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  اذبية يف اإلسالم اجلسر هي احملبة 
  

   مصطفى حمقق داماد.د.أ
  

 احلنيـف و�فـوذه     اإلسالمي شك يف أن باإلمكان العثور على عنصر مشرتك ال�تشار الدين            ال
 فالعنـصر املـشرتك     .يف اتمعات املختلفة على الرغم من وجود االختالف وتنوع األزمنة واألمكنـة           

س لنفوذ اإلسالم وا�تشاره املدهش يف البلدان املرتامية األطراف وخالل فرتة زمنية قـصرية جـداً لـي                
  .سوى تأمني وتوفري أكثر حاجات اإل�سان شيوعاً، وذلك بشهادة الوثائق واملصادر املعتربة

وإذا ما احتجنا إىل تقديم الشواهد واملستندات القدميـة إلثبـات هـذا االدعـاء فيمـا يتعلـق                   
ــن أجــل         ــاً طــويال  م ــسلك طريق ــضطرين إىل أن � ــسنا م ــا ل ــرون اإلســالمية األوىل، فإ�ن بأحــداث الق

اض امليــول الباعثــة علــى اإلعجــاب والدهــشة للمفكــرين الكبــار يف القــرون األخــرية والــذين   اســتعر
 الدين اإلسالمي مبلء إرادهتم وحريتهم وبعد دراسة معمقة لتعاليم األديان املختلفة واملقار�ة             اعتنقوا

ينـهم   رغـم الـضغوط الـسياسية واال�تقـادات احلـادة ألبنـاء د             ،صمدوا برؤوس مرفوعة  الذين  ، و ابينه
  . واملعطيات اإلسالمية كا�ت تشكل احلافز هلم اليمالسابق وأعلنوا عن أن التع

النقاشات واالدعاءات يف دراسة كيفية ا�تشار اإلسالم والدافع إىل ذلـك يف            وإذا ما واجهنا    
إيران والروم واهلند والشرق األقصى يف القرون األوىل وخالل السنوات األلف املاضية، فإن الـصورة               

 هـي حجتنـا     اإلسـالمي شرقة آلالف املفكرين الشرقيني والغربيني املعاصرين الذين اعتنقـوا الـدين            امل
  .املوجهة إلثبات جاذبية اإلسالم

 أو الفرق املسيحية األخـرى تتمتـع منـذ          ،لقد كا�ت املسيحية ، سواء الكنيسة الكاثوليكية      
 تقـوم بتـدريب وتأهيـل جمموعـة      ففي كل سنة  . حوايل أربعة قرون مبؤسسة إعالمية مستقلة ومنظمة      



 ٢

إعالميــة بعــد مــن القــساوسة بــسياسات معينــة ســلفاً وتبعــثهم إىل أقــصى منــاطق العــامل ألداء مهــام  
ــة   ــدول     . ختــصيص �فقــات باهظــة للغاي ــدعم ال ــة املرتبطــة باملــسيحية ب ــع املؤســسة اإلعالمي وتتمت

 مجيـع  ة فإهنـا تـوفر لـه      ملـسيحي كـسب شـخص مـا إىل الديا�ـة ا          جنحـت يف   املسيحية الكربى، وإذا ما   
بـيني  وف تقريباً اسـتناداً إىل دراسـات األور  ومع ذلك، فإن ا�تشار املسيحية توقَّ  . التسهيالت املادية 

أ�فــسهم، ومل يعــد لنــشاط القــساوسة اإلعالمــي تــأثري كــبري يف ا�تــشار املــسيحية حتــى يف املنــاطق     
  .فريقيةهرة السابقة، مثل بعض البلدان اإلاملزد

 املـسيحية الـذي طبـع يف جملـدين، بـصراحة أن هنـاك اآلن        دائرة املعارفكتابوقد جاء يف   
ــةأربعم(م  ٤٣٧ ــة للمــسيحية  يفإذاعــة كاثوليكيــة يف إيطاليــا تنــشط   ) وســبع وثالثــنيائ  جمــال الدعاي

  !باللغات املختلفة ولكن الفرار من املسيحية ما يزال مع ذلك أمراً مسلماً به
 ا�تشاره حتـى يف أكثـر بلـدان العـامل تطـوراً             يزال يواصل   ما سالمياإل الدينأن  ويف املقابل �رى    

