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مقدمة

الغيور،  ُي�صجي  ما  اأعظم  من  اإّن 
وُيـــجـــري الـــدمـــوع مــن الــعــيــون دمـــًا، 
طفٍل  م�صاُب  جمرًا  القلب  ي  وُيوقد 
ُي�صقى على  اأّيــاٍم،  ر�صيٍع عط�ِش ثاثة 
�صّدة تلّظيه نبل احقد على دين جده 
امرت�صى  لأبيه  بغ�صًا   ،ام�صطفى
والده مظلوم  وهو حموٌل على ع�صد 
كرباء، فُيذبح من الوريد اإى الوريد، 
مت�صّحطًا بدمه، يرفرف كطر ُقطعت 
اأخــرج يديه ِمن قماطه  اأوداجــه، وقد 
الــذي  ال�صر،  جوهر  والـــده  معتنقًا 
ال�صريفة،  بــيــده  ــزاكــي  ال دمــه  تلّقى 

مائكٍة  ُملئت  �صماٍء  ي  اإّيــاه  نا�صرًا 
على  وال�ّصماء  الأر�ــش  ملئ  دمًا  تبكي 
ال�صلع،  مر�صو�صِة  ف�صيِل  م�صاب 
احوراء الإن�صية، الدامي قلبها، وهي 
ور�صيعه...  فوؤادها  ثمرة  تنظر  معهم 
ول  الإن�صانية،  ــاُب  رق له  تــذُل  موقف 
الراجح،  العقل  ذي  ت�صّور  ي�صتوعُبه 
بفلذة  امفجوع  الأب  ل�صر  فيتعّجب 
وق�صاوة  جـــراأة  اأمـــام  ويتحّر  كــبــده، 
الرامي وجّرده من الإن�صانّية، وه دُر 
ال�صيخ حمد ر�صا اخزاعي  ال�صاعر 

حن ي�صّف هذا ام�صاب العظيم:
ـــــو تـــــــراُه حــــامــــًا طــفــَلــُه ول

ــــَت بــــدرًا يــحــمــُل الــفــرقــدا راأي
اأوداِجــــِه في�ِش  مــن  بًا  ُم�صَ

ج�صدا الــردى  �صهُم  األب�َصُه 
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نحِرِه ي  ال�صهَم  اأَن  ح�صُب 

ع�صجدا ــَده  جــي ُيــحــِلــي  طـــوٌق 
قلوب  جعلت  الأليمُة  الفاجعُة  هذه 
اُحـــزن وهي  بجمر  امــوالــن حـــرُق 
الــّردى،  ب�صهِم  امفطوِم  با�صم  تهتُف 
زّوار  لــزواره  خدمة  مواكب  فاأ�ص�صت 
بحرقة  قلبِه  امنك�صر  امظلوم،  اأبــيــه 
القائل  وهو  القيامة،  يوم  اإى  م�صابِه 
و�ِصد  علي  ُبني   «  :ال�صجاد لولده 
ر�صيعي اإى �صدري«، ومن تلك امواكب 
موكب   حمد اآل  بخدمة  العامرة 

عبد اه الر�صيع لأهاي الزبر.
اا�سم ودواعي الت�أ�سي�س

انت�صرت كثر من امواكب اخدمّية 
لزيارة  ال�صائرين  طريق  جانبي  على 

موكب  بينها  ومن  امليونّية،  الأربعن 
الزبر  لأهاي    الر�صيع  اه  عبد 
- 2009م،  عام 1429هـــ  اأُ�ّص�ش  الذي 
ــن  ــري ــزائ ـــ�ـــصـــوَن مـــن ال وكــــان امـــوؤ�ـــصّ
راأوا  ــا  ومّ الثائرين،  لقبلة  ال�صائرين 
 ،ال�صهداء �صّيد  زّوار  خّدام  تفاي 
وت�صابَقهم لتلبية حاجاتهم، و�صماعهم 
واأجــر  ثــواب  امنابر عظم  اأربــاب  من 
ـــن على  ـــوافـــدي مـــن يــعــبــد طـــريـــق ال
مــواقــع  ومعرفتهم  اه،  اآل  زيــــارة 
تعاى  ه  تقّربوا  الزائرين،  احتياج 
ور�صوله بتاأ�صي�ش موكبهم؛ لينالوا 
ثواب الزيارة واخدمة معًا، ولُيدخلوا 
 ، اآل حــّمــد  قــلــوب  على  الــ�ــصــرور 
واختاروا   ، امظلوم  زّوار  بخدمة 
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ولتنجز  قربًا،  ليزداُدوا  الر�صيع  ا�صم 
رحاب  ي  النازل  وحوائج  حوائجهم 
قــلــوب  ولــتــتــهــافــت  �ــصــيــافــتــهــم،  دار 
ي�صتطيُع  ل  مــوكــٍب  عــلــى  ــن  ــري ــزائ ال
ف�صًا  يتخّطاه،  اأن  ا�صمه  اإى  الناظر 
عن ر�صٍم لفٍت النظر و�صَع اإى قرب 

مدخِله ُج�ِصدًا عظيَم ماأ�صاتِه. 

