌرى الحالة السٌئة للسٌارة 

بعد ذلك جاءت رسالة أخرى تقول أن " اء العائلةالقدٌمة التً أسوقها ٌومٌا للقٌام بؤعب

األخ األصغر انتقل إلى كالٌفورنٌا، ثم هاواي وفً كل مرة كان ٌخبرهم بتفاصٌل 

أخٌرا جاءت رسالة قصٌرة وحزٌنة تخبرهم أن األخ . مغامراته المثٌرة هنا وهناك

 .األصغر ضٌع كل الثروة التً حملها معه إلى الوالٌات المتحدة

 ً الصفحة التالٌةالمزٌد ف
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 :مقالة العدد  

 
  العنٌدالعنٌداإلبن اإلبن 

حكى لً هذا األخ األكبر كٌف حكى لً هذا األخ األكبر كٌف 

أن أخاه األصغر تجاوز كل أن أخاه األصغر تجاوز كل 

الحدود فً االستهتار بسلطة الحدود فً االستهتار بسلطة 

  ..األب وهٌبتهاألب وهٌبته



 

 
 

 بعض أصدقائنا الذٌن كانوا فً هاواي ٌقضون: "واصل األخ األكبر الحكاٌة قائال

. إجازتهم أخبرونا بحسرة أنهم شاهدوا أخً ٌغسل الصحون فً أحد مطاعم هاواي

واألنكى من ذلك أن نادال أخبرهم أن أخً كان ٌعٌش على فضالت طعام زبائن المطعم 

إنه ٌستحق عٌشة الكالب تلك، وقد اقترحت على العائلة أن تتبرأ . المتبقٌة فً الصحون

 "احد منا؟كٌف نقبله بعد كل ما حدث كو. منه

ففً ٌوم من األٌام توصلت العائلة بمكالمة هاتفٌة تقول أن . تلك لم تكن نهاٌة القصة

االبن موجود بؤحد المقاهً بمطار المدٌنة، وأنه ربما فً حٌرة من أمره إلى أي مكان 

لكن الذي أغاظ االبن األكبر ومأله غما هو أن األب لم ٌكد . ٌذهب، أو أنه ٌنتظر أحدا

عودة ابنه األصغر ووجوده فً مطار المدٌنة حتى قفز فً سٌارته وذهب ٌسمع خبر 

هناك فً المطار بحث األب عن ابنه وما إن وجده حتى .بسرعة إلى هناك لمالقاته

أخبرنً األخ األكبر أن طلب من أبٌه أال . استقبله باألحضان وضمه إلٌه بلهفة المشتاق

 "اع منً ابنً، وها أنا الٌوم وجدتهكٌف؟ ض: "ٌفعل ذلك، لكن األب قال له بالحرف

 

 

 

وما إن سلمنا على بعضنا . سنوات بعد سماع الحكاٌة قابلت األخ األكبر من جدٌد

لقد كنت أعلم أن استقامته . أتتذكر حكاٌة أخً األصغر: "البعض وجلسنا حتى قال لً

فبعد مكوثه معنا سنتٌن كاملتٌن، وتعبٌره عن ندمه بدأ فً ٌوم من األٌام . لن تطول

أمور الحٌاة والمال، وأنه أصبح شخصا مجربا  ٌحدث أبً عن كونه أصبح عاقال فً

. كان فً الحقٌقة ٌمهد الطرٌق لكً ٌطلب من أبً مقدارا مهما من المال. فً الحٌاة

والشًء الذي كاد ٌصٌبنً بالجنون هو أن أبً أنصت إلٌه وتعاطف معه من جدٌد 

 ." وأعطاه المال الذي طلب

صغر إلى الدنمارك بحجة مشاركته بمجرد حصوله على المال من جدٌد طار االبن األ

ثم فً ٌوم من . لكن فً كوبنهاغن جرفته موجة اللهو والشقراوات. فً مشروع هناك

 . األٌام توصلنا برسالة من بارٌس ٌطلب فٌها أن نرسل له مزٌدا من المال

 المزٌد فً الصفحة التالٌة

 

www.ushaaqallah.com 

 

المطار بحث األب عن ابنه وما إن وجده حتى المطار بحث األب عن ابنه وما إن وجده حتى هناك فً هناك فً 

  ..استقبله باألحضان وضمه إلٌه بلهفة المشتاقاستقبله باألحضان وضمه إلٌه بلهفة المشتاق

 ""ضاع منً ابنً ، و ها أنا الٌوم وجدتهضاع منً ابنً ، و ها أنا الٌوم وجدته: ": "وقال بالحرف وقال بالحرف 



 

وقفُت فً وجه أبً وطلبت منه أن ٌتصرف بصرامة مع هذا االبن الضال العنٌد المبذر 

لكن أبً صم أذنٌه وأرسل المال من جدٌد الذي طلبه أخً . ر فً ضالله وتبذٌرهئالسا

 "األصغر

لكننً الحظت أن . طبعا تؤسفت عل هذا األخ العنٌد الذي ٌبذر ثروة أبٌه ٌمٌنا وشماال

الحظت عالقته الباردة الرتٌبة مع . االبن األكبر بعٌد بدوره عن األب ولو بشكل آخر

 .ولم أشعر من كالمه أنه ابن بار ألبٌه بالمعنى الحقٌقً للكلمة. أبٌه

بعد مدة من الزمن جاءنا الخبر أن أخً األصغر : " واصل اإلبن االكبر الحكاٌة قائال

تحذٌري ألبً من مغبة استقباله ومسامحته له ورغم . موجود بمطار المدٌنة من جدٌد

لم ٌقتنع أن علٌه كؤب أن . فقد قفز فً سٌارته كما فً المرة السابقة وذهب الستقباله

 ."ٌتصرف بصرامة، وأال ٌطلق العنان لمحبته وحنانه األبوي دون ضوابط

 .لم أزل أراقب هذه العائلة عن بعد وأتسمع أخبارها
 فاالبن األصغر بقً سادرا فً غٌه، بٌنما االبن 
 ووصلُت إلى. األكبر استمر فً ابتعاده عن أبٌه 
 قناعة أن كال األخوٌن ال ٌعامالن أباهما كما ٌتمنى  