وافتقـارهم إىل املخصـصات واإلمكا�يـات املاليـة،         رغم عدم متتع املسلمني مبؤسسة إعالمية منظمة        
يوماً بعد آخر تفوقاً وا�تـشاراً حتـى دفـع القـوى املـسيحية الكـربى إىل الدهـشة        اإلسالم  حيث يزداد   

  .املمزوجة بالقلق

   هو سر هذا اال�تشار؟ما
ومما يبعـث علـى   . األوىل حتى بالنسبة إىل املسيحيني أ�فسهم    هذا السؤال مطروح بالدرجة     

السعادة وجود وجوه مـشرقة وبـارزة يف عـامل العلـم واألدب ومفكـرين معـروفني مـن محلـة األقـالم بـني                         
  .ملكتوبة ذلك السؤال يف آثارهم ا لإلسالم، حيث أجابوا بصراحة عنحشود املعتنقني

ستعرضه يف هذه املقالة ميثل �فـس املواضـيع الـيت جـاءت يف كتابـات املفكـرين                  أوما أريد أن    
  . وسأحاول أن أبينه استناداً إىل النقل املوثق،الذين اعتنقوا اإلسالم بعد البحث والدراسة



 ٣

تنوعـة  يف اإلسالم خمتلفـة وم    ظهر دراسة آثار املفكرين املعتنقني لإلسالم أن عناصر اجلذب          تُ
ثــارهم وعلــى ســبيل املثــال فــإن  آ ولكــن هنــاك عــدة مالحظــات مــشرتكة يف غالبيــة  ،بالنــسبة إلــيهم

ويـشري  . معظمهم يتحدثون عن بساطة أصول اإلسالم وعن ا�سجام هذه األصول مع العقل واملنطـق       
 فـاجلميع   .اد هـو احملبـة والـود      عليـه مجيعـاً    يتفقـون    ىل العدالة واملساواة يف اإلسالم، إال أن مـا          البعض إ 

استطاع خالل فرتة قصرية أن يقيم الوئام واحملبة بني الفئـات واألعـراق والـشعوب               يعرتفون بأن اإلسالم    
إخوةبعضاًل العداء والنزاع إىل سالم حتى اعترب بعضهم املختلفة وحيو .  

فقـد  . )١ ()فـوليرت (اً بـاألدب العـاملي، مل يـسمع باسـم           رفـ ولعل من النادر أن جنـد شخـصاً عا        
 وقد بلغته خالل مرحلة من عمره أي مـن عـام          ،أحدثت حياة هذا الفيلسوف الفر�سي حتوالت كبرية      

حيــث كــان )  واثــنني وأربعــنيائةألــف وســبعم(م ١٧٤٢ عــام إىل )  ومخــسةائةســبعموألــف  (١٧٠٥
معلومـات سـطحية عـن    ) Lauis La Granel(يقضي مرحلـة االبتدائيـة يف مدرسـة لـويس الكـبري      

القبيحـة واخلرافيـة، فقـد ذكـر �ـيب          ) فناتيسم( خامره شعور سليب يف تأليف مسرحية        اإلسالم، وأل�ه 
  .)٢ (بشكل أثار غضب اجلميع حتى أتباع األديان األخرى اإلسالم 

ـــ       ــشهرة حبيــث لقّبــه عــدد كــبري مــن الكتــاب ب ــه لإلســالم مــن ال عــدو «وقــد بلغــت ا�تقادات
ل أن يـدرك سـر ا�تـشار اإلسـالم وتقـدم املـسلمني        ومل يكتف فوليرت بالنقد، بل سعى من أج      )٣(»حممد
 حتـى  )نيـــ  واثـنني وأربع   ائةـــ ألـف وسبعم  ( ١٧٤٢  مـن عـام    ةـــ ة التالي ــد يف املرحل  ــد عم ــفق. الكبري

  
الفيلسوف الفر�ـسي  ) م١٧٧٨ -١٦٩٤) (Voltaire francoisMarie Aroute(تري  فرا�سوا ماري آرو�ة املعروف بفول)١(

