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الثواب  الباقر)ع(/  بتوصية اإلمام  ُسّنة إقامة "العزاء في الصحراء" عملً  تعالوا نحيي 
يوم عاشوراء إلى كربلء  الذهاب  الصحراء لمن ال يستطيع  العزاء في  العظيم إلقامة 

الذين  الُسنة.  هذه  ونحيي  جدًيا  اهتماًما  الصحراء  في  العزاء  بإقامة  نهتم  تعالوا 
بالطبع  القادمة.  األعوام  في  يتركوها  لن  العام  هذا  التجربة  هذه  سيعيشون 
فلنتوجه  المدن،  في  الحماسية  الحسينية  المجالس  تعطيل  إلى  ندعو  ال  نحن 
الباقر)ع(. اإلمام  وصية  بعض  لننفذ  األقل  على  عاشوراء  يوم  عصَر  الفلوات  إلى 

ًما واحًدا على مستًوى عاًل ومتكاملً فسيكون نتيجته "الظهور" لو أحيينا محرَّ

مــاذا ســتكون اآلثــار والنتائــج املرتتبــة عــىل إحيــاء محــرٍَّم واحــٍد عىل مســتوى عــاٍل؟ لو أننــا أحيينــا محرًما 

واحــًدا عــىل أحســن وجــه وبشــكل كامــل، بحيــث يعــرف النــاُس فيــه جميــَل أيب عبــد اللــه الحســن)ع( 

فســتكون مثرتــه ظاهــرة »الظهــور« العظيمــة. فعــىل خلفيــة عظمــة اإلمــام الحســن)ع( وعظمــة شــهادته 

ــن  ــتوى م ــذا املس ــو به ــه ه ــن)ع( وتكرمي ــام الحس ــل اإلم ــان جمي ــق أن عرف ــن منطل ــة، وم ــن ناحي م

الجســامة مــن ناحيــة أخــرى فــإن مــن الطبيعــي أن نتوقــع الظهــور وتغــرُّ العــامل جــراء هــذا العرفــان 

لجميــل ويّل اللــه. جــاء يف حديــث يف بــاب العــزاء الحســيني وزيــارة أيب عبــد اللــه الحســن)ع( مــن األجــر 

العظيــم مــا ال نجــد عمــًا آخــر - تقريبًــا - ذُكــر لــه مــا يــوازي كل هــذا األجــر والعظمــة. لكــن مــا نتيجــة 

ــة  ــاس نحــو كربــاء يف أربعيني ــًا إذا ســارت حشــود غفــرة مــن الن هــذا األجــر والعظمــة؟ تصــّوروا مث

ــامل  ــع الع ــر وض ــي أن يتغ ــن الطبيع ــك! فم ــىل ذل ــيرتتب ع ــل س ــواب جزي ــأي ث ــن)ع( ف ــام الحس اإلم

حــن يتهيــأ فيــه كل هــذا النــور. فــإن مــن العوامــل التــي تــؤدي إىل تعجيــل فــرج صاحــب الزمــان)ع( 

ــة العظيمــة لإلمــام الحســن)ع(. وكــذا فــإن أحــد أســباب الثــورة  ــارة األربعيني ــًدا هــذه الزي هــو تحدي

ــاء الحســينية هــذه أيًضــا. اإلســامية، عــىل حــد قــول اإلمــام الراحــل)ره(، كانــت مجالــس العــزاء والرث
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نموذج من اآلثار العظمى للعزاء يوم عاشوراء في رواية عن اإلمام الباقر)ع(

ليســت قليلــة عظمــُة آثــار إقامــة العــزاء عــىل أيب عبــد اللــه الحســن)ع(. وأُقــّدم لكــم هنــا أحــد منــاذج 

هــذه اآلثــار التــي ذُكــرت يف حديــث رشيــف: عــن اإلمــام الباقــر)ع( أنــه قــال: »َمــن زَاَر الُحَســَن)ع( يـَـومَ  

عاُشــوراَء ِمــَن املَُحــرَِّم َحتَّــى يَظـَـلَّ ِعنــَدُه بَاكِيًــا لَِقــَي اللــَه تَعــاىل يـَـوَم الِقياَمــِة ِبثـَـواِب أَلَفــي ]أَلــِف[ أَلــِف 

ــٍة َوأَلَفــي ]أَلــِف[ أَلــِف ُعْمــرٍَة َوأَلَفــي أَلــِف َغــزَوة...« )كامــل الزيــارات/ ص174-175(. فتخيلــوا لــو  ِحجَّ

