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 كلمة الناشر
 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل )ص(، وعلى آله خري عباد اهلل، 
 وعلى أعدائهم ومبغضيهم لعائن اهلل.

هناك كلمات ثالث، أقّضت مضاجع املستعمرين، وأسهرت لياليهم، وأشقت 
م أيامهم وحياهتم، وهم يفكرون يف التخلص منها، والقضاء عليها، ولكن عليه

 بدون جدوى.
وتلك الكلمات الثالث بقيت وال تزال باقية إىل األبد، تصك مسامع الناس، 
ومتأل نفوسهم وقلوهبم، وهتتف هبم جبموعهم، وتستصرخ وجداهنم وضمائرهم، 

اها وهنجها، واحلرص على وتستغيث هبم، لنصرهتا ومساندهتا، والسري على هد
 حياهتا وبقائها، والسعي على دوامها واستمرارها.

وأظنك أيها القارئ العزيز قد عرفت من هذا الوصف ما هي هذه الكلمات 
الثالث، فلقد أغناك الوصف عن االسم، ولكن نذكرها لنتعطّر بعبري امسها، 

 ونتشرف بقداسة معنويتها.
 ارة عن ما يلي:نعم إن تلك الكلمات الثالث هي عب

 اإلمام احلسني )ع(. :1
 عاشوراء. :2
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 كربالء.  :3
)ع( فغين عن التعريف، انه رحيانة رسول اهلل)ص( يف  أما اإلمام الحسين

الدنيا، وانه سيد شباب أهل اجلنة، وانه من رسول اهلل)ص( ورسول اهلل)ص( منه، 
 به، وناصر ملن نصره.وانه مصباح اهلدى وسفينة النجاة، وان اهلل تعاىل حمب ملن اح

إنه سيد الشهداء، وأبو األوفياء األحرار، ومعلم األجيال درس الشهادة واإلباء، 
 واجلهاد يف سبيل اهلل.

 إنه املظلوم الذي انتصر وظل منتصراً، والشهيد الذي حىي وبقي حياً.
 انه السراج املنري لكل املصلحني، والنرباس املضيء لكل اجملاهدين.

إال وتعلم من اإلمام احلسني )ع( دروس اإلصالح، وال من فما من مصلح 
جماهد إال وتتلمذ يف مدرسة اإلمام احلسني )ع( وتلقى منه دروس اجلهاد يف سبيل 

 اهلل.
 وتصرحيات املصلحني، واعرتافات اجملاهدين وتقريراهتم تفصح عن ذلك.

 ولذا خافه الطغاة، وحاربوه على مدى الزمان.
 وال حرج، فانه يوم محاس وشجاعة.فحدث وأما عاشوراء: 

 ويوم صراع ونزال.
 ويوم مقارعة ومصاولة.

 ويوم هجوم جيش الشر على معسكر اخلري.
 ويوم سطوة الظلم واجلور على صفوة العدل والقسط.

 ويوم استشهاد الفضيلة على أيدي اخلىن والرذيلة.
 ح احلق واحلقيقة.وبالتايل هو يوم تعّرى فيه واقع الزيف والباطل، وجتّلى فيه صر 

 ويوم ُسجل فيه االنتصار للمظلوم، واالندحار للظامل.
 ويوم بقي خالداً خبلود احلق، وماحقاً لغلول الباطل وجيشه املنهزم.

 ويوم بقي وال يزال خيرّج األبطال واألحرار لينقضوا على الظاملني واملستبدين.
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 ومن أجل ذلك هاب املستبدون عاشوراء وحاربوه.
  ؟فما أدراك ما كربالء الء:وأما كرب

إهنا األرض املقدسة، إهنا قطعة من اجلنة، إهنا اليت باهى هبا اهلل على الكعبة، 
وشرفها عليها، إهنا مهبط املالئكة، ومزار األنبياء والصديقني )ع(، إهنا الرتبة اليت 

اليت فيها الشفاء، إهنا األرض اليت ارتوت من دم األنبياء والشهداء، اهنا البقعة 
احتضنت جثمان رحيانة رسول اهلل)ص(، فصارت على أثر ذلك معهد اإلميان، 
وتربة خصبة ملدرسة اإلسالم والقرآن واقرتن امسها بكل هذه الذكريات، حبيث انه  
كلما ذكر كربالء تبادر إىل األذهان معها: اإلمام احلسني سيد الشهداء)ع(، 

افها الطغاة والظاملون وحاربوها أميا وعاشوراء، واالسالم والقرآن، ولذلك أيضًا خ
 حماربة.

كتبه املرجع   «عاشوراء والقرآن المهجور»وهذا الكتاب الذي بني يديك 
الديين األعلى اإلمام الشريازي )دامت بركاته( مجعًا هلذه الكلمات الثالث، وبياناً 

شؤوهنا، ألمهيتها وعظمتها، وحتريضًا على االهتمام األكثر هبا، والرعاية األعظم ل
حىت يعم خريها كل املسلمني، بل كل العامل، ويتسّبب هداية غري املسلمني بربكتها 

 إىل اإلسالم، إن شاء اهلل.
وحماولة لتعميم هذا اخلري قمنا بطبع هذا الكتاب، سائلني من اهلل تعاىل التوفيق 

 والقبول.
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 المقدمة 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطاهرين، ولعنة اهلل 
 على أعدائهم أمجعني.

كما ان خواص األشياء، وقوانني الكون والطبيعة، يف خمتلف األمور، وسائر 
تة ودائمة، فكذلك الشؤون من طب وهندسة، وفيزياء وكيمياء وغري ذلك، أمور ثاب

خواص التشريع، وقوانني العقائد واألصول، والفقه والقضاء، هي أمور ثابتة ودائمة 
 أيضاً، وهذا ال ينايف فتح باب االجتهاد يف الفروع كما ال خيفى.

ومن باب املثال نقول: كما ان القاعدة لتحصيل مساحة املربع دائمًا هو: أن 
ة يف ضلعه اآلخر، أو ان خواص األعشاب نضرب عدد أمتار أحد أضالعه األربع

الطبية وتأثريها يف املعاجلات الطبية مسّلم ودائمي إذا توفرت الشروط، فكذلك 
أحكام اهلل تعاىل وقوانينه التشريعية يكون هلا الدوام، ويبقى هلا التأثري الدائم يف 

تركوها  احلياة، سواء علم الناس بذلك أم جهلوا، وسواء اتبعوها وعملوا هبا، أم
وأعرضوا عنها، وسواء تلقوها بالقبول، أم أعلنوا رفضها هلم، فإن ذا األثر يرتك أثره 
على اجملتمع والطبيعة ـ إذا اجتمعت شرائطه وانتفت موانعه ـ دائمًا ويف كل الصور 

 واألحوال، نفياً وإجياباً، ووجوداً وعدماً.
تبارك وتعاىل، يكون هلا  نعم إن األحكام اإلسالمية، والقوانني التشريعية هلل

اآلثار اإلجيابية عند تطبيقها والعمل هبا، كما انه ترتتب اآلثار السلبية إذا تركت 
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 وأعرض عنها.
واإلنسان إذا أراد اخلري لنفسه وجمتمعه، وبالده وأمته عليه أن يأخذ هبا كي 

ركها حيصل على آثارها اإلجيابية ونتائجها الطيبة، وإال فانه سوف يدفع ضريبة ت
ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكاورفضها، قال اهلل تعاىل: 

(1). 
نعم إن املعجزة فقط هي اليت تكون مستثناة من هذه القوانني والقواعد ـ وان  
كانت مندرجة يف قوانني وقواعد أخرى ـ مثل نار إبراهيم اخلليل )ع( اليت أصبحت 

 .(2)عليه برداً وسالماً بأمر اهلل عزوجل
 .(3)ثل انفالق البحر يف قصة موسى )ع( وم

ومثل رجوع امليت حيًا كما يف قصة إحياء أمري املؤمنني علي )ع( لبعض 
، وغري ذلك من املعجزات اليت ذكرها القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة (4)املوتى

 لألنبياء العظام وأوصيائهم الكرام )ع(. 
حلكيم، وبّينته السنة املطهرة هو الذي مث ال خيفى ان اإلسالم الذي عرفه القرآن ا

سّبب عزة املسلمني ورفعتهم، وضمن هلم سعادهتم ورفاههم، وصار كما جاء يف 
، وصار املسلمون كما أخربهم  (5)«اإلسالم يعلو واليعلى عليه»احلديث الشريف: 
 .(0)«تكونوا ملوكاً يف دنياكم»رسول اهلل )ص(: 

لمون القرآن احلكيم، وتركوا أحكامه وراء وأما هذا اليوم الذي هجر فيه املس
ظهورهم، وصاروا مسلمني باالسم واجلنسية فقط، فقد خسروا كل اآلثار الطيبة 

                                                           

 .142سورة طه:  (1)
 .66سورة األنبياء:  قلنا يا نار كوني برداً وسالما على إبراهيمإشارة إىل قوله تعاىل:  (4)
فأوحينا إلى موسى أن أضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فريق كالطود قال تعاىل:  (0)

 .60سورة الشعراء:  العظيم
 .67البن شاذان: ص راجع الفضائل (2)
 .5716ح 002ص 2من ال حيضره الفقيه: ج (5)
 .115ص 11، وحبار األنوار: ج22راجع اعالم الورى: ص (6)
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لإلسالم، وأصاهبم مجيع اآلثار السيئة لرتك االسالم، من فقر وعدم، ومرض وجهل، 
وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمونحىت حتقق فيهم قوله تعاىل: 

(7). 
الكراس حماولة متواضعة لبيان بعض الفوائد املرتتبة على العمل باإلسالم  وهذا

والقرآن الكرمي، راجيًا من اهلل تعاىل أن ينفع به وأن يوفق املسلمني لألخذ بأحكام 
القرآن والعمل بقوانينه الراقية، حىت يستعيدوا عزهتم وشوكتهم، وسيادهتم وسؤددهم، 

 وهو املستعان.
 