  ).فرهنك معني(يف القرن الثامن عشر وأحد أكرب شخصيات فر�سا 
) fantisme  le ou Mohamet(بعنـوان   ) ألف وسبعمائة وتـسعة وثالثـني      (١٧٣٩عام  ) فناتيسم(عرضت مسرحية    )٢(

  .بابا �فسهوأثارت منذ البدء غضب اجلميع حتى ال
، النـشر اجلـامعي،   »رهـروان حقيقـت  « جديدي، دكتور جواد، صداقت ولرت درستايش از اسالم، طبع يف جمموعة مقـاالت   )٣(

  .ش ١٣٨٠طهران، 
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إىل البحـث والدراسـة يف هـذا اـال ودرس بفـضل             )  وسـتني   وثالثـة  ائةألف وسبعم ( م١٧٦٣ام    ـع
 املصادر واآلثار ذات العالقة حبضارة الـشعوب الـشرقية، وكا�ـت    املثابرة العجيبة اليت كان يتمتع هبا،  

النتيجة أن اآلثار اليت �راها يف هذه املرحلة من حياته تدل كلها على �ـضجه وتـشهد علـى أ�ـه توصـل                     
إىل أفكار عميقـة بـشأن ا�تـشار اإلسـالم وحتـول معتقـدات املـسلمني وكـذلك جـذور بعـض اآلداب                       

) فناتيـسم (وحنن �رى يف مقدمة الطبعة اجلديدة مسرحية        . درك احلقائق   والتقاليد اإلسالمية، وأ�ه أ   
أن فولتري قد تغري متاماً فقد ذكر مواضيع ال تشبه أبداً آثاره        )   ومثا�ية وأربعني  ائةألف وسبعم (م  ١٧٤٨
  .السابقة

بأ�ــه منتحــل    ولقــد واجــه حتــوالً عجيبــاً فيمــا يتعلــق باإلســالم، فلــم يــصف �ــيب اإلســالم
، وقـد كتـب هـذه       )١ (»أحـدث أعظـم ثـورة علـى األرض        « بل اعتربه وبكل إعجـاب رجـال         وكاذب،

ــة البحــث والدراســة      ــه يف حال ــدا وكأ� العبــارة يف مرحلــة مل يعتنــق فيهــا اإلســالم بــصراحة، حيــث ب
وأخــرياً عمــد إىل اإلشــادة بــصراحة مبعتقــدات املــسلمني  . والــسعي مــن أجــل الوصــول إىل احلقيقــة 
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 »ل شـريف ــــ شـرعيات رج « وكـذلك كتـاب     (Latombeau du fanatism)»  مقـربة اخلرافـات  «

(La Catechisme de l,honnete home) .  
، "جيــب أخــرياً امليــل إىل اجتــاه مــا ": كتابــاً عنوا�ــه) م١٧٧٢(وألــف فــولتري يف أواخــر عمــره 

حيـث اعتـرب اإلسـالم يف هـذا الكتـاب بـصراحة       ! ومراده أن من الواجب اعتناق دين من بني األديان   
  .أفضل من مجيع األديان على وجه األرض

  :األخرية على أن ما جذبه إىل اإلسالم هووتشهد آثار فولتري 
  

  . �قال عنه هو �فسه٥٥، ص ٢٤ كليات فلسفي اسبينوزا ، ج )١(



 ٥

التوحيــد الــذي ميثــل أول األســس االعتقاديــة لإلســالم، حيــث أشــاد هبــذا األســاس، : أوالً
  .وتربأ من إله املسيحية الذي تقرتن به أسرار متناقضة

التسامح «و» التعايش املذهيب«وقد جذبته بعد التوحيد تعاليم اإلسالم فيما يتعلق بـ : ثا�ياً
ويؤكـد قـائال إن   » ديناً معقوالً وجاداً و�قياً وحمباً للبشرية ومعلّماً للمحبة      «، فهو يعترب اإلسالم     »ديينال

  .)١ (ذلك يشري إىل حقيقة اإلسالم
من مجلـة النـبالء الفر�ـسيني املعـروفني الـذين أقبلـوا علـى               » هنري كو�ت دوبلني فيليه   «وكان  

عن شخصية  » حياة حممد « ودافع يف آخر آثاره      ،اراً كثرية  وقد ترك آث   ،اإلسالم يف القرن الثامن عشر    
  . دفاعاً أثار مشاعر الكثري من املسيحيني النيب األعظم