 فاالبن األكبر ٌإكد على الصرامة . هو أن ٌعاماله
 فً المعاملة، وعلى وضع قوانٌن عائلٌة ٌنصاع لها 

. نفسه أنه ٌخطئ أحٌانا، لكن قلٌال بالمقارنة مع أخطاء أخٌه الجمٌع رغم اعترافه هو
 .كما بدا لً أن األخ األكبر ٌتقن لعبة الموازنة بمهارة

. فً ٌوم من األٌام جاء االبن األصغر من جدٌد ٌطلب ماال من أبٌه إلنجاز مشروع ما

 .لكن األب وافق على شرط أن ٌكون هو شرٌكا فً المشروع

 

 

 
 

 

 دانٌالبقلم أبو 
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لم ٌقتنع أن علٌه كأب أن لم ٌقتنع أن علٌه كأب أن 

ٌتصرف بصرامة، وأال ٌطلق ٌتصرف بصرامة، وأال ٌطلق 

العنان لمحبته وحنانه األبوي العنان لمحبته وحنانه األبوي 

  ."."دون ضوابطدون ضوابط

 

خالصة ما استفدت من الحكاٌة أن قٌم األب تختلف تماما عن قٌم كل خالصة ما استفدت من الحكاٌة أن قٌم األب تختلف تماما عن قٌم كل 

بٌنما األب بٌنما األب فاالبن األكبر ٌؤكد على الصرامة والقوانٌن، فاالبن األكبر ٌؤكد على الصرامة والقوانٌن، . . من االبنٌنمن االبنٌن

ذلك أن حب األب البنٌه ٌنبنً ذلك أن حب األب البنٌه ٌنبنً . . ٌفضل التفاهم والعمل جنبا إلى جنبٌفضل التفاهم والعمل جنبا إلى جنب

إنه حب عمٌق ٌبحث عن األفضل فً كال إنه حب عمٌق ٌبحث عن األفضل فً كال . . على المشاركة والصداقةعلى المشاركة والصداقة

  ..وهو ما لم ٌفهمه االبن االكبر أبداوهو ما لم ٌفهمه االبن االكبر أبدا. . االبنٌناالبنٌن
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""بنت الملكبنت الملك""فٌلم فٌلم   

 :سأله و المدٌنة حكٌم إلى رجل جاء األٌام من ٌوم فً
 هو الٌس ، جمٌعنا ٌسامحنا و جمٌعا الناس عن هللا ٌعفو ال لماذا :الرجل
 فٌكون؟ كن للشا ٌقول و رحٌم غفور

 أٌن لكن و. فٌكون كن شا ألي ٌقول و رحٌم غفور هللا نعم : الحكٌم رد
 ؟" العدل"  سبحانه أسمابه من هو و عنه ٌعفو المخطا ان لو العدل
  .عقاب ذنب لكل إن العدل. صحٌح : الرجل
 . "الرحٌم الغفور"  سبحانه انه تنسى ال لكن و :الحكٌم
 أنزل و أنا رحمنً إذا اإل ؟ المعضلة هذه تحل كٌف ؟ تعنً ماذا : الرجل
 و بذنبً اخر ٌظلم ان هلل حاشا ،و ظلم هذا لكن و أخر؟ شخص على العقاب

 .برئ هو
 .... إذا اإل : الحكٌم
 ؟؟؟؟ ماذا إذا اإل : الرجل
 وكان ، عظٌمة لمملكة عظٌم ملك زمان كان كان، ما ٌا كان : الحكٌم قال
 و األعداء مع تحالفت ، شرٌرة لكنها و جمٌلة إبنه الملك لهذا الملك لهذا

  ...ابٌها مملكة على تجسست
أو إنسخ هذا الرابط  الصورة على إضغط كاملة القصة لمشاهدة

http://ushaaqallah.com/youtube/1  

 

 

http://ushaaqallah.com/youtube/1
http://ushaaqallah.com/youtube/1


 

  

والذي نفسً بٌده ال تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، وال تؤمنوا "

 ".حتى تتحابُّوا

 شرٌفحدٌث 
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 :ات من ذهبكلم

 

 من أسماء هللا الحسنى....الودود

أحب المولى إلهك بكل قلبك، وكل نفسك، وكل  :أهم وصٌة هً

أحب اآلخرٌن كما تحب : والثانٌة هً. فكرك، وكل قدرتك

 ."  وال وصٌة أخرى أعظم من هاتٌن. نفسك

 عٌسى المسٌح

  شـعـورك بـالـمـحبة إن غفا أٌـقـظ
 مىلـوال الـشعور الناس كانوا كالدُ 

  راٌ  فٌغدو الكوخ قصرا نَ  ب  بِ ح  أَ 
 وابغض فٌمسً الكون سجنا مظلما
 

 إٌلٌا أبو ماضً

المحبة ال تحسد وال تتباهى وال تنتفخ . المحبة تصبر وتشفق

المحبة ال تتصرف بوقاحة، وال تسعى إلى مصلحتها .بالكبرٌاء

الخاصة، وال تثور وال تتذكر اإلساءة،  وال تفرح بالضالل، بل 

المحبة تصفح عن كل شًء، وتصدق كل شًء، . تفرح بالحق

 .وتأمل فً كل شًء، وتحتمل كل شًء

 جٌل الشرٌف ناإل
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  أسمى المشاعر  أسمى المشاعر  ....  المحبةالمحبة
ال ٌستطٌع أحد مهما ادعى وحاول أن ٌحٌا بدون محبة، سواء سلوكا أو  

فالمحبة تضفً على الحٌاة مسحة من الصفاء والراحة . إحساسا أو غٌر ذلك
كما أن المحبة والمشاعر الطٌبة . والهدوء، وتعطً اإلنسان الرغبة فً الحٌاة

وأسمى مشاعر .  الحٌاة االجتماعٌةالتواصل، والتساكن، وتقاسم  تتٌح للناس
 .روحانٌة أو كونٌة عالٌة المحبة ما ارتقى منها إلى مستوٌات