 قم المقدسة 
 مد الشيرازيمح 

                                                           

 .111سورة النحل:  (7)
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 المحرم وواجبنا تجاهه
 

يلزم شدة االهتمام يف أيام حمرم احلرام، وخاصة عشرة عاشوراء، وكذلك يف أيام 
 األربعني، مبوضوعني مهّمني ـ إضافة إىل إحياء الشعائر احلسينية املقدسة ـ ومها:

 وجوب تطبيق كل األحكام الشرعية ومجيع القوانني اإلسالمية الثابتة عن :1
 طريق القرآن والسنة املطهرة.

 وجوب هداية الناس مجيعاً وخاصة هداية غري املسلمني إىل اإلسالم. :2
وعلى املسلمني عامة، واخلطباء واملبلغني وأصحاب القلم واملنرب خاصة، 
التحدث هبما والكتابة عنهما، حىت ينتشر ذلك يف اجملتمع اإلسالمي، ويتعرف عليه 

 مجيع املسلمني.
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 تطبيق القوانين اإلسالمية 
 

أما املوضوع األول وهو وجوب تطبيق كل األحكام الشرعية، ومطالبة تطبيق 
مجيع القوانني اإلسالمية، اليت ثبتت عندنا ووصلت إلينا عن طريق القرآن الكرمي 
والسنة النبوية الشريفة وسرية األئمة الطاهرين)ع( من أهل بيت رسول اهلل )ص( مبا 

 ثهم املباركة.فيها أحادي
فان يف هذا اجملال البد من بذل االهتمام األكثر مبسائل قد تُركت ـ ولألسف 
الشديد ـ ويلزم السعي يف إعادهتا إىل اجملتمع واحلياة اليومية من جديد، واليت من 

 مجلتها ثالث آيات من القرآن الكرمي اليت قد اُعرض عنها باملرة، وهي كالتايل:

 يةآية الحريات اإلسالم
آية احلريات اإلسالمية: قال اهلل تعاىل وهو يصف مهام رسوله )ص( يف أواًل: 

ويضع عنهم إصرهم واألغالل التي كانت عليهمبعثته الكرمية: 
(0). 

إن اإلسالم هو دين احلرية والتحرر، وقد تنّعم املسلمون األوائل يف صدر 
وأبداهنم، وحتّسسوا بردها اإلسالم هبذه النعمة اإلهلية الكربى، وملسوها بقلوهبم 

وروحها، بينما اليوم قد كثرت القيود واألغالل بسلب حريات اإلسالم عن 
املسلمني، وقد سلبوها عنهم بالفعل، وأبدلوا مكاهنا بالضد منها، فعلى املسلمني أن 

                                                           

 .157سورة األعراف:  (1)
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 يعملوا إلزاحتها والتخلص منها.
اهلل تعاىل على إن اإلسالم أعطى كامل احلرية لإلنسان، وذلك يف غري ما فرضه 

اإلنسان حلفظ إنسانيته، وتعايل روحه، ورغد عيشه، وسعادة حياته، من فعل 
الواجبات وترك احملرمات، وما أقلهما بالنسبة إىل احلريات اإلسالمية، فانه فيما عدا 

 ذلك جعل اهلل اإلنسان حراً يف أن يفعل ما يشاء، وأن يرتك ما يشاء.
دة، واحلرية يف العمل واالكتساب، فله أن خيتار فأعطاه احلرية يف الفكر والعقي

 ما يشاء منها ويرتك ما يشاء منها، على ما حيب هو ويريد.
كما أعطاه احلرية يف طلب العلم ومواصلة الدراسة، ويف االستفادة من الثروات 
الطبيعية، واملباحات األصلية، ومن السفر إىل أي بلد شاء، واإلقامة يف أي بلد 

لبناء والعمران، ويف إبداء الرأي يف املسائل السياسية، وإعالن انتقاداته أراد، ويف ا
بالنسبة إىل احلاكم والرئيس، والقادة والوزراء، وكذلك احلرية يف الزراعة والصناعة، 
وغري ذلك من احلريات الكثرية اليت منحها اإلسالم لإلنسان يف حياته اليومية، بال 

ز سفر، أو هوية، أو جواز عمل، أو ترخيص بناء، حاجة إىل اقتناء جنسية، أو جوا
 أو ما أشبه ذلك من القيود واألغالل.

كما إن اإلسالم أعطى احلرية للفرد، واحلزب، والتجمعات السياسية، بأن يبدوا 
آراءهم، ويعلنوا انتقاداهتم، ويقّدموا أطروحاهتم، يف كيفية احلكم وطريقته، ويف نوعية 

كومة، عرب كل وسائل البث والنشر، من صحف السياسة، ويف منهجية احل
 وجمالت، وراديو وتلفزيون، وكتب ومقاالت، وندوات وجتمعات، وغري ذلك.

وبكلمة واحدة: إن اإلسالم يضمن لكل الناس حرياهتم املشروعة األعم من 
 احلريات السياسية واالقتصادية واالجتماعية وغريها.

 آية األخوة اإليمانية
وة اإلسالمية واإلميانية: قال اهلل تعاىل وهو يبني كيف جيب أن آية األخثانياً: 
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إنما المؤمنون إخوةتكون العالقة بني املسلمني واملؤمنني: 
(9). 

وهذه اآلية ولألسف الشديد قد هجرت بشدة بني املسلمني، وأعرضوا عنها 
 وعن العمل هبا.

والعالقات األخوية  إن اإلسالم هو دين احملبة واأللفة، ودين الروابط احلسنة،
 الصادقة، وهو دين األخوة مبا للكلمة من معىن.

إن اإلسالم يرى كل املسلمني، ومجيع املؤمنني إخوة، مهما اختلفت أصوهلم 
ولغاهتم، وصورهم وألواهنم، إنه مل يسمح ألحد من املسلمني أن يدعو أخاه املسلم 

ء أو التحقري، أو بنظرة الغريب باألجنيب، وال أن ينظر إىل أخيه املسلم بعني االزدرا
 للغريب الذي ال ميّت إليه بصلة وال يربطه به شيء من الروابط.

إن اإلسالم يرى رباط الدين واإلميان باهلل ورسوله من أوثق الروابط وأمتنها، 
وأقوى العالئق وأبرمها، إنه يرى لكل من يتشهد بالشهادتني هذه الرابطة بالنسبة 

ما، فال جييز له أن خيرقها أو يوهنها جتاهه، مهما كان ذلك إىل أخيه ممن يشهد هب
 املتشهد بالشهادين من حيث اللسان واألصل، واللون والعرق خمتلفاً مع هذا اآلخر.

انه أراد أن يكون املسلمون فيما بينهم كأفراد أسرة واحدة، اليت يظلها أب 
هلم أن يعيشوا حياة واحد وأم واحدة، فأبوهم آدم )ع( وأمهم حواء )ع(، وأراد 

أخوية ينتمون إىل بيت واحد، وعائلة واحدة، يعمر قلوهبم احلب والوداد، والتآلف 
 والتعاون، وينكر عليهم العداوة والبغضاء، والتشاجر والتناحر.

وقد آخى رسول اهلل )ص( عمليًا ـ بعد أن جاء القرآن بآية األخوة ـ بني 
  عزوجل ويعّلم املسلمني على التآخي بينهم.املسلمني وأكثر من مرة، ليطبق أمر اهلل

 شواهد ونماذج
  (16)انما المؤمنون أخوةانه ملا نزل قوله تعاىل: »فعن ابن عباس وغريه: 

                                                           

 12سورة احلجرات:  (6)
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آخى رسول اهلل )ص( بني أصحابه بأمجعهم على قدر منازهلم مث قال )ص( لعلي 
 .(11)«)ع(: أنت أخي وأنا أخوك يا علي

وم املباهلة آخى النيب )ص( بني املهاجرين واألنصار، ملا كان ي»ويف اخلرب أيضاً: 
واّدخر عليًا )ع( لنفسه، فأخذ )ص( بيده )ع( فأرقاه املنرب فقال: اللهم هذا مين 
وأنا منه، أال انه مين مبنزلة هارون من موسى، أال من كنت مواله فهذا علي مواله، 

 .(12)«فانصرف علي )ع( قرير العني
املسلم أخو املسلم، وحق املسلم على أخيه املسلم »: وقال اإلمام الصادق )ع(

أن ال يشبع وجيوع أخوه، وال يُروى ويعطش أخوه، واليكتسي ويعرى أخوه، فما 
 .(13)«أعظم حق املسلم على أخيه املسلم

إذا قال الرجل ألخيه: أف، انقطع ما بينهما من الوالية، فإذا »وقال )ع(: 
إذا اهتمه، امناث يف قلبه اإلميان كما ينماث قال: أنت عدوي، فقد كفر أحدمها، ف

 .(14)«امللح يف املاء
املؤمن أخو املؤمن كاجلسد الواحد، إن اشتكى شي »وقال أبو عبد اهلل )ع(: 

 .(15)«منه، وجد أمل ذلك يف سائر جسده
إمنا املؤمنون يف ترامحهم وتعاطفهم مبنزلة اجلسد »وروي عن النيب )ص( أنه قال: 

 .(10)«تكى منه عضو واحد تداعى له سائر اجلسد باحلمى والسهرالواحد، إذا اش
واهلل ما عبد اهلل بشيء أفضل من أداء حق »وقال اإلمام الصادق )ع(: 

                                                                                                                                                                      
 12سورة احلجرات:  (12)
 .2ح 61ب 000ص 01حبار األنوار: ج (11)
 ادة )اخا( ط القدمية.م 14ص 4سفينة البحار: ج (14)
 .4ح 15ب 441ص  71حبار األنوار: ج (10)
 .5ح 172ص 4الكايف: ج (12)
 .2ح 166ص 4الكايف: ج (15)
 مادة )اخا( ط القدمية. 10ص 4سفينة البحار: ج (16)



 

 12 

 .(17)«املؤمن
 .(10)«واهلل إن املؤمن ألعظم حقاً من الكعبة»وقال )ع( أيضاً: 

 .(19)«دعاء املؤمن للمؤمن يدفع عنه البالء ويدّر عليه الرزق»وقال )ع(: 
 وإىل غريها من الروايات الكثرية يف هذا اجملال.