هي�أة ااأمن�ء واخدم:
ب�صرة  اأق�صية  اأحد  الزبر  ق�صاء 
الولء واجود، يعي�ش ي بيوتاته اأنا�ش 
وقد   ،حّمد اآل  حــّب  ي  تفانوا 
زمن  ي  وال�صطهاد  القهر  من  عانوا 
م�صداقًا  جعلهم  ما  امقبور،  النظام 
دينه  على  )القاب�ش  م�صاديق  مــن 
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اأزاح  اأن  وما  جمرة(،  على  كالقاب�ش 
ت�صابق  وطواغيته،  البعث  كابو�ش  اه 
اموؤمنون اإى بناء اح�صينّيات واإعادة 
منهم  جموعة  بــادرت  وقد  امواكب، 
اه  عبد  موكب  اأمناء  هياأة  لتنظيم 
ل ح�صرًا،  مثاًل  منهم  نذكر  الر�صيع 
عــبــادي،  عبد  واأحــمــد  �صبيح،  �صعد 
وحــّمــد عــبــد الأمـــــر، واأبــــو خ�صر 

اأحمد  واأبــو  �صبيح،  ورعــد  اخ�صيم، 
الــكــعــبــي، واأّمـــــا اخـــــّدام فــهــم كــر، 
الكهوجي، وح�صن  نذكر منهم فار�ش 
الأ�صطة،  الــكــرم  عبد  وزيـــد  ثجيل، 
الزلبية  بعمل  �ش  تخ�صّ الذي  وعادل 
وبقّية احلويات، وغرهم، ف�صًا عن 

جموعٍة من ن�صائهم. 
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موقعه و�سفته

اختار الإخوة اأع�صاء اموكب موقعًا 
الزوين،  منطقة  ي  لعملهم  متمّيزًا 
التابعة لناحية الّدير، لعلمهم محّطة 
نــــزول الـــزائـــريـــن. وحــــال احــتــيــاج 
ل�صيافة  خيمة  اموكب  وي�صُم  الّدعم، 
الن�صاء،  خــدمــة  واأخــــرى  الـــرجـــال، 
ُي�صتخدم  ومــكــانــًا  للطبخ،  ومــلــحــقــًا 
اة اأحيانًا،  للم�صوّيات ولل�صيافة وال�صّ
للو�صوء  وحــًا  لل�صّحّيات  وملحقًا 
ــراحــة الــنــ�ــصــاء وو�ــصــوئــهــّن،  واآخــــر ل
القهوة،  لِدلل  ن�صٌب  اموكَب  وت�صّدر 
التي مثل اأ�صالة الكرم العربي، ور�صٌم 
ُيثر  الطّف  واقعة  من  م�صهدًا  ج�ّصَد 

ال�َصَجَن والأ�صى ي قلوب اموؤمنن.
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خدم�ُته وميزاُته
اموكب  خــّدام  واجتهد  جــَد 
تـــقـــدم اخــــدمــــات كــافــة  ي 
و�صيافٍة  ــراٍب  ــص و� طــعــاٍم  مــن 
ــــــام الــــزيــــارة، وقــد  خــــال اأّي
مـــّيـــزوا بــتــقــدم امــ�ــصــوّيــات، 
»اأجــد  الــــزّوار  خـــادم  فيقوم 
بطريقة  الدجاج  ب�صواء  ب�صر« 
�ــصــاحــب  فـــهـــو  ــة -  ــص ــّر� ــم ــت م
ويقّدمون  م�صوّيات-،  مطعم 
ملحقاِتِه، مع  ام�صوي   ال�صمك 



 موكب  عبد  اه الرضيع 13



 14موكب  عبد  اه الرضيع
مّيز  الــذي  التمر  عن  ف�صًا 
اإذ  تقدمه،  بطريقة  اموكب 
ثجيل«  »حــ�ــصــن  الأخ  تــفــن 
ـــــداده وتــقــدمــه  بــطــريــقــة اإع
لياي  ي�صهُر  فهو  للزائرين، 
في�صري  امــ�ــصــر،  بـــدء  قــبــل 
ـــد مـــن الــتــمــر،  الـــنـــوع اجـــّي
امـــواّد  بع�ش  عليه  وُي�صيف 
احلوة  ــة  واحــّب كــالــكــزبــرة، 
ويخلطه  والهيل،  وال�صم�صم، 
بــالــّدبــ�ــش ثـــّم يــركــه لأّيــــام، 
ــلــقــي عــلــيــه اجـــوز  بــعــدهــا ُي
والّلوز ولّب جوز الهند، فيكون 
غنّيٍة  كوجبٍة  ليقّدم  جــاهــزًا 