  

  

حاول الناس منذ آالف السنٌن فهم هذا الشعور اإلنسانً العظٌم وتعرٌفه وقد 
فتحدثوا عن أصناف كثٌرة من العذري إلى الرومانسً إلى . ووصفه وتصنٌفه

لكنهم اتفقوا جمٌعا على تمجٌد . األفالطونً إلى الروحانً إلى اإلنسانً وغٌره
لتً أحٌانا ساوت بٌن وهو تمجٌد لم تخل منه حتى األدٌان السماوٌة ا. المحبة

والذي نفسً : "فقد روى مسلم عن أبً هرٌرة عن نبً اإلسالم. المحبة واإلٌمان
وعن عمر بن ". بٌده ال تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، وال تؤمنوا حتى تتحابُّوا

, إن من عباد هللا ألناساً ما هم بأنبٌاء وال شهداء" :الخطاب أن نبً اإلسالم قال
 ."الشهداء ٌوم القٌامة بمكانهم فً هللاٌغبطهم األنبٌاء و

 هم؟ من تخبرنا هللا، رسول ٌا: قالوا
هم قوم تحاّبوا بروح هللا، على غٌر أرحام بٌنهم، والأموال ٌتعاطونها، فوهللا : "قال

إذا  إن وجوههم لنور، وإنهم على نور، ال ٌخافون إذا خاف الناس، وال حزنون
 ."  حزن الناس

 

لكن أبهى صور المحبة على اإلطالق هً التً جسدها سٌدنا عٌسى المسٌح 
. "لٌس ألحد حب أعظم من هذا أن ٌضع أحد نفسه من أجل أحبائه: "الذي قال

دها ألنه لم ٌقف عند حدود القول والموعظة والتفكٌر النظري، بل تعداه  قلت َجسَّ
ولٌتساءل المتسائلون هل هناك . إلى الفعل بموته العظٌم على صلٌب الجلجثة

تعبٌر على المحبة أكثر صدقا وقوة من تقدٌم النفس فداء لمن نحب؟ من ذا 
الحٌاة؟  الذي ٌقدم نفسه ذبٌحة ألعدائه قائال لهم سأموت بدالً عنكم كً تفوزوا

 !وأي موت

 المزٌد فً الصفحة التالٌة

 

 : من القلب
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 لمراسلة  " نادر عبد األمٌر "  أضغط هنا

 : من القلب

ونحن على الخصوص فً عالمنا العربً واإلسالمً بحاجة إلى تفجٌر طاقة  
فكم ٌتوق العربً لقول أحبك . المحبة التً طالما كبتناها داخلنا على مر العصور

ألخٌه أو صدٌقه أو جاره أو أمه أو أبٌه أو ابنه ولكنه ٌجد دائما حرجا فً 
التعبٌر عن محبته ألنه ٌفضل األنفة والكتمان واألنانٌة على إطالق العنان لنبع 

وهذا ما جعل نفسٌتنا محبطة منغلقة . المحبة فٌاضا من داخله، وتحرٌر مشاعره
وما الحركات . ٌٌر السٌاسً واالجتماعً واالقتصادي وغٌرهأمام آفاق التغ

الشبابٌة الثورٌة التً تندلع حولنا فً األوطان العربٌة الٌوم سوى انقالب 
جذري على نفسٌة الحرج واالنغالق والتحجر واإلحباط، وإعادة اعتبار لقٌم 

 التلقائٌة وعفوٌة المحبة اإلنسانٌة؟

 نادر عبد األمٌربقلم 

 

mailto:%20editor@alyanbua.com
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  مسلم على مذهب عٌسىمسلم على مذهب عٌسى  ::ماسٌنٌونماسٌنٌون  لوٌسلوٌس

 لطفً حداد: كتب

 ِٓ أوثغ ِـرشغلٟ فغٔـا ٚأشٙغُ٘، ٚلض 3631 – ٠3551عرثغ ٠ٌٛؾ ِاؿ١ٕ١ْٛ 

ِٕاصة ِّٙح وّـرشاع ٚػاعج اٌّـرعّغاخ اٌفغٔـ١ح فٟ شإْٚ شّاي شغً عضج 

 .اٌغاعٟ اٌغٚدٟ ٌٍجّع١اخ اٌرثش١غ٠ح اٌفغٔـ١ح فٟ ِصغ أفغ٠م١ا، ٚوظٌه

ٚاٌفاعؿ١ح ٚاألٌّا١ٔح ٚاإلٔى١ٍؼ٠ح ٚعٕٟ تا٢شاع اٌمض٠ّح،  ذعٍُّ ٠ٌٛؾ اٌعغت١ح ٚاٌرغو١ح

أصٜ طٌه ئٌٝ اورشاف د١س ( 3695 – 3694)اٌعغاق  ٚشاعن فٟ اٌرٕم١ة عٕٙا فٟ

ٚسضَ فٟ اٌج١ش ( 3631)اٌمض٠ّح  صعؽ فٟ اٌجاِعح اٌّصغ٠ح. لصغ األس١ضغ

 .اٌفغٔـٟ سّؾ ؿٕٛاخ سالي اٌذغب اٌعا١ٌّح األٌٚٝ

" ص٠ٛاْ اٌذالض"صعاؿح ِـرف١ضح ٚٔشغ " اٌذالض"ؿرٙٛاٖ اٌرصٛف اإلؿالِٟ فضعؽ ئ

 ٚ" اٌذالض أسثاع"ٚ" ِصطٍذاخ اٌصٛف١ح"ذغجّرٗ ئٌٝ اٌفغٔـ١ح ٚوظٌه  ِع

 ؿٍّاْ" اٌصٛفٟ األٔضٌـٟ، ٚعٓ" اتٓ ؿثع١ٓ"عٓ  وّا ورة ، "اٌطٛاؿ١ٓ"