نعم إن اإلسالم دين الفتوة واملرّوة، ودين احملّبة واألّخوة، ويريد لكل املسلمني أن 
يعيشوا إخوة متحابني، وأحبابًا متصافني. يعين: متامًا خبالف الذي نراه اليوم 

سلم يدعو أخاه املسلم ونسمعه بني املسلمني ولألسف الشديد من أن اإليراين امل
العراقي: أجنبياً، والعراقي أخاه اإليراين باألجنيب، وهكذا، وهو خالف صريح 

 للقرآن.

 آية األمة الواحدة
آية األمة الواحدة، قال اهلل تعاىل وهو يبنّي كيف جيب أن يكون املسلمون ثالثاً: 

واحدة وأنا  وإن هذه أمتكم أمةسياسيًا ومن حيث احلكم والرتكيبة السياسية: 
ربكم فاتقون

(26). 
وهذه اآلية الكرمية تعين: إن املسلمني هلم مشرتكات كثرية من أمهها: توحيدهم 
للخالق وهو اهلل تبارك وتعاىل، وقبوهلم نبوة رسول اهلل )ص(، واعتقادهم باإلسالم 
والقرآن، والقيامة واملعاد، وهذه املشرتكات هي اليت تؤكد على أن يكون املسلمون 

 كل طوائفهم أمة واحدة، ذات بلد واحد، وحكومة واحدة.ب
فاألمة الواحدة اليت يناشدنا هبا القرآن الكرمي، وخياطبنا هبا اهلل تعاىل، تتطلب 

                                                           

 .12125ح 125ب 06ص 6مستدرك الوسائل: ج (17)
 .115ح 15ب 62ص 65حبار األنوار: ج (11)
 .4ح 15ب 441ص 71حبار األنوار: ج (16)
 .54سورة )املؤمنون(:  (42)
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 وقبل كل شيء أموراً تالية: 

 رفع الحواجز النفسية
إلغاء الضغائن القلبية ورفع احلواجز النفسية، وذلك بأن تطيب نفوس  :1

جتاه البعض اآلخر، وأن يرى كل مسلم املسلم اآلخر: أخاه يف املسلمني بعضهم 
 الدين والعقيدة، ونظريه يف اخلَلق واإلنسانية.

 إلغاء الحدود الجغرافية
إلغاء احلدود اجلغرافية املبتدعة، اليت أحدثها الغرب يف بالد املسلمني،  :2

، حىت يستطيع وقّسمها إىل بلدان صغرية ال حول هلا وال قوة، وال شوكة والهيبة
التغلب عليها، والسيطرة على منابعها وثرواهتا، وقد فعل الغرب وجنح يف خمططه 
هذا، وسيطر وتغلب، وسلب وهنب، وإال فأين الذهب األسود والذهب األمحر 
الذي هو ملك املسلمني، واملسلمون ميوتون جوعاً، ويكابدون الفقر واحلرمان، 

 واجلهل واملرض.

 ةرفض الجواز والجنسي
إلغاء ما يرتبط باحلدود اجلغرافية من تبعات، ورفض مثل جواز السفر،  :3

واجلنسية، واهلوية، وضرائب الدخول واخلروج من البلد، واجلمارك واملكوس، وغري 
ذلك مما قد ابتلي به املسلمون ولألسف الشديد منذ ستني عامًا وحىت هذا اليوم، 

تقدم املسلمني وصّدهم عن تعاليهم،  علمًا بأن كل ذلك مما أوجده الغرب لعرقلة
 وليس لشيء من ذلك أية شرعية يف اإلسالم.

بل إن اإلسالم يرى األمة اإلسالمية أمة واحدة، ويرى كل أمر يفرق صفوف 
املسلمني، وميّس وحدهتم، ويهدد احتادهم وكياهنم، أمرًا حمّرمًا أشد احلرمة، ومرفوضاً 
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 وه بكل صراحة وقاطعية.رفضاً باتاً، وعلى املسلمني أن يرفض
وعليه: فيلزم أن ال تكون هناك حواجز نفسية بني املسلمني، والحدود جغرافية 
بني بالدهم، وال جواز وال جنسية، وال تأشرية دخول وخروج، وال رسوم وال 
ضرائب، وال مجارك وال مكوس، فيما بينهم، وعليهم إلغاؤها مجيعاً كما ألغى الغرب 

هم، وحذفوا تأشريات الدخول واخلروج، ورسوم اجلمارك ذلك أخريًا بني بالد
 واملكوس وما إليها فيما بينهم نسبياً.

هذا وقد كان ذلك كله يف اإلسالم، فان البالد اإلسالمية على وسعتها كانت 
بلدة واحدة، ذات حكومة مركزية واحدة، حىت جاء الغرب ففّرقهم أيادي سبا، 

 ة، وزرع احلواجز النفسية يف نفوسهم أمّيا متزيق.ومّزقهم بسبب هذه احلدود اجلغرافي
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 تطبيق سائر القوانين اإلسالمية 
 

 مث إن هناك ما جيب على اجلميع االهتمام به أيضاً، وهو: 
القوانني اإلسالمية املرتوكة يف املسلمني واملهجور فيما سائر العمل على تطبيق 

 تطبيقها ضمان لسعادة احلياة بينهم غري ما ذكرناه، تلك القوانني اليت يكون يف
 اإلنسانية فرداً وجمتمعاً، اقتصاداً وسياسة، وغري ذلك.

 قانون الشورى
وشاورهم في قال اهلل تعاىل:  «قانون الشورى»فمن تلك القوانني اإلسالمية: 

األمر
وأمرهم شورى بينهموقال سبحانه:  (21)

(22). 
كل جماالت احلياة.. من احلياة وإحياء هذا القانون وتطبيقه يلزم أن يكون يف  

 املنزلية والعائلية، إىل احلياة االجتماعية والسياسية.
فيلزم على كل مسلم أن يطبق قانون الشورى يف بيته ومع عائلته وأوالده إناثاً 
وذكوراً، وذلك بأن يشاورهم يف األمور املنزلية واألمور الفردية والعائلية حىت يف 

واملأكل واملشرب، ناهيك عن األمور الرتبوية واألخالقية، انتخاب امللبس واملركب، 
علمًا بأن األسرة هي لبنة االجتماع وحجرها األساسي، فمنها يتكون االجتماع 
الكبري، وتتشكل الدول واحلكومات، فإذا بىن اإلنسان حياته على الشورى وطبقها 

يف حميط اجملتمع  من أوائل عمره ويف كل شؤونه، تعود عليها عند كربه ولدى دخوله
 وحني تصديه إلدارة األمور، أو قيامه بأعباء احلكم والقيادة، والزعامة والرئاسة.

                                                           
 .156سورة آل عمران:  (41)
 .01سورة الشورى:  (44)
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فمن أسباب ظهور الدكتاتوريات املوجودة اليوم يف املسلمني هي عدم تطبيق 
قانون الشورى يف احلياة اليومية، الفردية والعائلية، وذلك ألن اخلري والشر عادة، كما 

ث الشريف، وثبت يف علم النفس االجتماعي، فإذا مل يتعّود اإلنسان ورد يف احلدي
من صغره على التشاور يف أموره، مل يتمكن أن يلتزم بقانون الشورى فيما خيص 

 األمة يف كربه.
يلزم تطبيقه يف خمتلف جوانب احلياة، ومنها  «قانون الشورى»وكيف كان: فان 

عرب انتخابات حرّة، وذلك بأن يقوم الناس السياسة، فيلزم إدارة البالد اإلسالمية 
بانتخاب من يرضونه من بني الفقهاء املراجع، فإذا مت انتخاب شورى الفقهاء 
املراجع يتصّدى شورى املراجع املنتخب إلدارة البالد والعباد، مث يقوم الشورى 

رة بالتعاون مع األحزاب احلرة املنافسة يف البناء والتقدم، وعرب االنتخابات احل
بانتخاب القوة التنفيذية، لتطبيق األحكام الشرعية والقوانني اإلسالمية وتنفيذها يف  
كافة جماالت الدولة وحياة الناس، وذلك ملدة معينة حسب املتفق عليه من مدة 

 أربع أو مخس سنوات، مث تتجدد االنتخابات للمرة الثانية، والثالثة، وهكذا.
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 قانون حيازة المباحات
لقوانني اإلسالمية اليت جيب اعادهتا إىل التطبيق اخلارجي، والتنفيذ ومن تلك ا

العملي يف حياة املسلمني: هو قانون حيازة املباحات، وقانون االستفادة حبرية من 
 املنابع الطبيعية، من البحار، والغابات، واألرض.