ــه الحســن)ع(  ــد الل ــوم عاشــوراء يقيمــون العــزاء عــىل أيب عب ــاس ي ــن مــن الن احتشــد اآلالف أو املاي

واجتمعــت أنوارهــم جميًعــا، فــأي أثــر ســيكون لهــذا النــور يف العــامل يا تــرى؟! إن مــن الطبيعــي أن يكون 

ظهــور صاحــب الزمــان)ع( أحــد نتائــج هــذا األمــر. وكــذا إن مــن نتائجــه بنــاء ذوات هــؤالء النــاس فــرًدا 

فــرًدا ورُِقــّي أحوالهــم الروحيــة والشــخصية. جــاء يف تتمــة الروايــة أن أحــد الحضــور ملــا ســمع عظمــة مــا 

ــت بــه زيــارة أيب عبــد اللــه الحســن)ع( يــوم عاشــوراء مــن الثــواب الجزيــل ســأل اإلمام: فــاذا يصنع  ُخصَّ

مــن يســكن يف بــاد بعيــدة وال ميكنــه يف محرم أو يوم عاشــوراء الذهــاب إىل كربــاء؟ »قَاَل: قُلـْـُت: ُجِعلُت 

ِفــَداَك، فـَـَا لَِمــن كَاَن يِف بُعــِد الِبــاِد َوأَقَاِصيهــا َولَم مُيِْكْنُه املَِصُر ]املَِســُر[ إِلَيــِه يف َذلَِك اليَوِم؟ قـَـاَل)ع(: إِذا 

ــام « )املصدر نفســه(. حــراِء أَو َصِعــَد َســطًحا ُمرتَِفًعــا يف َدارِه َوأَوَمــأَ إِلَيِه ِبالسَّ كاَن َذلـِـَك اليـَـوُم بـَـَرَز إىِل الصَّ

اإلمام الباقر)ع(: من ال يستطيع يوم عاشوراء الذهاب إلى كربلء فليتوجه إلى "الصحراء" 

ويقيم العزاء

يقــول اإلمــام)ع(: إذا كان يــوم عاشــوراء ومل يســتطع الشــخص الذهــاب إىل كربــاء فليخــرج  إىل 

الصحــراء أو يصعــد إىل ســطح داره ثــم يشــر مــن هنــاك إىل اإلمــام الحســن)ع( ويســلّم عليــه. 

األوضــاع التــي طــرأت هــذا العــام بســبب جائحــة كورونــا، وإن كانــت غــر محبَّــذة، هــي مــن 

ــقفة  ــة واملس ــن املغلق ــزاء يف األماك ــة الع ــىل إقام ــر ع ــاك حظ ــث هن ــة؛ حي ــة الخفي ــاف اإللهي األلط

ا مــن بعــض الجهــات. فــإن مــن  أو تضييــق مــن هــذه الناحيــة وهــذا – باملناســبة – جيــد جــدًّ

ــت الحــارض  ــت يف الوق ــا أُهمل ــون، لكنه ــا األقدم ــي حكاه ــايض والت ــة يف امل ــت جاري ــي كان الســنن الت

ويتحتــم علينــا إحياؤهــا، هــي مارســة العــزاء يف الصحــاري. فلنتوجــه إىل الفضــاءات املفتوحــة 

ــزام  ــع االلت ــوح، م ــكان مفت ــر يف م ــخص أو أك ــف ش ــًا - أل ــع – مث ــإن اجتم ــاك. ف ــزاء هن ــم الع ونقي

بالتباعــد االجتاعــي، وأقامــوا العــزاء كان لهــذا االجتــاع آثــار روحيــة عظيمــة ومثــار معنويــة مميــزة.
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فليضــع النــاس رمــوز العــزاء واألعــام الســود هــذه مــن حولهــم يف البيــداء، وال شــك أن تكلفــة 

ــة: »... ــة الرواي ــام)ع( يف تتم ــول اإلم ــدن. يق ــي يف امل ــا ه ــر م ــل بكث ــوادي أق ــواد يف الب ــع الس وض

عــاِء،  ــِه ِبالدُّ ــاِم، واجتََهــَد َعــىَل قَاتِلِ حــراِء أَو َصِعــَد َســطًحا ُمرتَِفًعــا يِف َدارِِه َوأَوَمــأَ إِلَيــِه ِبالسَّ بَــَرَز إِىَل الصَّ

ــِه،  ــَن)ع( َويَبكي ــُدِب الُحَس ــمَّ لْيَن ــزََّواِل، ثُ ــَل ال ــاِر قَب ــدِر النََّه ــَك يِف َص ــُل َذلِ ــْنِ يَفَع ــَدُه َركَعتَ ــىلَّ بَع َوَص