 ."اٌفاعؿٟ

د١ٌٛاخ اٌعاٌُ "ٚأصضع تاٌفغٔـ١ح " اٌضعاؿاخ اإلؿال١ِح ِجٍح"ذٌٛٝ ٠ٌٛؾ ذذغ٠غ 

وص١غج، ٚأعاص اورشاف اٌىص١غ ِٓ  لضَ أعّاالً أصت١ح،1954ٚ  درٝ عاَ" اإلؿالِٟ

 .رمض٠غ ٚادرغاَ وث١غ٠ٓاٌرغاز اٌعغتٟ ٚاإلؿالِٟ ت

صعاؿح ِـرف١ضح ٌٚٗ فضً وث١غ فٟ  صعؽ ِاؿ١ٕ١ْٛ د١اج اٌذـ١ٓ تٓ ِٕصٛع اٌذالض

اٌصالج األس١غج أٚ صالج اٌـجٓ  ؿأٚعص ٕ٘ا. ئعاصج اورشاف طٌه اٌّرصٛف اإلؿالِٟ

فٟ تاع٠ؾ تاٌٍغر١ٓ  3631اٌظٞ دممٗ ِاؿ١ٕ١ْٛ ٚصضع عاَ " اٌطٛاؿ١ٓ"ِٓ وراب 

 .اٌعغت١ح ٚاٌفغٔـ١ح

ٕٚ٘ان أعتع  611آطاع  12عش١ح ذعظ٠ثٗ فٟ  ٘ظٖ اٌصالج ٟ٘ اٌضعاء اٌظٞ ذالٖ اٌذالض

  7 ص١غ ٌٙا ؿأٚعص ِٕٙا اش١ٕٓ

 

  المزٌد فً الصفحة التالٌة
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 :شخصية العدد

 

 :اٌص١غت األٌٚٝ

حه ٌخبذٞ ِب شئج ِٓ شأٔه . 1 . 2ِٚش١ئخه، ٔحٓ شٛا٘ذن ٍٔٛر بَسٕب عضَّ

س . 3أٔج اٌزٞ فٟ اٌسّبء إٌٗ ٚفٟ األسض إٌٗ،  ِّٛ ِّ٘ش اٌذ٘ٛس ِٚص ٠ب ِذ

اٌصٛس، ٠ب ِٓ رٌَّج ٌٗ اٌجٛا٘ش، ٚسجذث ٌٗ األعشاض، ٚأعمذث بأِشٖ 

سث عٕذٖ األحىبَ،  َّٛ و١ف [ وّب حشبء]٠ب ِٓ حجٍَّٝ ٌّب حشبء . 4األجسبَ، ٚحص

ِثً حج١ٍه فٟ : "فٟ ٔسختٚ]شبء ِثً اٌخجٍِّٟ فٟ اٌّش١ئت ألحسٓ اٌصٛسة 

ٚاٌصٛسة ٟ٘ اٌشٚح إٌبطمت اٌخٟ أفشدحٗ . 5، "[ِش١ئخه وأحسٓ اٌصٛسة

ثُ أَٚعضث إٌٝ شب٘ذن فٟ راحه اٌٜٙٛ ا١ٌس١ش، . 6ببٌعٍُ ٚاٌب١بْ ٚاٌمذسة، 

ٌّب أسدث بذا٠خٟ ٚأظٙشحٕٟ عٕذ عم١ب وشاحٟ ٚدعٛث إٌٝ راحٟ بزاحٟ، . 7

بعذاً فٟ ِعبسجٟ إٌٝ عشٚش ص. 9ٚأبذ٠ج حمبئك عٍِٟٛ ِٚعجضاحٟ، . 8

إٟٔ أُحخَضش ٚأُلخًَ ٚأُصٍَب ٚأُحَشق . 11أص١ٌبحٟ، عٕذ اٌمٛي ِٓ بش٠َّبحٟ، 

ً عٍٝ اٌسبف١بث اٌزاس٠بث،  َّ ِّْ ١٘ىً . 11ٚأُح ٚإْ ٌزسة ِٓ ٠ٕبٛع ِظب

 .ِخج١ٍِّبحٟ ألعظُ ِٓ اٌشاس١بث

 

 
 

 : اٌص١غت اٌثب١ٔت

. 2ثبج ِٓ شأٔه، ٔحٓ بشٛا٘ذن ٍٔٛر، ٚبَسٕب عضحه ٔسخضٟء، ٌخبذٞ ِب .1

ٚأٔج اٌزٞ فٟ اٌسّبء عششه، ٚأٔج اٌزٞ فٟ اٌسّبء إٌٗ ٚفٟ األسض إٌٗ، 

حجٍَّٝ وّب حشبء ِثً حج١ٍِّه فٟ ِش١ئخه وأحسٓ صٛسة ٚال . 4. ]...[. 3

ٚاٌصٛسة ف١ٙب اٌشٚح إٌبطمت ببٌعٍُ ٚاٌب١بْ ٚاٌمذسة ٚاٌبش٘بْ، . 5صٛسة، 

ٚأظٙشث ِعشاج . 8ع١بٔه راحٟ، و١ف أٔج إرا ِثٍج بزاحٟ عٕذ . 7. ]...[. 6

إٟٔ أُِخزُث ُٚحبِسج ٚأُحِضشث ُٚصٍِبج . 11. ]...[. 9عٍِٟٛ بعجضٞ، 

ٚإْ ِب بمٟ فٟ ِعٕبٞ ِخخ١ٍبً أعظُ . 11ٚأُحِشلج ٚاحخٍّْج اٌض٠بداُث أجضائٟ، 

 .ِٓ صٚاي اٌشاس١بث
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 ِبس١ٕ١ْٛ السخششاقاألبعبد اٌشٚح١ت 