ن فكما ان لكل إنسان احلق يف أن يستفاد من اهلواء واملاء، فكذلك لكل إنسا
احلق يف أن يستفاد بقدر ال يضر حق اآلخرين من البحار بصيد السمك، ومن 
الغابات بأخذ ما حيتاجه منها، ومن األرض حبيازة ما يستطيع من عمراهنا، سواء 
عمرها بالزراعة أو بالغرس، أو بالبناء أو باملشاريع االنتفاعية أو اخلريية، فان هناك 

 (23)«األرض هلل وملن عّمرها»عي يقول: بالنسبة إىل حيازة األرض قانون شر 
خلق لكم ما في األرض وبالنسبة إىل املباحات األخرى قانون شرعي يقول: 

جميعاً 
(24). 

فاالستفادة من األرض ومن سائر املباحات جائزة لكل إنسان ضمن حدود 
نظيفة ونزيهة، وذلك بأن حيوز منها مبقدار ال يتعدى فيه على حقوق اآلخرين، فال 

لك منها ما هو أكثر من قابليته، وال ما يوجب ضياع حق غريه، كما قال يتم
خلق لكمتعاىل: 

 يعين: للجميع، على حنو العدل والقسط. (25)

 قانون السبق
ومن تلك القوانني اإلسالمية اليت هجرت فيما بني املسلمني: قانون السبق، 

                                                           

 .4ح 476ص 5الكايف: ج (40)
 .46سورة البقرة:  (42)
 .46سورة البقرة:  (45)
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 .(20)«من سبق إىل ما ال يسبق إليه مسلم فهو أحق به»القائل: 
مثاًل: إذا سبق أحد إىل أرض موات فعّمرها واكتشف فيها النفط فاستخرجه 
منها، أو سبق إىل أرض فيما امللح فاستخرجه منها، أو غري ذلك من سائر املعادن 
املوجودة يف األراضي املوات، اليت هي ملك هلل ورسوله )ص( ، وقد وهبها الرسول 

 ها وعّمرها، فإهنا تكون له.)ص( للمسلمني، إن حاز أحد منهم شيئاً من
فاملسلمون بالنسبة إىل هذه املباحات على حٍد سواء، هلم حيازة ما حيتاجون 
إليه، وما يريدونه بشرط عدم التجاوز على حقوق اآلخرين، وذلك بال حاجة إىل 

 جواز عمل، أو ترخيص رمسي، أو دفع رسوم وضرائب، أو ما أشبه ذلك.
ريها من األحكام الشرعية والقوانني اإلسالمية وال خيفى أن هذه القوانني وغ

األخرى، قد استخرجها واستنبطها كبار علمائنا ومشايخ فقهائنا، طوال القرون 
املاضية، جبد وجهد كبري، من الكتاب احلكيم والسنة املطّهرة، ومجعوها يف جماميع 

ئع فقهية، وموسوعات استداللية، من أمثال كتاب )جواهر الكالم يف شرح شرا
اإلسالم( وكتاب: )احلدائق الناضرة( وكتاب: )مستند األحكام( وكتاب: )مصباح 
الفقيه( وغريها من الكتب االستداللية الفقهية، وجعلوها يف متناول أيدينا، فجزاهم 

 اهلل عن اإلسالم وأهله خرياً.
 
 

2 
 

 هداية غير المسلمين إلى اإلسالم
 

                                                           

 .42625ح 1ب 111ص 17مستدرك الوسائل: ج (46)
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مام به يف أيام حمرم احلرام، وخاصة وأما املوضوع الثاين الذي جيب شدة االهت
عشرة عاشوراء وكذلك يف أيام األربعني هو: وجوب هداية الناس مجيعًا وخاصة 

 هداية غري املسلمني إىل اإلسالم.
وإمنا جيب هداية الناس وخاصة غري املسلمني إىل اإلسالم، ألن اإلسالم مل يكن 

ومجيع البشر، قال اهلل تعاىل يف  خاصاً باملسلمني، بل اإلسالم جاء هلداية كل الناس
وما أرسلناك إال كافة للناسحق نبيه الكرمي ورسالته السماوية: 

(27). 
بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم وقال يف حق كتابه احلكيم وآياته املباركة: 

يتذكرون
(20). 

وما أرسلناك إال رحمة وقال يف اهلدف من بعث الرسول )ص(: 
للعالمين

(29). 
، فهذه اهلدية اليت أرسلها اهلل تعاىل «أنا الرمحة املهداة»الرسول )ص(: وقال 

وبعثها رمحة منه، أرسلها رمحة للعاملني كلها، وليس للمسلمني فقط، وال للناس 
فحسب، وال للكرة األرضية وحدها بل لكل اخللق من اإلنس واجلن وسائر 

اجملرات، وذلك ألن )العاملني( املخلوقات، ولبقية خملوقاته يف الكواكب واملنظومات و 
 مجع العامل، والعامل هو كل اخللق وجمموع اخلالئق.

اذن: فاإلسالم ليس خاصًا باملسلمني فحسب، بل هو نور لكل الناس، 
وواجبنا حنن املسلمني عامة، واخلطباء واملبلغني، والكتاب والعلماء خاصة إيصال 

 اإلسالم إىل غري املسلمني وهدايتهم إليه.

 لة اإلسالم رسالة عالميةرسا

                                                           

 .41سورة سبأ:  (47)
 .20سورة القصص:  (41)
 .127سورة األنبياء:  (46)
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ويف التاريخ نرى أن الرسول )ص( مل حيصر نفسه، ومل حيبس دينه على مجاعة 
خاصة، وال على بلد خاص، وال على قوم خاّصني، وامنا سعى سعيًا حثيثاً، وجّد 
اجتهاداً كبرياً يف أن يهدي الناس كافة، من أّي قوم ولغة كانوا، ويف أّي بلد ومنطقة 

 سكنوا.
)ص( عندما كان يف مكة املكرمة كان يلتقي بالناس أيام املوسم حيث كان انه 

الناس يتقاطرون على بيت اهلل احلرام من كل صوب وجهة، وكان يعرض عليهم 
 اإلسالم، ويقرأ على مسامعهم القرآن احلكيم.

وعندما هاجر )ص( إىل املدينة، كاتب مجيع امللوك، وراسل كل رؤساء العامل 
وبلغهم اإلسالم، ودعاهم إليه، كما وأمر)ص( بإجازة الوفود الذين  يف ذلك اليوم

يفدون للمدينة لاللتقاء به )ص( فتقاطرت عليه الوفود من كل أطراف الدنيا، حىت 
 مسي ذلك العام: عام الوفود.

وحنن املسلمني أمرنا اهلل تعاىل بأن نقتدي برسوله )ص( يف كل شيء، ومنها 
وخاصة يف هذا اليوم، الذي اتسعت فيه شبكة  هداية الناس إىل اإلسالم،

االرتباطات، وسهل التعرف فيه لكل منا على اآلخرين، وأصبح العامل كبيت واحد، 
وأفراده كأفراد أسرة واحدة، وهذا مما يثقل مسؤوليتنا، ويعظم واجبنا وتكليفنا، وحيتم 

ل الناس إىل علينا أن نستفيد من كل هذه الوسائل واالمكانات هلداية الناس.. ك
 اإلسالم.

 تحرك المسلمين لهداية الغربيين
مثاًل: هناك يف الغرب بعض احلريات النسبية اليت تساعد على أداء هذه املهمة، 
فيجب علينا االستفادة منها يف هداية غري املسلمني إىل اإلسالم، ومثااًل على ذلك 

ري املسلمني إىل نذكر: إن مجاعة من املسلمني يف أمريكا اتفقوا على هداية غ
اإلسالم، وخططوا لذلك خطة ومنهاجاً، وكان بعض مناهجهم هو: تبليغ السجناء 
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وهدايتهم إىل اإلسالم، فكانوا يذهبون إىل السجون ويلتقون بالسجناء فيها 
ويتحدثون هلم عن اإلسالم وعن أحكامه التقدمية وقوانينه الراقية، وحيث إن 

تأثري البالغ على أولئك السجناء، حىت إن كثرياً اإلسالم هو دين الفطرة كان له ال
منهم أسلموا، وقد توّسع هذا األمر يف السجون وكثر عدد املهتدين إىل اإلسالم مما 
أثار حفيظة بعض القساوسة واعرتضت كنائسهم على هذا التحرك اإلسالمي 

احلد وقدمت شكوى إىل الرئيس األمريكي تذكره خبطر اإلسالم وانتشاره ومطالبته ب
 من نشاطات املسلمني، وتدعوه إىل منعهم من االلتقاء بالسجناء.