يف  بصراحة رغم ضغوط الدعايات املكثفة ضد �يب اإلسالم         » دوبلني فيليه «وقد كتب   
األوساط الغربية، قائال:  

وقـد بعثـه    . مشرعاً كبرياً وحكيماً، حيث أتى لشعوب العامل بـدين مهـذّب            كان حممد «
ا العليم بكل شيء كي ينبه املسيحيني الضالني، وحيطم األصنام، وحيمل اإليـرا�يني العبـاد للـشمس       

  .)٢ (»على الطاعة وينشر دين معرفة ا من جدار الصني إىل سواحل إسبا�يا
وكتب يف موضع آخر قائال:  

. إال يف ظل النبوغ العظيم اخلارق الذي كان ا قـد منحـه إيـاه                يتحقق ما قام به حممد       مل«
يتمتع بسجايا سامية وفصاحة تفوق قدرة البشر، حتـى كـان باسـتطاعته أن يقنـع                 لقد كان حممد  

، وإن دينـه    )٣ (»بسهولة أكثر أهل زما�ه جهـال وأكثـرهم حكمـة وجيعلـهم يعتقـدون بالـدين اإلسـالمي                 
  

  . �قال عنه �فسه ٥٤٧، ص ٢٨ كليات، ج )١(
)٢(  Boulainvilliers, Henri comte de… La vie de Mahomet, Amsterdan, ١٧١٣,p.١٧٧.  
  . ١٦٤ �فس املصدر ، ص )٣(



 ٦

. لـيس حباجـة إىل اإلكـراه واإلجبـار مـن أجـل الـدعوة إليـه                «سجم مع فطرة اإل�سان إىل درجة أ�ـه         ين
  .»فيكفي أن يقنع الناس بأصوله ومبادئه كي يعتنقه اجلميع

عاماً يف قلوب �صف شـعوب  ) أربعني (٤٠ولذلك فقد استمكن اإلسالم خالل مدة تقل عن     
أفـراد األمـة الـذين مل تكـن تـربطهم أيـة عالقـة وحـول                 فقد قارب إىل حد األخـوة بـني قلـوب           «األرض،  

  .)١ (»العداوة إىل مودة وحمبة
وحلــسن احلــظ فــإن البــاحثني يف الــداخل واخلــارج أثبتــوا حقيقــة أن دافــع اعتنــاق اإليــرا�يني   

 بـل إن دافعهـم كـان        ،لإلسالم يف القرون اهلجرية األوىل، مل يكن قوة الـسيف بـأي شـكل مـن األشـكال                 
حلكام الذين أقاموا السلطة على الدين من جهة، وكا�وا من جهـة أخـرى يفرضـون الـدين                  بسبب ظلم ا  

  .على الناس ال باحملبة وإمنا بالعنف والقوة
ومع ذلك فإن كاتب هـذه الـسطور ال يـدعي أبـداً أن اإليـرا�يني اعتنقـوا اإلسـالم خـالل فـرتة                        

 فالشـك   ،ما أ�ه ال ميكن الـدفاع عنـه       قصرية من دخول اإلسالم أرضهم، فهذا االدعاء ليس منطقياً ك         
 ولكننا �تعجب من الكتّاب الذين اعتربوا ا�تشار اإلسالم ،يف أن اعتناق اإليرا�يني لإلسالم متّ تدرجيياً

 فبغض النظر عن أن هذا االدعاء يفتقر إىل األسباب والشواهد، فإ�ـه يعـد إها�ـة               ،�تيجة قوة السيف  
صـحيح أن القـوى احلاكمـة       . يني وقـدرهتم علـى التقيـيم والتحليـل        ألمة بأكملها وجتاهال لذكاء اإليرا�    

للمسلمني ارتكبت يف بعض البلدان باسم اجلهاد املقـدس أعمـاالً وسـلوكيات منحرفـة إال أن ذلـك ال                    
فقـد  ولكـن الدراسـات وإن كا�ـت عـابرة وقـصرية            . حيمل أي حجة قا�و�يـة وفقهيـه للجيـل املعاصـر          