 ٠3695ظوغ ِاؿ١ٕ١ْٛ أٔٗ لض ذعغض ٌٍرٛل١ف ِٓ لثً اٌـٍطاخ اٌعصّا١ٔح فٟ أ٠اع  

 ٚاذُٙ تاٌجاؿٛؿ١ح ٚؿجٓ ّٚ٘ضص تاٌّٛخ، ٠ٚظوغ أ٠ضاً ٔٛعاً ِٓ اٌغؤ٠ا اٌغٚد١ح د١س

عأ٠د ٔاعاً صاس١ٍح ذذاوّٕٟ ٚذذغق لٍثٟ ٚوإٟٔٔ أِاَ دضٛع ئٌٟٙ ال ٠ّىٓ 7 ٠مٛي

عٕٗ، دضٛع سالق ٠ٛلف ئصأرٟ تصٍٛاخ أششاص غ١غ ِغئ١١ٓ، ػٚاع  اٌرعث١غ

، ٚألٚي ِغج أصثخ لاصعاً عٍٝ اٌصالج "فجأج فٟ ِش١ٍرٟ ٌـجٕٟ، اٌرّعد أؿّاؤُ٘

د١ٓ أفغض عٕٗ تفضً عائٍح ِٓ اٌعٍّاء اٌعغب . اٌعغت١ح ٚوأد ذٍه اٌصالج تاٌٍغح

ِٓ . اؿح اإلؿالَ ع١ّماً ٚجض٠اً لّغع أْ ٠ٍرؼَ تضع اٌّـ١ٍّٓ فٟ تغضاص ذٛؿطد ٌٗ،

ٚذفُٙ وشفاعح األٔث١اء "7 اٌثََض١ٌّح"ِاؿ١ٕ١ْٛ وأد فىغج  األفىاع اٌّّٙح اٌرٟ آِٓ تٙا

ُّشٍص١ٓ ِٚصاٌٙا اٌظٞ صعؿٗ ِاؿ١ٕ١ْٛ تعّك ٚأٔجؼ أطغٚدح اٌضورٛعاٖ " اٌذالض" ٚاٌ

ف١ٙا ذطٛع اٌّغادً فٟ د١اج اٌّرصٛف عثغ اٌرٛتح  ، ٚلض أظٙغ3631عٕٗ عاَ 

ٚلض طثّك عٍٝ . ذجغتح االذذاص فٟ طاخ هللا ٚٔىغاْ اٌظاخ ٚاٌرطٙغ، ئٌٝ ٔٛع ِٓ

اٌذالض ٚشفاعح ِٛذٗ ِٓ أجً أِرٗ ذّرض ئٌٝ ِا  اٌذالض فىغج اٌثض١ٌح ٚ٘ٛ ٠غٜ أْ د١اج

ِٓ األٌُ اٌثطٌٟٛ ذذٍّٗ ِٓ أجً ا٢سغ٠ٓ،  ٚاعرثغ أْ ِٛخ اٌذالض ٔٛع. تعض ئعضاِٗ

 .اٌشٛا٘ض ئً إِٔٚر١ّاً تظٌه ئٌٝ ؿٍـٍح اٌثضا

اإل٠ّاْ اٌرٛد١ضٞ  أِا تإٌـثح ٌإلؿالَ فىاْ ِاؿ١ٕ١ْٛ ٠عرمض أٔٗ ذعث١غ دم١مٟ عٓ

ترأ١ٔة عثضج  اٌّرذضع ِٓ ئتغا١ُ٘ عٓ طغ٠ك ئؿّاع١ً، ٚأْ ٌٗ عؿاٌح عٚد١ح ئ٠جات١ح

٠ٙرُ  ٚواْ ِاؿ١ٕ١ْٛ. األٚشاْ ٚئعطاء اٌّـ١ذ١١ٓ ّٔٛطجاً ٌإل٠ّاْ ٚاالؿرـالَ

  ١ع أْ ٠شرغن ف١ٙا اٌّـ١ذ١ْٛ ٚاٌّـٍّْٛ فٟ اٌصالج واٌمضؽتاألِاوٓ اٌرٟ ٠ـرط

 ."أً٘ اٌىٙف اٌـثعح فٟ أفـؾ"ِٚماَ ئتغا١ُ٘ فٟ اٌج١ًٍ ِٚؼاع 

ّٞ "اٌالعٕفٟ  ِع ِٛلفٗ ، أصثخ ِاؿ١ٕ١ْٛ ٠ٛؿع ذضإِٗ ِع اٌثشغ درٝ ألاصٟ "اٌغأض

اٌّىغؿح ٟٚ٘ وّا ٠عّغفٙا اٌجّاعح اٌّـ١ذ١ح )عٕضٖ " اٌثض١ٌح"آفاق  األعض، ٚذٛؿعد

، ٚئْ تم١د ِإصٍح فٟ ٔظعٖ ِع ِاعٞ وذ١ً فٟ ص١ِاط، (اإلؿالَ ٌٍشفاعح ِٓ أجً

 .اٌثض١ٌح عا٘ثاً اؿّٗ األب صٚ تٛٔف١ً ٚواْ اٌصاٌس فٟ اٌجّاعح

ِٚغشضٖ األر شاعي صٚ فٛوٛ ٚت١ٓ  ٚاؿرطاع ِاؿ١ٕ١ْٛ أْ ٠غتظ ت١ٓ ِٛلف صض٠مٗ

٠غٜ ف١ٗ ِرصٛفاً داٚي أْ  سسثغج غأضٞ اٌغٚد١ح ٚاٌـ١اؿ١ح عثغ شٙاصج اٌذالض د١

 ٚئْ ِاؿ١ٕ١ْٛ ٠عض فٛوٛ  .٠عطٟ ٌٍثعض اٌغٚدٟ صٚعاً ٚاضذاً فٟ د١اج األِح اإلؿال١ِح

 .ٚاٌذالض ٚغأضٞ ت١ٓ ؿٍـٍح األتضاي فٟ فىغج اٌثض١ٌح
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ٚلض  (تٛي وٍٛص٠ً)عاللرٗ تاٌشاعغ ِٓ عاللاخ ٠ٌٛؾ ِاؿ١ٕ١ْٛ اٌع١ّمح ٚاٌّّٙح وأد  