ونزواًل من الرئيس األمريكي عند طلب املشتكني، أمر هبيئة ثالثية للقيام بتحقيق 
حول األمر وتقدمي نتائج التحقيق إليه، وكانت مهمة هذه اللجنة الثالثية، التحقيق 

اية السجناء إىل اإلسالم يهدد أمن حول انه هل حترك املسلمني على السجون وهد
 ؟أمريكا، ويشكل خطراً على أمنها أم ال

فكانت نتائج التحقيق اليت قدمتها اللجنة إىل الرئيس ملخصة يف: انه مل يكن 
تبليغ املسلمني اإلسالم يف السجون يشكل خطرًا على أمن أمريكا أبداً، بل إن له 

جوعهم عن العنف واالرهاب إىل الرفق التأثري الكبري يف إصالح نفوس السجناء، ور 
واللني، مما يزيد أمن البالد واستقراره، وملا قرأ الرئيس تقرير جلنة التحقيق رّد شكوى 
الكنيسة والقساوسة وقال يف جواهبم: ان الذي يهمنا هو: حفظ األمن واستقرار 

 الدولة، وتبليغ اإلسالم يف السجون ال يشكل خطراً على أمننا واستقرارنا.

 اإلسالم يفتح طريقه بين اليهوديات
وقرأت أخرياً تقريراً يف جملة تصدر وتنشر يف الغرب ـ أرسلها يل بعض األصدقاء ـ 
وكان التقرير يقول: إن بعض النساء اليهوديات يف إسرائيل عدلن عن اليهودية إىل 
اإلسالم، فقامت حكومة إسرائيل بالتحقيق معهن، والتحري عن أسباب عدوهلن 

 اليهودية، والعلل اليت من أجلها اعتنقن اإلسالم، فكان جواهبن: عن 
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لقد طالعنا أحكام اإلسالم بالنسبة إىل املرأة وحقوقها، وحققنا يف ذلك، فرأينا 
أن اإلسالم يهتم حبقوق املرأة اهتماماً كبرياً وحيرتمها احرتاماً عظيماً، ويوفّر هلا حقوقاً 

، فللمرأة يف اإلسالم حقوق ال يعطيها مثلها أي أكثر، ويضمن كرامتها ضماناً أكرب
دين ومبدأ آخر، أما املرأة يف غري اإلسالم فهي ليست أكثر من متاع جتاري ينتفع 
به التجار ويستدر عربها األرباح، أو لعبة تزيينية تتقاذفها اللحظات والنظرات 

سالم وتتناوشها اهلمسات واللمسات، اضافة إىل انه ليس للنساء يف غري اإل
اطمئنان روحي، وال أمان جسمي، بينما اإلسالم يوّفر للمرأة يف ظله كل ذلك، 

 وهلذا تركنا اليهودية واعتنقنا اإلسالم.
وجاء يف آخر هذا التقرير: أن احلكومة اإلسرائيلية قلقة جداً يف انتشار اإلسالم 

 بني اليهود يف إسرائيل.

 استنتاج
اإلسالم على ما أنزله اهلل تعاىل يف ومن هذين املطلبني يظهر بوضوح: إن 

الكتاب، وبينه الرسول )ص( واألئمة املعصومني من أهل بيته)ع( يف السّنة، لو 
تعرف عليه الناس وعلموا به، ألثر أثرًا كبريًا يف أعماقهم، وحلّوهلم إليه، وجلعلهم 

 يؤمنون به، ويسّلمون له تسليماً.
 م، وجتاه نشره.وهذا مما يضاعف مسؤولياتنا جتاه اإلسال

وعليه: فالبد لنا اليوم من االهتمام األكثر بتبليغ اإلسالم وإيصاله إىل كل الناس 
 ويف كل املعمورة.

ولنكن على اطمئنان من خمارج تبليغنا، ووثوق من تأثري عملنا هذا، فانه سوف 
يسعدوا يأيت بنتائجه الطيبة، ومثراته اليانعة، حني يدخل الناس يف دين اهلل أفواجاً، و 

 يف دنياهم وآخرهتم.
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 من أساليب التبليغ
وان من األمور اليت تساعد على وصول اإلسالم إىل كل الناس وانتشاره يف 
األرض هو: الطبع والنشر، فان طبع الكتب يف هذا اجملال ونشرها يف مقادير كبرية 

، وتوفقهم وكميات عالية، وبألسنة خمتلفة، له تأثري كبري يف هداية الناس إىل اإلسالم
 العتناقه.

كما إن تأسيس منظمة عاملية هلا شعب يف كافة بلدان العامل، وفروع يف كل 
مناطق الدنيا، تقوم يف كل فروعها وشعبها بإقامة مؤمترات حول اإلسالم وإلقاء 
حماضرات قوية وصائبة فيها، وفتح مراكز للحوار احلر، واملناظرات األمينة واملسؤولة 

م وقوانينه احلكيمة، واستخدام كل وسائل اإلعالم احلديثة  حول أحكام اإلسال
كـ)االنرتنيت(، وغريها يف إيصاهلا وإبالغها إىل الناس، له تأثري كبري أيضًا يف هداية 

 الناس إىل اإلسالم.
كما إن علينا أن نعّرف الناس الواجهة احلقيقية لألمويني والعباسيني والعثمانيني 

ان اإلسالم كان يف معزل عنهم وبريئًا منهم ومن ومن أشبههم، ونطلعهم على 
تصرفاهتم، كما إن الرسول )ص( اليوم هو يف معزل عن حكام البالد اإلسالمية 
وحكومتها، وان اشتهرت باإلسالمية كما اشتهرت تلك، وبريئًا منها ومن تصرفاهتا، 

جنوا من فاهنا اليوم تتشّدق باالسالم، ولكنها حتت غطاء هذا االسم املقدس، كم 
اهنم يفسدون يف األرض وجينون على البالد والعباد  ؟وكم أجرموا من إجرام ؟جناية

وجيعلونه على حساب اإلسالم، وهذا هو ذنب ال يغفر، ألنه تشويه لإلسالم 
 احلنيف، ومتويه ملعامله الناصعة.

واملدقق يف األمور يرى أن هذه احلكومات كأهنا قد جاءت باسم اإلسالم ألداء 
املهمة اخلطرية، مهمة: تشويه اإلسالم وتنفري الناس عنه، وإال فلماذا ينسبون  هذه

ختلفاهتم املخزية، وجناياهتم الرببرية، إىل اإلسالم مع ان اإلسالم بريء منها أشد 
 ؟الرباءة
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وكيف كان: فانه جيب علينا القيام بالتبليغ، واتباع كل أساليبه، والتعريف 
نزهلا اهلل يف كتابه، وبلغها رسوله)ص(، وعرفها األئمة باإلسالم على صورته اليت أ

املعصومون من أهل البيت )ع( إىل الناس، وعند ذاك سوف نرى االستقبال الواسع 
 من الناس لإلسالم، والدخول فيه، واالهتداء بنوره، ونيل السعادة بسببه.

 الحوزات العلمية ومهمتها
يها واالهتمام هبا: هو فيما خيص ومن املواضيع املهمة اليت ينبغي التوجه إل

احلوزات العلمية املتواجدة يف النجف األشرف، وكربالء املقدسة، وقم املشرفة، 
ومشهد املبجّلة، واصفهان وغريها من البالد اإلسالمية، فان عليها مجيعًا االهتمام 

 بأمر التبليغ واملبلغني.
ل أطراف األرض، كما إن على رجال الدين السفر إىل أقصى املعمورة، وك  

 لتبليغ اإلسالم فيها، وهداية الناس إليه.
وهناك احصائيات تقول: ان للبابا يوحنا الثاين ـ قائد املسيحيني الكاثوليك ـ يف 
أفريقيا وحدها مليون ومخسمائة ألف مؤّسسة تبشريية، تبلغ للمسيحية وتدعو الناس 

غ مسيحي بني راهب وراهبة إليه، إضافة إىل أن هناك أربعة ماليني ومائة ألف مبل
يعملون حتت إشراف البابا باألمور التبشريية، ويدعون الناس يف خمتلف أحناء العامل 

 إىل املسيحية.
وباملقارنة بني عدد مبّلغيهم ومؤسساهتم التبشريية، مع عدد مبلغينا ومؤسساتنا 

ت العلمية التبليغية يظهر الفرق شاسعًا وكبرياً، ويتضح لنا ضرورة اهتمام احلوزا
ورجال الدين األفاضل مبهمة التبليغ، ووجوب درج مسألة التبليغ واملبلغني يف رأس 

 قائمة أعمال احلوزات، ويف مقدمة اهتمام رجال الدين.

 المؤسسات والجمعيات الخيرية
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ومن املواضيع املهمة اليت جيب على املسلمني االنتباه إليه، واالهتمام به: هو 
وي للمسلمني يف كل العامل، ودراسة مأساهتم املدمرة، واملطالبة متابعة الوضع املأسا

حبقهم يف كل املنظمات واملؤسسات احلقوقية، وإبالغ مظلوميتهم إىل مسع األحرار 
 من الناس، وصوهتم إىل آذان كل من له وجدان وضمري.

وهذا حباجة إىل تأسيس منظمات ومؤسسات، وأحزاب وجتمعات حقوقية، 
نشطة، تعمل على نطاق واسع، وبشكل مكّثف، وبصورة ومجعيات خريية 

متواصلة، وعلى كل األصعدة، لتستطيع من إيصال مظلومية املسلمني يف كل 
اجملاالت: السياسية واالقتصادية، واالجتماعية والثقافية، وغريها إىل كل العامل 

 هم.واملطالبة حبقوقهم، ومن تقدمي االسعافات األولية واحلاجات الضرورية إلي
، فان كل عمل كثرت عليه (36)«يد اهلل مع اجلماعة»قال رسول اهلل )ص(: 

األيدي سهل وهان، ومن املعلوم، ان املشكالت الكبرية والكثرية اليت ابتلي هبا 
 املسلمون اليوم، ال ميكن لفرد واحد، وال ألفراد قليلني حلها وجتاوزها والغلبة عليها.