وا إىل سـابق عهـدهم مبجـرد حـدوث الفتـور يف الـسلطة احلاكمـة                 أن أهايل تلك البلدان عـاد     أظهرت  
فقد تغلب العثما�يون على أثينـا، عاصـمة اليو�ـان عـرب            . واإلحساس باحلرية وزوال الضغوط والقوة    

عاماً، وهدموا  )  ومخسني ائةأربعم (٤٥٠استخدام القوة وسفك الدماء، وحكموا هذا البلد حلوايل         
  

)١(  Boulainvilliers, Henri comte de… La vie de Mahomet, Amsterdan, ١٧١٣, p.١٤٤.  
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ولكن سكان تلك املنطقة عـادوا إىل املـسيحية األرثوذوكـسية           . الكنائس، أو حولوها إىل مساجد    
 مـسلمني خـالل     اً�ـين مل أجـد أثـراً ملـسجد، أو سـكّا�           إحتـى   . مبجرد سـقوط اإلمرباطوريـة العثما�يـة      

  . يف حني أن ذلك مل حيدث يف إيران،الرحلتني اللتني قمت هبما إىل هناك
يرا�يني لإلسـالم يف مـضمون اإلسـالم        واحلقيقة أن من الواجب البحث عن أسباب اعتناق اإل        

ــان الــشائعة آ�ــذاك    ــان األخــرى، أو األدي إن بــساطة املبــادئ . وخصائــصه الــيت مل تكــن حتملــها األدي
اإلسالمية وا�سجام هذه املبادئ مع العقل واملنطـق واألهـم مـن كـل ذلـك العدالـة واملـساواة واحلريـة            

عاليم اإلسالم، كل ذلك لعب دوراً يف جذب اإليـرا�يني إىل           وأخرياً احملبة والوئام اللتان كا�تا تتضمنهما ت      
  .فعامل احملبة واملودة يعد سر اجلاذبية يف اإلسالم. اإلسالم

وقد �قل عن الفيلسوف األملا�ي هيغل أ�ه اعتـزل الـدين اليهـودي ألن عالقـة اإل�ـسان بـا يف                     
 فـا  ، منفـصالن عـن بعـضهما متامـاً     وكـال العـاملني  ،هذا الدين هي مبثابـة العالقـة بـني العبـد والـسيد          

 ويتـضمن الـدين اليهـودي األوامـر اإلهليـة، أي الوصـايا              ،يصدر األوامر واإل�ـسان ينفـذها دون �قـاش        
  .العشر وإذا ما مل يتبع اإل�سان هذه الوصايا ومل يتمثل هلا فإ�ه سيبتلى بالعذاب اإلهلي

أن تنجــذب البــشرية إليــه كمــا أن  واحلقيقــة أن اإللــه املخيــف الــذي يفتقــد للمحبــة ال ميكــن  
ولـذلك فـإن اإلسـالم يقـيم العالقـة بـني اإل�ـسان        . عبادته يف ظل مثل هذه العالقة ال تؤدي إىل الكمـال        

ــة         ــاس العبوديــ ــى أســ ــاىل ـ علــ ــيت وا تعــ ــة الــ ــى الواليــ ! ª : مبعنــ $# ’ Í< uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™   
ــرة[  y7   ،]٢٥٧:البقـــــــــــــ Ï9≡ sŒ ¨β r' Î/ ©! $# ’ n< öθ tΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ ¨β r& uρ t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $# Ÿω 4’ n< öθ tΒ öΝ çλ m;  
واحملبة ال مكان هلا يف العالقة بني العبد والسيد وحيلّ حملها اخلوف والرعب والتهيب،    . ]١١:حممد[

ــرفني     ــة بـــني الطـ ــوم علـــى احملبـ ــوالء تقـ ــة علـــى الـ ــة القائمـ  öΝ: يف حـــني أن العالقـ åκ ™: Ït ä† ÿ… çμ tΡθ ™6 Ït ä† uρ  
  ].٥٤:املائدة[

يف هنـج البالغـة قـسم فيـه عبـادة العابـدين إىل       ) ع(وهناك قول منقول عن علي بن أبي طالـب     
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إن قوماً عبدوا ا رغبة، فتلـك عبـادة التجـار وإن قومـاً عبـدوا ا         «): ع(ثالثة أقسام، حيث يقول   
  .)١ (»اررهبة، فتلك عبادة العبيد وإن قوماً عبدوا ا شكراً، فتلك عبادة األحر