 ذضٚع دٛي لغاع ِاؿ١ٕ١ْٛ ئِا اذثاع 3695ذثاصي ِعٗ اٌغؿائً ِٕٚٙا عؿاٌح فٟ آب 

 صض٠مٗ شاعي صٚ فٛوٛ فٟ اٌصذغاء فٟ د١اج ِىغؿح ٌٍصالج ٚاٌرٛدض فٟ اٌصذغاء 

 .اٌعغت١ح، أٚ ِراتعح د١اج اٌعاٌُِ إٌّفرخ عٍٝ ا٢سغ٠ٓ ِع اٌمثائً

 

ع١ّماً فٟ ٔفـٗ، ٚتصثغ، ٌرذم١ك أ١ِٕرٗ فٟ االٔرّاء ئٌٝ ؿٍـٍح اٌثضائً  عًّ ِاؿ١ٕ١ْٛ

االؿرشٙاص فٟ اٌصذغاء وصض٠مٗ شاعي صٚ فٛوٛ، ِع١ضاً ٌٍّـ١ٍّٓ ِا ؿثك  ِرشٛلاً ئٌٝ

١ٌصثخ ِٓ ( د١ٓ ؿثك ٚأسٍٟ ؿث١ٍٗ ٚععرٗ عائٍح ِـٍّح فٟ تغضاص) أْ لضِٖٛ ٌٗ

ىٍْٛ ذٍه اٌـٍـٍح ِٓ إٌفٛؽ شفاعرُٙ عثغ األج١اي ٠ٚش اٌغجاي اٌظ٠ٓ ذـرّغ

هللا، ٚوّا ٠ـّْٛ فٟ اٌّـ١ذ١ح فٟ ِٛاضع أسغٜ  اٌثط١ٌٛح، أٚ وّا ٠ضعُٛ٘ أصضلاء

ئْ اٌذالض . اٌعّٛص اٌفمغٞ ٌٍراع٠ز اٌثشغٞ تشغوح اٌمض٠ـ١ٓ، ٚئْ ٘ظٖ اٌـٍـٍح ٟ٘

االؿرشٙاص، ٚصٍة ِغفٛضاً ِٕٚثٛطاً  تٛصفٗ أدض اٌثضائً لض لثً ظٍُ ِجرّعٗ ٚطٍة

ذمثٍّٗ اٌٛعٟ األساللٟ ٌٍعاٌُ اإلؿالِٟ  ٌىٕٗ عثغ اٌعصٛع، ع٠ٚضاً ع٠ٚضاً،.. ِّٚٙشاً 

تعض لغْٚ ط٠ٍٛح وّا فٟ د١اج ِاؿ١ٕ١ْٛ  ٚ٘ا ٘ٛ ٠مَٛ تعٍّٗ اٌثََضٌٟ فٟ د١اج إٌاؽ

 .ٔفـٗ

تّاؿ١ٕ١ْٛ ١ٌمَٛ تٕشاطاخ اجرّاع١ح وص١غج وؼ٠اعج  ئْ ٘ظا اإل٠ّاْ اٌىٟٛٔ لض صفع

اٌجؼائغ١٠ٓ ِّٚاعؿح االدرجاض اٌالعٕفٟ عٍٝ ذجاٚػاخ  ٓاٌّـاج١ٓ ٚذع١ٍُ اٌّٙاجغ٠

أطاللاً ِٓ ئ٠ّأٗ تفض١ٍح اٌض١افح اإلتغا١ّ١٘ح اٌرٟ ٠ٍغ١ٙا  اٌذىُ االؿرعّاعٞ اٌفغٔـٟ

 .اٌفض١ٍح اٌرٟ ذعىؾ ٚجٛص هللا فٟ اٌغغ٠ة ٚإٌّفٟ ٚاٌّضطٙض اٌٛجٛص اٌفغٔـٟ، ٘ظٖ

ً لّرٗ ؿاعح اٌّٛخ ٚعاح تششص١ح اٌذالض اٌّرصٛف لض ٚص ٌعً ذّاٟ٘ ِاؿ١ٕ١ْٛ

 :اٌىغ٠ّر١ٓ اٌٍر١ٓ طاٌّا عصصّ٘ا فٟ د١اذٗ ِصٍٗ ٠غصص ٘اذ١ٓ ا٠٢ر١ٓ
 

 22اٌجٓ سٛسة  "ٌٓ ٠ج١شٟٔ ِٓ هللا أحذ"

ِٕٛا ِشفمْٛ آ٠سخعجً بٙب اٌز٠ٓ ال ٠ؤِْٕٛ بٙب ٚاٌز٠ٓ " 

 .18اٌشٛسٜ سٛسة " ِٕٙب ٠ٚعٍّْٛ أٔٙب اٌحك
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 حب هللا حب هللا 

 الحسٌن بن منصور الحالج

 واهلل ما طمعت شمس وال غربت
 إال وحّبك مقرون بأنفاسي

 وال جمست إلى قوم أحّدثهم
 إال وأنت حديثي بين جالسي

 وال ذكرتك محزونًا وال فرحا
وسواسي إال وأنت بقمبي بين  

 وال هممت بشرب الماء من عطش
 إال رأيت خيااًل منك في الكاس

 ولو قدرت عمى اإلتيان جئتكم
 سعيًا عمى الوجه أو مشيًا عمى الرأس

 مالي ولمّناس كم يمحونني سَفهاً 
 ديني لنفسي ودين الّناس لمّناس

 
 

 عشاق هللاع قمزٌد من القصائد واألشعار بموال

  

 

                                               :قصائد و أشعار
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    العدوٌةالعدوٌة  رابعةرابعة

وهً تنحدر من آلـ ، ( رابعة)لوالدها بعد ثالث بنات لذلك سمٌت  هً االبنة الرابعة
شخص وهو  اسم والدها هو إسماعٌل(. العدوٌة)أطلق علٌها  بنً عدوة لذلكعتٌك من 

 585هجرٌة وعاشت حتى  505البصرة عام  ولدت فً مدٌنة و قد .غٌر معروف

 .هجرٌة
الخمر واللهو وقضت فترة من حٌاتها كعبدة أثٌرة  فً بداٌة حٌاتها كانت منغمسة فً 