إصالحية، يف كل ثغر ومكان، ويف كل  بل البد من مجعيات خريية ومؤسسات
مدينة وقرية، والتنسيق فيما بينهم، والعمل على هدف واحد، ووترية واحدة، حىت 
يستطيعوا من إجناز بعض مهامهم اإلنسانية العظيمة، اليت من مجلتها: إيصال 
مظلومية املسلمني إىل كل العامل، ومساعدة الفقراء واملعوزين منهم، وتزويج العزاب 

نهم شبانًا وشابات، وتأسيس املكتبات العامة وحمالت بيع الكتب، وإنشاء مراكز م
 ثقافية وتعليمية وغري ذلك.

 على المسلمين استعادة مؤّسساتهم
ويف بعض التقارير: إن يف أمريكا وحدها، مليونًا ومائتني ومخسني ألفًا من 

ات، واهليئات، املؤّسسات االجتماعية والسياسية وغريها، باسم خمتلف اجلمعي
                                                           

 «.يد اهلل على اجلماعة»، وفيه: 407فصول املختارة: صراجع ال (02)
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واألحزاب، واملنظمات، وغري ذلك، وهي تعمل مجيعًا وعلى كل األصعدة، ويف 
مجيع اجملاالت: السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، والثقافية حلل مشاكلهم 

 وتطور بالدهم.
وهذا أمر البد منه يف البالد اإلسالمية، فان املسلمني األوائل كانوا هم أساس 

واجلمعيات اخلريية، وعلى املسلمني اليوم مجيعًا االهتمام به، هذه املؤسسات 
وتأسيس كل هذه املؤسسات واجلمعيات، واستعادهتا يف حياهتم، ليحلوا هبا مشاكل 

 املسلمني، ويقدموا هلم اخلدمات االنسانية الالئقة هبم.
 

 اإلمام الحسين )ع( والشعائر الحسينية
أهم املواضيع كلها، موضوع استشهاد  ومن املواضيع املهمة جداً، ولعله هو

اإلمام احلسني )ع( والشعائر احلسينية، فلقد صرّح يف هذا اجملال أحد القساوسة 
لو كان لنا حنن املسيحيني اإلمام احلسني الستطعنا أن ننّصر العامل  »الكبار قائاًل: 
 .«كله حتت رايته

قضية اإلمام وهذا التعبري إن دل على شيء، فانه يدل على مدى فاعلية 
احلسني )ع( والشعائر احلسينية يف النفوس، وتأثريها على األرواح والقلوب، وقدرهتا 

 على استعطاف الناس واستهواء اجلماهري.
وهذا التعبري هو تعبري عن احلقيقة والواقع، فان قضية اإلمام احلسني)ع( 

وقد تلّمس والشعائر احلسينية هي كذلك يف الواقع اخلارجي، بل أكثر من ذلك، 
هذا القس الواقع اخلارجي وحتسسه بقلبه ومشاعره مث فاه هبذه الكلمة وصرّح هبذا 
التعبري، فان صاحب هذا التعبري مل يكن إنسانًا مسلمًا حىت يتهم بالغلو وجّر النار 
إىل قرصه، وال إنساناً جاهاًل حىت يقذف بأنه كالم إنسان جاهل ال يعرف املوازين، 

ن قساوسة املسيحيني متعصب ومتحمس للمسيحية واملسيح بل هو كالم قس م
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وما قتلوه وما )ع(، أال ترى أن املسيح )ع( الذي يقول اهلل تعاىل عنه: 
صلبوه

كيف يفرتض املسيحيون له مظلومية واهية، وميثلون مظلوميته يف شعار   (31)
  ؟)الصليب( وميلئون كل العامل بشعارهم هذا

مام احلسني )ع( ومظلوميته ، وأمهية الشعائر نعم علينا أن نعرف عظمة اإل
احلسينية، ونؤدي حقها الواجب علينا جتاهها، وان ال نكون بالنسبة إليها أقل مما 

 هو عليه املسيحيون بالنسبة إىل السيد املسيح )ع(.

 )ع(الحداد على اإلمام الحسين 
لشعائر نعم علينا أن هنتم بكل ما يرتبط باإلمام احلسني )ع(، ويرتبط با

احلسينية ارتباطًا ما، من ارتداء املالبس السود، وتغطية اجلدران والشوارع والبيوت 
واملساجد واحلسينيات وغريها بالسواد، ورفع األعالم السود فيها عالمة للحزن 
واحلداد على اإلمام احلسني )ع(، إىل اقامة اجملالس، وخمتلف مواكب العزاء، مما قد 

 لشعائر احلسينية.تعارف بني الناس من ا
بل وأكثر من ذلك، علينا أن نسعى يف تعميم هذه الشعائر يف كل العامل وعرب  
كل وسائل البث املتطورة، واإلعالم اجلديد واحلديث، كيف ال نسعى لذلك ويف 
احلديث: ان اهلل تبارك وتعاىل عند حلول شهر احملرم يأمر السماوات واألرض، ومن 

 نان باختاذ احلداد على اإلمام احلسني)ع(.فيهما، وحىت احلور يف اجل

                                                           

 .157سورة النساء:  (01)
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 مع المنبر الحسيني
إذن: فعلينا أن نبذل جهدنا يف اقامة الشعائر احلسينية بشكل أحسن، وبصورة 
أكرب، وبشمولية أوسع، وان نعتين مبجالس العزاء واملنرب احلسيين عناية كربى، ونرفع 

جملالس اقامة حسنة، وان نراعي من كّمها وكيفها باستمرار ودوام، وذلك بان نقيم ا
فيها الكيفية املطلوبة لدى الناس، وخاصة ما يفيد الشباب و الناشئة، وان ندعو 
اخلطباء البارعني، واملبلغني احلسينيني املربزين، إلدارة املنرب واخلطابة يف الناس، وإلقاء 

اجيات احملاضرات املفيدة والقوية عليهم، متضمنة متطلبات العصر، وملّبية حل
 اجملتمع، ومتفاعلة مع النفوس والقلوب، واالفكار والعواطف.

فان يف سرية أهل البيت )ع( وسنة رسول اهلل )ص( وكتاب اهلل عزوجل ما 
 يروي العطشان الضامي ويشبع السغبان اجلائع.

إن فيها الدنيا واآلخرة، والعقل والعاطفة، والقوة واملنطق، وامليزان واحلكمة، 
م، والتعاون والتعاطف، واأللفة واحملبة، والتقدم والرقي، والرفعة والسلم والسال

 واالزدهار.
وبكلمة واحدة فيها كل ما حيتاجه اإلنسان يف مسريته اإلنسانية، ورحلته 
التكاملية وحياته اليومية، من سالمة روحه وجسمه، وسعادة حياته، ورغد عيشه، 

 وأمن سفره وحضره، وصالح دنياه وآخرته.
لى اخلطيب البارع، واملبّلغ اجلامع، أن يستخرج كل هذه الكنوز لكن ع

والدفائن، ويتعرف على ما يتطلبه اجملتمع وما حيتاج إليه، مث يطرح شيئًا من ذلك 
الكنز على ساحة األفكار واآلراء، ويف معرض األمساع واألبصار ما ليأخذه منها كل 

وبذلك نكون قد أّدينا واجب واحد منهم حاجته، وليقتطف من مثارها ما يعجبه، 
اجمللس، وقمنا مبسؤولية املنرب، ولصار هذا سببًا اللتفاف الناس حول اجمللس واملنرب، 
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 واعتنائهم هبما أكثر فأكثر.

 مجالس العزاء وآثارها الطيبة
وإين ألتذكر جيدًا جمالس كربالء املقدسة ومنابرها احلسينية، فقد كان يقام فيها 

نًا ـ ما يقرب من مائيت جملس، وان الناس الذين كانوا حيضرون يف ويف كل ليلة ـ أحيا
تلك اجملالس، ويرتبّون على مائدة اإلمام احلسني )ع( املعنوية والفكرية، والدينية 
والعقائدية، اصبحوا فيما بعد من مؤّسسي احلسينيات واملساجد واملكتبات واهليئات 

 .واملؤسسات اخلريية يف كل مكان حّلوا ونزلوا
إذن: فالبّد لنا من االعتقاد بأن إقامة جمالس العزاء على اإلمام احلسني )ع( 
والشعائر احلسينية، إضافة إىل األجر والثواب اجلزيل الذي فيه، يكون مفيدًا لنا يف 

 إصالح دنيانا، ومفيداً لنا يف إصالح آخرتنا.
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 )ع(في ضيافة اإلمام الحسين 
مدينة قم املقدسة، وذلك قبل عدة أعوام وهنا ال بأس بذكر قصة اتفقت يف 

 لنعرف شيئاً من فوائد هذه اجملالس احلسينية.
إن أحد علماء طهران ممن كان يهتم كثرياً مبجالس اإلمام احلسني)ع( ويتحمس 
للشعائر احلسينية، ويشّجع اآلخرين على تأسيس اجملالس واملواكب وإقامة هذه 

 يدفنوه يف كربالء املقدسة حني ما مات. الشعائر، كان قد أوصى إىل أوالده بأن
فلما تويف هذا العامل وأراد أوالده العمل بوصيته، صادفهم االختالف املوجود 
بني ايران والعراق، وغلق احلدود املصطنعة فيما بينهم، حبيث مل يسمح ألحد 

د الذهاب إىل العتبات املقدسة يف العراق، وال إىل دفن موتاهم هناك، فتشاور األوال
فيما بينهم يف قصة دفن أبيهم، وقالوا: مبا أنا مل نقدر على تنفيذ وصية والدنا، 
فعلينا أن ندفنه يف بلد مقدس آخر عند جوار واحد من أهل البيت)ع(، فاما ان 
ندفنه يف مشهد اإلمام الرضا)ع( يف خراسان، أو يف جوار مرقد السيدة فاطمة 

 املعصومة )ع( يف مدينة قم.
ر اتفق رأيهم على أن يدفنوه يف قم املقدسة، وذلك ألنه اقرب إىل وبعد التشاو 

طهران، وميكنهم زيارته واحلضور على قربه للفاحتة أكثر مما لو دفنوه يف غريها. 
 فجاءوا جبثمان أبيهم ذلك العامل احلسيين إىل قم ودفنوه يف إحدى مقابرها.

