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مقدمة

ِمن اأعظم نعم اه على عباده 
كماله  ذلك  من  واأعظم  العقل،  نعمة 
ِمــن خلقه،  اأحــّب  من  به  ُخ�ّص  الــذي 
 الباقر َجْعَفٍر  ِبـــي  اأَ َعــْن  ورد  فقد 
ا�ْسَتْنَطَقه،  اْلَعْقَل  اهه  َخَلَق  َقاَل:َمها 
َله  َقــاَل:  ُثمه  َفاأَْقَبَل،  اأَْقِبْل  َله:  َقاَل  ُثمه 
وَجَاِي  ِتي  وِعزه َقاَل:  ُثمه  ْدَبَر،  َفاأَ اأَْدِبْر 
َما َخَلْقُت َخْلقًا ُهَو اأََحُب اإَِيه ِمْنَك، وَل 
اَك  اإِيه اأََما اإِيي  اأُِحُب،  اإِله ِفيَمْن  اأَْكَمْلُتَك 
ـــاَك اأَُعــاِقــُب،  ــَهــى، واإِيه ـــاَك اأَْن يه اآُمـــُر، واإِ
اأكمل  اه  اأحّبهم  فمن   ،اأُِثيُب اَك  واإِيه
عقل  ينمو  فا   ، احــبي بهذا  عقولهم 

ول يكتمل - بالنمو والكمال امعنوي - 
عند اأحٍد اإّل بحبي اه واإتباع نبّيه 
امر�سل لإمام العقول مكارم الأخاق 
الذي  اأّن  ويقينًا  احميدة،  واِخ�سال 
يتعاظم  خلفه  وي�سر   النبي ُيتابع 
امتابعة،  بهذه  روحــه  وت�سموا  عقله، 
وهي ل تتحّقق اإّل باحّب واموّدة لأهل 
 :  اه ر�سول  قــال  وقــد   ،البيت
نعمته،  من  به  يعدكم  ما  اه  اأحّبوا 
واأحّبوي حّب اه ، واأحّبوا اأهل بيتي 
حّبي ، ول �سك اأّن حّبه يتجّلى بحّب 
ي   يقول الذي   ال�سهداء �سّيد 
ح�سن،  من  ــا  واأن مّني  ح�سن  حقه: 
اأحّب اه من اأحّب ح�سينا، ول ريب 
العقول  ُيــغــّذي   اح�سن ُحــّب  اأّن 
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وتن�سج  تكتمل  العقول  واأّن  والأرواح، 
ت�سامي  تــــرى  ولـــهـــذا   ،بع�سقه
ع�ّساق  لــدى  العقول  وكــمــال  النفو�ص 
اح�سن عند زيارته وذكر م�سابه 

وخدمة اأوليائه.
اا�سم ودواعيه

واآلـــه   ور�سوله  اه حـــّب 
 الطاهرين وع�سق الإمام اح�سن
الكرام  الإخوة  دعْت  وثورته  ومنهاجه 
امــبــارك  ُيــطــلــقــوا عــلــى مــوكــبــهــم  اأن 
تيّمنًا   اح�سن ع�ساق  اأ�ــســم 
بــا�ــســمــه الــ�ــســريــف وطـــاعـــًة لــر�ــســول 
الــكــرام، وخدمًة  ــه  اآل اه مــوّدة 
بنور  وال�ساح  للكمال  وطلبًا  لأوليائه 
اح�سن الّزاهر زينة العر�ص وزين 

بالفوز  وطمعًا  والأر�ــــص،  ال�سماوات 
لر�سول  بالت�سّيع  اجزاء  يوم  والنجاح 
 ،امنتجبن بيته  واأهــــل   اه
الهِذيَن  الفائزون  هم  �سيعتهم  فــاإّن 
 ِ اآََمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِي �َسِبيِل اهه
ِعْنَد  َدَرَجًة  اأَْعَظُم  ْنُف�ِسِهْم  َواأَ ِباأَْمَواِلِهْم 
اْلَفاِئُزوَنبر�سوان  ُهُم  َواأُوَلِئَك   ِ اهه
امقامة،  دار  ي  اأ�سفياءه  وجــوار  اه 
قيام  عند  بالفوز  عليهم  امنادى  وهم 
القائم الطالب بثاأر اأولد الأنبياء، 
ــاَل:  َق  عبداه اأبــي  عن  ورد  فقد 
َهاِر اأََل  َل النه َماِء اأَوه ُيَناِدي ُمَناٍد ِمَن ال�سه

اإِنه َعِلّيًا و�ِسيَعَته ُهُم اْلَفاِئُزوَن.
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اموؤ�س�سون وزم�ن الت�أ�سي�س

اأ�ّس�ص اموكب جموعة من اموؤمنن 
من اأهاي )العويجة( ي ناحية الهوير 
لعام 2008م  اموافق  عام 1428هـ  ي 
خــّدام  مــن  جمع  على  ي�ستمل  وهــو  ـ 
زوار الإمام اح�سن يبلغ عددهم 
اأربعن خادمًا، نذكر منهم على �سبيل 
والأخ  حمد(،  )جا�سم  احاج  امثال 