صدمة جعلتها تفكر فً حقٌقة الحٌاة لها  وبعد موته حدثت. لدي سٌد تحبه وتعشقه
أفضاله علً خلٌقته وبدأت تدرٌجٌاً تذوب  والموت وبدأت تفكر فً الخالق وتتطلع إلً

السابقة بما فٌها من ذنوب إلً حٌاة  عشقاً فً ذلك الخالق لذلك تحررت من حٌاتها

 .المعشوق جدٌدة تتغنً بالعشق هلل وتحدث اآلخرٌن عن ذلك
من غناه  ء البصرة وأسمه محمد بن سلٌمان الهاشمً، وقد كانوٌحكً أن أحد أغنٌا

. العدوٌة ألف درهم بحث ٌوماً عن زوجة فأشار إلٌه العارفون برابعة 80ٌربح ٌومٌاً 

 :ردها فأرسل لها شارحاً غناه وأنه سٌضع تحت قدمٌها كل ذلك المال، فكان
  

  

  

  

واألسطورة ، ولكن الكل  رابعة العدوٌة من الشخصٌات التً تختلط بشأنها الحقٌقة
اإلسالمً الصوفً وهً  ٌجمع علً كونها من المتصوفٌن العظام، وأثرت فً الفكر

 ."العشق اإللهً" :مؤسسة أحد المذاهب الصوفٌة وهو
 هً من أبرز من أسسوا فكرة الحب اإللهً الذي بنته علً الشوق والوجد واألنس فً

 .العالقة بٌن اإلنسان وربه
وبرزت فً . اإلسالمٌة مؤسسة ورابدة لمذهب من المذاهب الصوفٌةلذلك تعتبر  

 .الكثٌرٌن أن ٌستوعبوه من الصعب علً( ولؤلسف مازال)التارٌخ بحبها هلل الذي كان 
ولكنها تصب جمٌعها  شدة حبها هلل نسجت حولها الكثٌر من القصص الوهمٌة ومن 

 .حول فكرة العشق والهٌام بٌن النفس اإلنسانٌة وخالقها
 

 المزٌد فً الصفحة التالٌة
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                                                     :نفحات صوفية

 

أن هللا تعالً خولنً أمثال  أما أنا فلو "

ما سرنً أن أشتغل  الذي خولك وأضعافه

 ."عٌن عن هللا طرفة



 

  

 علً نهجها الكثٌرون عبر التارٌخ وإن كانت هً القابدة والمرشد لهم، فمثالً  نهجو قد 

وهو أستاذ لكل من تحدث عن الحب ( هجرٌة545المتوفى عام )النون المصري  ذو

 ."إنما كان ٌردد ما أدعته رابعة العدوٌة"التصوف قٌل عنه أنه  والمعرفة فً

والملقب بشٌخ المحبٌن فً عالم األشواق  (هجرٌة 635المتوفى ) أٌضاً أبن الفارص

 ."العدوٌة لم ٌزد فً الحب اإللهً عما قالته رابعة"أنه  والمواجٌد فقد قٌل عنه

 

 :اإللهً رابعة العدوٌة وشعرها عن العشق

رابعة بموهبة الشعر وتأججت تلك الموهبة بعاطفة قوٌة ملكت حٌاتها  أنعم هللا علً

ها تعبر عن ما ٌختلج بها من وجد وعشق هلل وتقدم منسابة من شفتٌ فخرجت الكلمات

 ومن أشعارها نقتبس ما. حولها لٌحبوا ذلك المحبوب العظٌم ذلك الشعر كرسالة لمن

 :ٌلً

 

 

 

 

 

 

 

 

، أم أن (هجرٌة 585)أنتهت بوفاتها عام تعتقد إن قصة حب رابعة لخالقها قد هل 

 تعوقها أستار الجسد؟أنتقل إلً مرحلة أعمق وشفافٌة أكثر ال  ذلك الحب

أنتقل لمرحلة دابمة أبدٌة تتمتع عبرها رابعة العدوٌة برؤٌة من  ال شك أن ذلك الحب

 إلً نهاٌة سعٌدة كنهاٌةلنصل  الرسالة فهل نعٌش بتلك.عوابق عشقت وتتمتع به بال

 .رابعة
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 نفحات صوفية 

 .وأنٌسً وعدتً ومرادي::::: ومنٌتً وعمادي  ٌا سروري

 .لً مؤنس وشوقك زادي أنت::::: رجائً أنت روح الفؤاد أنت 

 .البالد ما تشتت فً فسٌح::::: أنت لوالك ٌا حٌاتً وأنسً 

 .من عطاء ونعمة وأٌادي::::: كم بدت منٌة، وكم لك عندي 

 .وجالء لعٌن قلبً الصادي::::: بغٌتً ونعٌمً  حبك اآلن

 .منً القلب قد بدا إسعادي ٌا::::: إن تكن راضٌاً عنً فأننً 

 

 :هً رسالة رابعة لكل إنسان 

 .هللا أن نحب من أحبنا أوالً وهو
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    لغات الحب الخمسلغات الحب الخمس
بمعرفتك للغات الحب الخمس ٌمكنك أن تعبر عن حبك لمن حولك، لشرٌك الحٌاة 

 . واألهل و األصدقاء و األبناء، كل منهم بالطرٌقة التً ٌفهمها
 
 
 
 
 
 
 
 

 : كتاب لك 

 

  الكلمات اإلٌجابٌة المشجعةالكلمات اإلٌجابٌة المشجعة  ::لغة الحب األولىلغة الحب األولى

 ُموصالت  المنطوقة، أو كلمات التقدٌر والثناء،إن اإلطراءات 

 ُتستعمل عبارات التقدٌر أن وخٌر طرٌقة للتعبٌر عن. قوٌة للمحبة

 و تكون تعبٌرات .واللٌن نستخدم كلمات اللطف، بسٌطة وصرٌحة

 . وجهك تعبر عن نفس المعنى

.  