على قبورهم لقراء ومن املتعارف لدى الناس اهنم يزورون موتاهم وحيضرون 
الفاحتة على أرواحهم يف اليوم الثالث من موهتم، وكذلك يف اليوم السابع، وهكذا 
يف اليوم األربعني، وأيضا يف الذكرى السنوية من وفاهتم، وهذا املتعارف مأخوذ من 
الروايات، ففي الروايات على ما يف كتاب )لئايل األخبار( وغريه من مصادر 

يت بعد مفارقته للجسد، يعود إىل زيارة اجلسد يف القرب عّدة احلديث: ان روح امل
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مرات، يف اليوم الثالث، ويف اليوم اخلامس ـ وهذا اليوم مل يتعارف فيه زيارة املوتى 
 عند الناس ـ ويف اليوم السابع، ويف اليوم األربعني، وبعد مرور عام واحد.

و الشعاع مما يالئم عامل والظاهر ان عودة الروح إىل اجلسم يف القرب هو على حن
، فيقف (32)الربزخ، وليس عودة حقيقية كما يف عامل الدنيا أو عامل اآلخرة والقيامة

على جسده ويرى ما حّل به من التفسخ والتفكك، فيعز عليه ذلك ويتأثر بشدة 
ألنه كان مدة من الزمن مرافقا له، فيخاطبه: أنت الذي مل تكن تتحمل أن جيلس 

فهال كنت  ؟باب على وجهك وخدك، فكيف استسلمت هلذا البالءالرتاب أو الذ
  ؟قد أعددت لنفسك يف الدنيا ما يدفع عنك يف هذا اليوم هذه املكاره والشدائد

 نعم هذه عادة متعارفة وعليه قامت األدلة.
وأسرة هذا العامل وأوالده كبقية الناس زاروا قرب أبيهم يف اليوم السابع من وفاته 

ف، لكن الذي فاجأهم هو: اهنم رأوا مجاعة غرباء مل يعرفوهم، قد حسب املتعار 
جلسوا حول قرب والدهم، كجلوس أسرة امليت على قرب ميتهم، وقد اشتغلوا بقراءة 
الفاحتة وتوزيع احللوى والفواكه على روح امليت، فتقدم أوالد ذلك العامل إىل أولئك 

نكم اشتبهتم حيث جلستم على اجلالسني حول قرب والدهم وسألوهم قائلني: هل ا
 ؟هذا القرب

 قالوا: ال.
قالوا: هل تعرفون صاحب هذا القرب معرفة صداقة أو قرابة أو جوار أو غري ذلك 

 ؟مما جعلكم من أجله جتلسون على قربه
 قالوا: ال، ليست بيننا وبينه أية نسبة وال صداقة وال جوار.

  ؟نا وليس مبيتكمقالوا: فما هو سبب جلوسكم على قربه مع انه ميت
 ؟قالوا، وهم خياطبون أوالد العامل املتوىف: ما نسبتكم أنتم مع صاحب هذا القرب

                                                           

 راجع كتاب )موسوعة الفقه( املدخل، كتاب العقائد، لإلمام الشريازي دام ظله. (04)
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 قالوا: حنن أوالده وأسرته.
 قالوا: إن لنا يف ذلك قصة:

كان لنا والد تويف قبل اثين عشر عامًا وقد دفناه يف هذه املقربة، وحيث انه مل 
معذباً يف برزخه وقربه، ولذا كلما رأيناه يف املنام يكن ملتزماً يف دينه أيام الدنيا، كان 

وزرناه يف عامل الرؤيا طيلة هذه السنوات، رأيناه يف حالة يرثى له من الشدة 
والعذاب، إىل قبل ليلتني، فقد رأيناه يف املنام وهو حبالة جيدة ومرضية، يتوسط 

.. جتري من حتتها العيون بستانًا مجياًل، فيه أنواع الفواكه والطيور، حمفوفًا باألشجار
واألهنار، فتعجبنا من ذلك وسألناه عن حاله وعن تغرّي أوضاعه بعد مرور اثين عشر 
عاماً، ورجوناه أن خيربنا عن سببه، وانه هل كان السبب اخلريات اليت كنا نبعثها 

 ؟على روحه، أو شيء آخر
اتنا، وهيأ فأجاب قائاًل: ان اخلريات كانت مفيدة ومؤثرة، لكن الذي سبب جن

لنا هذه النعم، وعفى اهلل عن سيئاتنا اليت ارتكبناها يف الدنيا هو موت أحد العلماء 
ودفنه يف هذه املقربة، وأشار إىل هذا القرب الذي حنن اآلن جلوس عنده. مث قال: 
فمن اليوم الذي دفن هذا العامل هنا، رفع اهلل عنا العذاب بربكة اإلمام احلسني )ع( 

جاء إىل زيارة هذا العامل، وعندما دخل هذه املقربة أمر اهلل برفع العذاب  ، فانه )ع(
عن مجيع أهل هذه املقربة املدفونني فيها احرتامًا لقدوم اإلمام احلسني )ع( ، وأّجل 

 حسابنا إىل يوم القيامة.
مث أضافوا قائلني: وحنن ملا عرفناه بأن صاحب هذا القرب قد صار سببًا لرفع 

أبينا، أقبلنا إىل زيارته وقراءة الفاحتة على روحه تقديرًا وشكرًا له على العذاب عن 
 ذلك.

 اإلمام الحسين )ع( يكافئ معّزيه
ويف هذا الباب قصص أخرى كثرية، وكلها تؤكد على ان من يقوم ولو خبدمة 
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بسيطة يف جمالس اإلمام احلسني )ع( ويف اقامة الشعائر احلسينية، فاهنا تقع مقبولة 
ة عند سيد شباب أهل اجلنة اإلمام احلسني )ع(، وانه يكافئ عليها، ألن اهلل ومقدر 

تعاىل أعطى اإلمام احلسني )ع( ذلك وخّوله يف املكافأة، فخدمة اإلمام احلسني 
 )ع( مفيدة للدنيا واآلخرة.

نعم، ان واقعة كربالء وقصة عاشوراء واستشهاد اإلمام احلسني )ع( يلزم أن 
وحياهتا وبقاؤها يكون بسبب اجملالس واملنابر والشعائر احلسينية، تبقى حية وفاعلة، 

ولذا ترى احلكومات الظاملة يف البالد اإلسالمية وحىت اليت تدعي اإلسالم منها، 
حتارب الشعائر احلسينية خوفًا من االطاحة بعرشها، وكثريًا ما حتارهبا للقضاء على 

 ويسلم هلا عرشها.أصل الواقعة ودفن آثارها، ليصفى هلا حكمها 

 الشعائر الحسينية وعزاء التطبير
وألجل ان نعرف مدى أمهية الشعائر احلسينية وجمالس عزاء اإلمام احلسني 
)ع(، ال بأس باالشارة إىل هذه القصة اليت اتفقت يل مع مجاعة من شيعة اهلند يف 

 قم املقدسة، وذلك قبل سنتني تقريباً، والقصة كالتايل: 
ن مسلمي اهلند قبل سنتني وكانوا مجيعًا من الشباب والكملني زارين مجاعة م

الذين ترتاوح أعمارهم بني اخلامسة والثالثني واخلامسة واألربعني سنة تقريباً، 
 فسألتهم عن سبب جميئهم إىل قم املقدسة.

فقالوا: جئنا للزيارة وحنن يف طريقنا إىل العراق لزيارة اإلمام احلسني )ع( وسائر 
 املقدسة فيها.األعتاب 

قلت: جيد جداً، وفقكم اهلل تعاىل لذلك وتقبل منكم، مث قلت هلم: وألي 
 ؟سبب جئتم لزياريت

 قالوا: مسعنا بامسك يف اهلند، فجئنا لنتعرف عليك من قريب.
قلت: طيب، جئتم أهاًل وسهاًل، مث التفت إليهم وسألتهم: هل أنت شيعة، أو 
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عارف عند أبناء العامة زيارة اإلمام احلسني )ع( وذلك ألن من املت ؟من أبناء العامة
أيضاً، فإين ملا كنت يف كربالء املقدسة كنت أرى أن أبناء العامة أيضًا يأتون إىل  
كربالء ويزورون اإلمام احلسني )ع(، ألن اإلمام احلسني هو سيد شباب أهل 

 .(34)بذلك ، كما قال يف حقه جده رسول اهلل)ص(، وأبناء العامة يعرتفون(33)اجلنة
 ؟فقالوا: حنن شيعة ان شاء اهلل تعاىل

قلت: هل انكم تنحدرون عن أصل شيعي، أو انكم تشيعتم ومل يكن أحد من 
 ؟والديكم شيعة

فقالوا: ال،مل ننحدر من أصل شيعي، بل كنا من اهلندوس وغري ذلك، مث اخرتنا 
 التشيع وأصبحنا شيعة..