ــ      ــم ي ــسان أن النــاس خلقــوا سواســية، ث ستنتج أن مــن وجــاء يف امليثــاق العــاملي حلقــوق اإل�
ولكنــه مل يوضــح أبــداً ســبب الــتالزم املنطقــي، وبنــاء علــى ذلــك يبقــى الــسؤال . الواجــب أن يتــآخوا

  ملاذا جيب أن يتعايشوا كاألخوة إن كا�وا قد خلقوا متساوين؟: التايل
ــريم   ــرآن الكـــ ــان ولكـــــن القـــ ــة اإلميـــ ــوة �تيجـــ $  اعتـــــرب األخـــ yϑ ¯Ρ Î) tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ×ο uθ ÷z Î)   

 ويطرح القرآن الكريم فكرة أن املعرفة اإلميا�ية هي وحدها اليت تؤدي باإل�ـسان إىل               ،]١٠:احلجرات[
  .اإلحساس باألخوة

  :ذلك ألن األخوة تشتمل على ثالثة عناصر
   كمال احملبة-أ

   منع التفاخر القومي–ب 
  . منع التفاخر الطبقي–ج 

فاألخوان جيب أن تسود بينهما احملبة بكل معنى الكلمة، وال ميكن أن يتفاخرا على بعضهما               
البعض من الناحية القومية، أو الطبقية، ذلك ألن ظهور هذا النوع من املفاهيم إما أن يكون �امجاً عـن                   

ن حيث العرق، أو أن يكون مـصدره        اجلنس والعرق ومن املؤكد أن األخوين ال خيتلفان عن بعضهما م          
ويؤكــد القــرآن أن الــشعور بــاألخوة مــن شــأ�ه أن يزيــل . املراكــز املتعلقــة باملــال والثــروة بــاملعنى األعــم

التفاخر الطبقي وأن تكريس األحاسيس والعواطف هو السبيل الوحيد لزوال الـشعور باالمتيـازات              
  .االجتماعية

واحملبـة هـو مـن مظـاهر قـوة اإلسـالم ويعتربمهـا مـن الـنعم          إجياد األلفة   أن  ويرى القرآن الكريم    
  

  .٢٣٧  هنج البالغة، احلكمة )١(
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 (#ρ: اإلهليـــــة الكـــــربى ã ä. øŒ $# uρ |M yϑ ÷è ÏΡ «! $# öΝ ä3 ø‹ n= tæ øŒ Î) ÷Λ ä⎢Ζ ä. [™ !# y‰ ôã r& y# ©9 r' sù t⎦ ÷⎫ t/ öΝ ä3 Î/θ è= è% Λ ä⎢ ós t7 ô¹ r' sù 

ÿ⎯ Ïμ ÏF uΚ ÷è ÏΖ Î/ $ ZΡ≡ uθ ÷z Î)  ]ــران ــيت     ،]١٠٣:آل عم ــن املظــاهر ال ــضاء مهــا م ــداوة والبغ ــسبب هبــا   والع يت
$  :  الشيطان الرجيم  yϑ ¯Ρ Î) ß‰ƒ Ì ãƒ ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# β r& yì Ï%θ ãƒ ãΝ ä3 uΖ ÷ t/ nο uρ≡ y‰ yè ø9 $# u™ !$ ŸÒ øó t7 ø9 $# uρ  ]  ٩١:املائدة.[  

: وقد وردت هذه العبارة يف أحاديث أهـل البيـت بتعـابري خمتلفـة بلغـت حـد التـواتر كقـوهلم           
  .)١ (»دينالدين هو احلب واحلب هو ال) أو(هل الدين إال احلب «

    يـف باإلسـالم علـى أ�ـه         على هذه املالحظـة وهـي أن التعر        التأكيد ويف ختام هذه املقالة أود
 ولألسـف الـشديد فـإن    ،دين العنف إمنا هو مؤامرة عملت الصهيو�ية ومازالـت تعمـل علـى تنفيـذها        

  .بعض األصدقاء اجلاهلني يؤكدون عليها أيضاً
  
  

  
  .  سفينة البحار، مادة حبب)١(