 

 

 تكرٌس وقٍت خاصتكرٌس وقٍت خاص  ::لغة الحب الثانٌةلغة الحب الثانٌة

 ، لتقضٌه معه فً شأن مشترك، لمن تحبن تخصص وقتاً كافٌاً إ

 ٌعنً أن ٌولً  حدكما لآلخر، وقت خاصبصحبة أٌعبر عن تمتعك 

 . حقٌقٌا لمن ٌحبه وال ٌشغله فً هذا الوقت أي أمر أخرالمرء انتباهاً 

 

 

 

 الهداٌاالهداٌا  ::ةةلغة الحب الثالثلغة الحب الثالث

ً  »: إن الهدٌة هً شًء تنظر إلٌه وتقول  ، «إنها كانت ُتفكر فـ

 . وما الهدٌة فً ذاتها إال رمزاً لذلك التفكٌر. «إنه ٌذُكرنً»أو 

 فلٌس مهماً كم ُتكلف من المال، بل المهم هو أنك فكرت فً 

  .فإحضار الهدٌة وإهدابها تعبٌر عن المحبة. الشخص اآلخر

 

 

  و المشاركةو المشاركة  أعمال الخدمةأعمال الخدمة: : لغة الحب الرابعةلغة الحب الرابعة

 .قوم بأعمال من شأنها أن تعٌن الطرف اآلخرتٌقصد بها أن 

 وجهداً وطاقة، عمال تقتضً تفكٌراً وتخطٌطاً وبالطبع هذه األ

 .عن المحبة بالحقٌقة تعبٌرا القٌام بها بروح إٌجابٌة، كانت تم إذاو

 

 

 الرقٌقةالرقٌقةاللمسات اللمسات : : لغة الحب الخامسةلغة الحب الخامسة

 هً رسابل حب لمن لغة حبه هً ....اإلمساك باألٌدي و العناق

 " أنا أحبك " اللمسات، فهً توصل رسالة أكثر بكثٌر من مجرد

 ففً الجسد ٌستقر كل الكٌان، فلمس الجسد هو ". أنا أبغضك" أو

 .   رسالة حب للكٌان كله
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 : صورة و تعليق 

   

 

قرأت مثل االبن الضال مرات ال تحصى، وانبهرت فً كل مرة بالنموذج 
 جمٌعنا نعرف .الفرٌد للمحبة األبوٌة التً ال ٌقٌدها شرط وال تحدها نهاٌة

 المزٌد فً الصفحة التالٌة

 
 

 

""االبن الضالاالبن الضال""تأمالت فً لوحة رمبرانت تأمالت فً لوحة رمبرانت   
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 : صورة و تعليق 

   

 

 . أن األب فً القصة ٌرمز إلى هللا المحب بٌنما االبن ٌرمز إلى البشر الخطاة

ال أرٌد أن أدخل فً تفاصٌل أكثر عن هذا الحب اإللهً الباذخ والمبذول بسخاء 
أرٌد فقط أن أقف قلٌال عند تحفة فنٌة عالمٌة جسدت . اإلنسانفوق ما ٌتصور 

هذا المثل أروع تجسٌد، ومعه جسدت المحبة اإللهٌة فً أحد تجلٌاتها األكثر 

، ربما كآخر 0447التً رسمها سنة " اإلبن الضال"إنها لوحة رمبرانت . بهاء

الضال مرات قلت أننً قرأت مثل اإلبن . عمل فنً أنجزه هذا الفنان قبل وفاته
ال تحصى، لكننً بالحق شعرت أننً أنفذ إلى عمقه فقط وأنا أتؤمل هذه اللوحة 

 .العظٌمة

وتضٌف بعض . األب واالبن واألخ األكبر: تقدم اللوحة شخوص المثل الثالثة
ٌدهشنا التحنن . شخوص فً الخلفٌة ٌتؤملون بدورهم مشهد الحب األبوي

من شخص األب الشٌخ الذي ٌنحنً على  والوداعة والرأفة والرقة التً تنبعث
إنه بحق التجسٌد األبهى . ابنه العائد بٌنما نور المحبة الباهر ٌنعكس على محٌاه

من الرسالة األولى إلى  01للمحبة التً تكلم عنها الرسول بولس فً الفصل 

محبة تحتمل كل شًء، وتصدق كل شًء، وترجو كل شًء، . مإمنً كورنثوس
 . ، وال تسقط أبداوتصبر على كل شًء

تمعن فً مالمح وجه األب لترى كل هذا، ثم انحدر بنظرك إلى الٌدٌن الحنونتٌن 
لتالحظ أنها تمثالن ٌد رجل وٌد امراة، وكؤننً بالفنان ٌرٌد أن ٌجسد دفعة واحدة 

صورة رائعة . فً هذا األب مشاعر الرأفة عند األب ولمسة الحنان عند األم
الالمشروطة، والتً تبرزها أكثر صورة لمحبة هللا القوٌة والرقٌقة والالمحدودة و

االبن الضال المستسلم إلى حضن أبٌه منهكا، جائعا، وسخا، رث الثٌاب، حاسر 
هكذا ٌحضننا هللا حتى ونحن فً أسفل . الرأس، حافً القدمٌن، منبوذا من العالم

سافل حاالتنا، مربثا على كتفٌنا برأفة األب وحنان األم ، فرحا بعودتنا إلٌه بعد 
 . ول انتظار، وبتوبتنا بعد طول ضاللط

 نادر عبد األمٌر   بقلم 

   
 راسلونا بتعلٌقاتكم على هذه اللوحة  أضغط هنا 
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 وندرك حبك لنا ساعدنا لنعرفك أكثر اللهم

 فأنت إلهنا سبحانك ، الرحمن الرحٌم ، األب الودود

 به نتجاوب مع ذلك الحب الذي تغمرناو إنر اللهم بنورك علٌنا ل

 و نكون لك نعم األبناء الطائعٌن 

 .أمٌن اللهم

 

 فرٌق عمل عشاق هللا ، ٌسعدنا تلقى تعلٌقاتكم  تحٌاتتقبلوا : عزاء خوة األاإل

من  سبلة او مشاركاتأقتراحات او إأي إذا كان لدٌكم على هذا العدد ، و

  مجلة عشاق هللا  :فضلك إضغط هنا

 

 :دعاء
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