  ؟يعةقلت: وما السبب يف تشيعكم، وملاذا صرمت ش
فقالوا: حنن من بالد متفرقة يف اهلند، فبعضنا من مبباي، وبعضنا من فيض آباد، 
وبعضنا من لكنهو وكلكته وغري ذلك، فبالدنا خمتلفة، ولكن عامل تشيعنا واحد، 
فان السبب الذي دعانا إىل أن نرتك دين آبائنا، وخنتار اإلسالم ديناً، والتشيع 

 .مذهباً، هو: اإلمام احلسني )ع(
 ؟قلت: وكيف كان اإلمام احلسني )ع( سبباً هلدايتكم مجيعاً 

قالوا: ان سبب هدايتنا ما رأيناه من موضوعني يرتبطان باالمام احلسني )ع( ، 
أوهلما: التطبري على اإلمام احلسني )ع( فان كثرياً من الناس غري املسلمني يف بالدنا 

 يسلمون ويشيعون على اثر مواكب التطبري.
 ؟ف كان عزاء التطبري على اإلمام احلسني )ع( سبباً هلدايتكمقلت: وكي

 
فقالوا: حنن كلنا من الطبقة املثقفة، بني مهندس وطبيب، وحمام، وأستاذ، وغري 

                                                           

 .74، اجمللس 270األمايل للشيخ الصدوق: ص (00)
 .. ترمجة احلسن بن علي 12ص 16شرح هنج البالغة البن أيب احلديد: ج (02)
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ذلك، وكل منا يعلم بان من جيرح إصبعه ويسيل منه شيء من الدم، عليه ان 
به من املاء، وان حيميه يضمد اصبعه ويداويه أسبوعًا كاماًل أحياناً، وعليه أن ال يقر 

من كثري من األمور، حىت يندمل جرح االصبع، بينما نرى هؤالء املطرّبين الذي 
جرحوا رؤوسهم بالقامات والسيوف باسم اإلمام احلسني )ع( وشدخوا هاماهتم هبا 
من أجله، نراهم وقد سالت الدماء من جراحات رأسهم وانفالق هاماهتم، وغرقت 

م، ومع ذلك وبعد انتهاء عزاء التطبري، يذهبون إىل بذلك مالبسهم واكفاهن
احلمامات ويغسلون رؤوسهم على ما هبا من اجلراحات الكثرية باملاء فقط، مث يأتون 
إىل صالة الظهر والعصر فيصلوهنا مجاعة، مث يشتغلون بعد ذلك باللطم على اإلمام 

 اجملالس، من دون احلسني )ع( واملشاركة يف سائر الشعائر احلسينية، وحيضرون يف
أّي معاناة أو مشكلة، أو أذى، حىت كأنه مل يكن منهم شيء من ذلك الذي كان 
من سيالن الدم ومن اجلراحات الكثرية، أ فال يكون ذلك معجزة من معجزات 

 اإلمام احلسني)ع( ، وهذا هو املوضوع األول الذي سبب هدايتنا وتشيعنا.
بب هدايتنا إىل اإلسالم، وأوجب تشرفنا مث قالوا: ان املوضوع الثاين الذي س

مبذهب التشيع هو: عزاء الدخول يف النار يف يوم عاشوراء باسم اإلمام احلسني 
 )ع(، وهذا العزاء متعارف يف بالد اهلند والباكستان وبعض بالد أفريقيا.

قالوا: انا رأينا بأم أعيننا مواكب املعزين رجااًل ونساًء، صغارًا وكباراً، كيف 
تفون )يا حسني يا حسني( ويدخلون يف نار ال ميكننا االقرتاب منها من شدة يه

حرارهتا وهم حفاة، ويتجاوزوهنا دون أن حيسوا بأمل النار ناهيك عن احرتاق أرجلهم 
  ؟هبا، أو احرتاق جوارهبم مثالً 

مث اضافوا قائلني: هذان املوضوعان املرتبطان باإلمام احلسني )ع( سبب هدايتنا 
ين جده فصرنا مسلمني، وإىل مذهب أهل البيت )ع( فصرنا شيعة معتقدين إىل د

 هبم )ع( وها حنن عازمني إىل زيارة اإلمام احلسني)ع( يف كربالء املقدسة.
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 تقرير اإلمام كاشف الغطاء 
 عن عزاء التطبير

يقول اإلمام كاشف الغطاء )قدس سره(: إين شاهدت يف النجف األشرف 
على اإلمام احلسني )ع( يف يوم عاشوراء مدة ستني عاماً، فلم  مواكب عزاء التطبري

 أر حىت إنساناً واحداً طيلة هذه األعوام يتّضرر من ذلك، أو يصيبه أذى.
هذا كالم اإلمام كاشف الغطاء )قدس سره(، وأنا أضيف إليه: إنين أيضًا رأيت 

ألشرف معًا ويف مواكب عزاء التطبري ستني عامًا يف كربالء املقدسة ويف النجف ا
غريمها من البالد، ومع ذلك مل أر إنسانًا واحدًا يتأذى من التطبري، أو يتضرر به، 
بل على العكس من ذلك، فقد رأيت كثريًا من اللذين يطربون مواساة لإلمام 
احلسني )ع( يف يوم عاشوراء وهبم أمراض خمتلفة قد برؤوا من أمراضهم بربكة اإلمام 

ما أمر به النيب )ص( من احلجامة على الرأس ومساها: املنقذة احلسني)ع(، وبربكة 
، وقد ثبت يف علم الطب: (35)واملنجية، ألهنا تنقذ من املوت وتنجي اإلنسان منه

ان كثريًا من األمراض تكون بسبب كثافة الدم وغلظته أو ختثره، واحلجامة بالرأس 
احلجامة، فيجتمع ما أمر تدفعه، والتطبري على اإلمام احلسني )ع( يكون يف موضع 

به النيب )ص( مع ما حيبه )ص( من املواساة لسبطه الشهيد اإلمام احلسني )ع( 
زائداً إىل معجزة اإلمام احلسني )ع( وعنايته ملن يواسونه يف مصيبته، فينتج السالمة 

 واهلداية معاً.

 االشتراك في الشعائر: توفيق إلهي
ًا وكباراً، شبابًا وشيباً، أن يشرتكوا كيف ان على املسلمني رجااًل ونساًء، صغار 

ما أمكنهم يف جمالس اإلمام احلسني )ع( ويهتموا بإقامة الشعائر احلسينية، وذلك 
                                                           

، 76باب معىن احلجامة النافعة واملغيثة واملنقذة. ومكارم األخالق: ص  427معاين األخبار: ص (05)
 الفصل الرابع يف احلجامة.
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ألن يف واقعة كربالء، وفاجعة الطف، كان قد اشرتك إىل جانب اإلمام احلسني )ع( 
ظاهر : الرجال والنساء واألطفال والرضعان والشباب والشيوخ، مثل حبيب بن م

األسدي ومسلم ابن عوسجة وغريهم، ويف احلديث: ليبك الرجال على رجال 
 الطف بكربالء، وليبك النساء على نسائهم.

ولعل هذا ألجل أن النساء يدركن مصائب النساء أكثر من غريهن، كما ان 
الرجال يدركون مصائب الرجال أكثر مما يدركه غريهم، وهذا ال ينايف أن يبكي كل 

والنساء على مصائب كل الرجال والنساء لواقعة الطف معاً، كما كانت  من الرجال
 سرية األئمة املعصومني )ع( جارية على ذلك.

ومعلوم أن للبكاء على اإلمام احلسني )ع( أجرًا جزياًل وثوابًا كبرياً، ويف اخلرب: 
 .(30)«من بكى، أو أبكى، أو تباكى، فله اجلنة»

ى اإلمام احلسني )ع( أو اإلبكاء له أو ودخول اجلنة يكون يف البكاء عل
التباكي عليه، مع شروطه طبعاً، ومن مجلة شروطه: انسجام الباكي مع اإلمام 
احلسني)ع( وتطبيق نفسه مع أهدافه االنسانية الرفيعة، وذلك مثل ان نقول: املاء 
مطّهر، فان املاء يكون مطهرًا لكن بشروطه، فاليد اليت اجنمد عليها النجاسة، 

تصلب عليها الدم مثالً، ال تقبل التطهري مهما صب املاء عليها، بل البد من ازالة و 
النجاسة وغسل الدم أواًل مث صب املاء على اليد فذلك الوقت يكون املاء مطهراً 

 هلا، وهكذا البكاء على اإلمام احلسني)ع(.
اليم رسول نسأل اهلل تعاىل أن يوفقنا مجيعًا ألن نصلح دنيانا وآخرتنا يف ظل تع

 اهلل )ص( وأهل بيته الطاهرين )ع( ، وأن جيعلنا من السعداء يف الدنيا واآلخرة.
 اللهم وفقنا ملا حتب وترضى، وصلى اهلل على حممد وآله الطاهرين.

 قم المقدسة  
 محمد الشيرازي 

                                                           

 .47ح 02ب 417ص 22حبار األنوار: ح (06)
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