للزائرين.
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م�سهد افٌت للنظر 

ُيلفُت الأنظار مّيز به  م�صهد مثر 
رجٍل  وجوُد  وهو  امبارك،  اموكب  هذا 
هياأة  على  �صيفًا  تقّلد  وقــاٍر  ذي  �صيبٍة 
اموؤمنن  اأمــر  اموّحدين  موى  �صيف 
الوحي  اأمــن  مقولة  عليه  وكتب   ،
جرئيل :ل فتى اإّل علّي ول �صيَف 
على  ب�صيفه  يعزُم  وهو   ،ذوالفقار اإل 
لل�صيافة  ينزل  اأن  الزائر)ماطفة( 
والراحة عند خّداٍم ا�صطّفوا خدمِتِه 
اأقــدامــه، كونه زائر  والــتــّرك بــراب 

 .امظلوم



 موكب  عبد  اه الرضيع 19



 20موكب  عبد  اه الرضيع
نفق�ته

ا  ِمَ ُتنِفُقوا  َحَتى  اْلِرَ  َتَناُلوا  َلْن 
اَه  َفاإَِن  �َصْيٍء  ِمن  ُتنِفُقوا  َوَما  ُبوَن  ُحِ
بها  اآمــن  قــراآنــّيــة  حكمٌة   1َعِليٌم ــِه  ِب
الأخوة لنيل بّر الدنيا والآخرة، ف�صعوا 
فهم  ال�صنة،  ــام  اأّي طول  تطبيقها  اإى 
حبّي  به  يخدمون  ما  يجمعون  َك�َصبٌة 
اأهل البيت ول ياألون جهدًا ي بذل 
نعم  باموؤمنن،  الّر  لنيل  بو�صعهم  ما 
رحــابــُة �ــصــدر خـــّدام امــوكــب الــكــرام 
اخرين،  من  امعونة  يقبلوَن  جعلتهم 
من  خالية  ام�صاعدة  تكوَن  اأن  ب�صرط 
اأّي �صرٍط، اأو معنونة باأّي عنوان، غر 

1- اآل عمران :92

 .التقّرب ه ور�صوله واأهل بيته

مكرمة ودعوة م�ستج�بة
ال�صائرين  من  اموكب  خدام  اأغلب 
لزيارة الأربعن قبل تاأ�صي�صهم اموكب 
تعاى  اه  اأكرمهم  وقــد  �صنن  بعدة 
الكويت  مــن  مــوؤمــنــن  ـــوة  اأخ معرفة 
يخدمون  بعد  مــا  ي  �ــصــاروا  واإيــــران 
اآل  اموكب وقد جمعهم حب  معهم ي 
دعائهم  اه  واأ�صتجاب   ، حمد 
الأخ  ذكــر  حيث  امــوكــب،  تاأ�صي�ش  ي 
فــار�ــش اأنــه م يطلب مــن زيـــارة اأبــي 
الأحرار �صوى قبوله خادمًا لزواره 
ي�صقيهم القهوة بيديه عله ينال �صرف 
اخدمة، وقد ا�صتجيبت دعوته واأ�صبح 
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اأحد اخدم من دولة الكويت
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يطوي الليل مع النهار حتى ل تفوته حظة من زمان اخدمة 
لأحب اخلق على قلوب اآل البيت ، ومكرمة اأخرى وهي ما 
ذكره الأخوة الكرام عن خدمتهم ي العام اما�صي حيث نفذ 
عندهم اماء ال�صالح لل�صرب فبحثوا ي امنطقة فلم يجدوه 
ثم ذهبوا لناحية الدير فلم يح�صلوا على اماء فقيل لهم غدا 
نر�صل لكم �صيارة تذهب بكم لق�صاء القرنة لتجلبوا اماء وما 
الليل واإذا بهم يرون �صيارة ل يعرفوها ول معرفة لهم  جن 
باأ�صحابها اأنزلوا لهم قناي ماء ال�صرب اأكر ما يحتاجوا، 
اأوًل  ي�صربوا هم  ان  اأحدهم  واأقرح  بعد ذلك  الأخوة  ف�صك 
ومن جعب متفرقة واأقدموا على ذلك وهم ل يعلمون ب�صامة 
الذين  اخر  اأهل  بت�صخر  اه  فاأكرمهم  و�صاحيته  اماء 

زودوهم باماء حت �صتار الليل.
 اح�صن الإمــام  ا�صت�صهاد  منذ  امواكب  �صّكلت  لقد 
واإى حد اليوم عامًا يحُث على الإباء والعز والكرم، و�صتبقى 

�صوكةً ي عيون اأعداء الإن�صانيّةِ والدّين. 
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