ــكاِء  ــوَن ِبالبُ ــِه، َويَتَاقَ ــَزِع َعلَي ــاِر الَج ــُه ِبِإظه ــُم يف دارِِه ُمصيبَتَ ــِه، َويُقي ــكاِء َعلَي ــن يف دارِِه ِبالبُ ــُر َم َويَأُم

ــه/ ص175( . ــدر نفس ــِن)ع(« )املص ــاِب الُحَس ــا ِبُص ــم بَعًض ــزِّ بَعُضُه ــوِت َوليَُع ــا يف البُيُ ــم بَعًض بَعُضُه

العزاء في الصحراء استذكاًرا ألطفال الحسين)ع(...

ــة  ــم إقام ــة: »ميكنك ــا برصاح ــال لن ــث يق ــة، حي ــبب الجائح ــرأت بس ــي ط ــة الت ــذ الفرص ــتغل ه فلنس

العــزاء يف األماكــن املفتوحــة غــر املســقفة« – فلنســتغلها للعمــل بتوصيــة اإلمــام الباقــر)ع( ولنقصــد 

ــق أجــواء  ــه يخل ــة. إن مــا يدعــوين إىل اإلرصار عــىل هــذا األمــر والقــول: »إن الصحــاري إلقامــة املصيب

ــوات.  ــزاء يف الفل ــة الع ــن إقام ــدس م ــاع املق ــام الدف ــن تجــارب أي ــي م ــق يف ذهن ــا علِ ــة« هــو م رائع

هــذا مــن ناحيــة. ومــن ناحيــة أخــرى إن هــذا املشــهد يســتعيد أجــواء كربــاء بــكل قــوة؛ الحظــوا أن 

أطفــال أيب عبــد اللــه الحســن)ع( يــوم الطــف كانــوا يفرتشــون الــرتاب أيًضــا... فاصطحــب أنــت أيًضــا 

ــون  ــم تقيم ــىل أنك ــن)ع(. ع ــال الحس ــتذكاًرا ألطف ــرتاب اس ــوا ال ــداء وافرتش ــك إىل البي ــك وأطفال زوجت

ــاري...! ــَكُنوُهم الصح ــد أَس ــن)ع( فق ــال الحس ــا أطف ــم، أم ــودون إىل منازلك ــم تع ــويعات ث ــزاء لس الع

تعالوا هذا العام نحيي ُسنة "إقامة العزاء في الصحاري"

إن محــاكاة الوضــع الــذي كان عليــه أهــل البيــت)ع( يف صحــراء كربــاء يخلــق يف اإلنســان حااًل مدهشــة. 

فتعالــوا هــذا العــام نحيــي ســنة إقامــة العــزاء يف الصحــاري. اعملــوا بالطريقة التــي قالها اإلمــام الباقر)ع( 

ــدر  ــراء، ومل يق ــه إىل الصح ــرء التوج ــتطع امل ــإن مل يس ــان. ف ــن اإلنس ــىل باط ــه ع ــر ترتك ــوا أي أث والحظ

عــىل املشــاركة يف هــذه املجالــس أيًضــا فــاذا تــراه يصنــع؟ يقــول اإلمــام)ع(: اجعلــوا ســطوح منازلكــم 

مواكــَب عــزاء، َعــلَّ هــذا العمــل يســتعيد لحظــاِت صعــود العقيلــة زينــب)س( عــىل التــل الزينبــي...!
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تعالــوا نهتــم بإقامــة العــزاء يف الصحــراء اهتاًمــا جديًــا ونحيــي هــذه الُســنة. الذيــن سيعيشــون هــذه 

التجربــة هــذا العــام لــن يرتكوهــا يف األعوام القادمــة. بالطبع نحن ال ندعــو إىل تعطيل املجالس الحســينية 

الحاســية يف املــدن، فلنتوجــه إىل البــوادي عــرَص يــوم عاشــوراء عــىل األقــل لننفــذ بعــض وصيــة اإلمــام 

الباقــر)ع(. فلنقصــد الفلــوات ونجلــس هنــاك ملُصــاب أيب عبــد اللــه الحســن)ع(. فــا نتوقفــّن عــن العزاء 

– كــا هــو التقليــد الجــاري يف الوقــت الحــارض – بحلــول ظُهــر يــوم عاشــوراء، فــإن اإلمــام الحســن)ع( 

قــد استشــهد عــرَص يــوم عاشــوراء، وإن القــوم قــد أغــاروا عــىل املخيــم عنــد املغيــب مــن ذلــك اليــوم...