)�سهل كطان( والأخ )وليد جا�سم(.
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ال�سيافة  ُيقّدمن  الّلواتي  الزينبّيات  من  جموعة  -اأي�سًا-  اموكب  وي 

للزائرات وُيرّحَن بهنه وُير�سدنهّن وُيقّدمَن العون ي رعاية اأطفالهّن.
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موقعه و�سفته

)العويجة(  منطقة  ي  اموكب  يقع 
التابعة  الــهــويــر  نــاحــيــة  ي  الــكــائــنــة 
على  ي�ستمل  وهو  امدينة،  ق�ساء  اإى 
ــرادقــن اأحــدهــمــا لــلــرجــال واآخـــر  �ــسُ
اأحــُد  لــه  ـــرغ  اأُف َمطبخ  وفيه  للن�ساء، 
وفيه  امــوكــب،  مــن  القريبة  امــحــّات 
وقد  وامــــاء،  لل�ساي  �سغر  ــرادق  �ــسُ
ن�سرة  عليها  �سارية  اموكب  تو�ّسطْت 
عــبــارة  نـــور  بــتــجــّلــي  ت�سيئ   �ــســوئــّيــة 

.ياح�سن
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لوٍن  راية خّفاقة ذات  ال�سارية  وي 
يا  عليك  ال�سام  عليها  ُكتب  اأحمر 
 ،زينب كفيل  يا  العّبا�ص  الف�سل  اأبــا 
وقــد اأحــاطــْت بــه عــّدة رايـــات بــاألــواٍن 
م�ساب  على  واحـــزن  الأ�ــســى  ُتظهر 
اموكب قطعة  واأمام  الطاهرة،  العرة 
و�سنة  وحّله  اموكب  اأ�سم  عليها  ُكتب 
اإى  ُت�سر  اأخـــرى  وقطعة  تاأ�سي�سه، 
والوحدة  الب�سرة  ي  امواكب  مّثلّية 
التابعة لها ي منطقة الهوير التي وثيق 
ل ي �سجّاتها، وتو�ّسطْت  اموكب و�سجي
نعْت  ال�ساحة امقابلة للموكب طاولٌة �سُ

من احديد ل�سواء ال�سمك ام�سكوف.
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نوع اخدمة

 اح�سن الإمــام  ع�ّساق  ي�سعى 
�سبط  زوار  ــاإيــثــار  ب الــكــمــال  لك�سب 
والــنــفــيــ�ــص،  ــاي  ــغ ــال ب  الر�سول
اأّيام اخدمة،  فجهدهم م�ستمٌر طيلة 
ــاد�ــص  ــ�ــس ـــوم ال ـــي ـــداأ مـــن ال ـــب الـــتـــي ت
احــرام  حــرم  �سهر  من  والع�سرين 
على  الــّزوار  مرور  اإنق�ساء  غاية  واإى 
نــاحــيــة الــهــويــر، وقـــد ذكـــر لــنــا الأخ 
ح�سن فدعم- وهو طّباخ ي اموكب- 
ختلفة،  وجبات  عــّدة  ُيقّدمون  اأّنهم 
وُيراعون فيها ما يرغب فيه الزائرون 
خ�سو�سًا ال�سمك ام�سوي، والرياي، 
والـــوجـــبـــات الــ�ــســريــعــة، والــفــواكــه، 
والع�سائر، وكّل ما يطلبه زوار حبيب 

 ،وريحانته امظلوم ر�سول اه
ي  امبيت  اأثناء  ال�سيافة  عن   ف�سًا 

.بيوت ع�ّساق اح�سن
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ميزات اموكب

تتمايز امواكب فيما بينها بالت�سابق ي 
اموكب  هذا  لكّن  وكيفيتها،  اخدمة  نوع 
مّيز بخادٍم وتر باأبيه واإخوته، هو )عزيز 
 ،ع�سق اح�سن الذي  جا�سم خلف( 
امنطقة وغــرهــا من  مــنــره ي  وَخــــَدم 
اربعة  منذ  الــعــزاء  يــقــراأ  فهو  امــنــاطــق، 
وع�سرين عامًا، وقد �ُسجن من قبل النظام 
البائد واأُعدم والده مع اأربعة من اإخوته، 
وقد ذكر لنا اخادم اأّنه يقراأ العزاء يومّيًا 
وي�ستمر   اح�سن لع�ّساق  اموكب  ي 
َن�سب  زمن  انتهاء  اإى  امنر  خدمة  ي 
موكب  على  خدمته  تقت�سر  ول  اموكب، 
يقراأ  هو  بل   اح�سن ــام  الم ع�ساق 

العزاء ي بقية امواكب اي�سًا.
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ومن مّيزات اموكب وجود اأ�سبال 
 ،اح�سن الإمـــام  ع�سقوا  �سغار 
ــوا خـــدمـــة زّواره،فـــــراهـــــم  ــق ــس وعــ�
الزائرين  يتهافتون على حمل حقائب 
بالعطر امحّمدي والتو�سل  وتعطرهم 

بهم ل�سيافتهم.
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نفق�ت اموكب

اموؤمنن  �سفة  ــكــرم  وال ال�سخاء 
ارت�ساه  الذي   اه بدين  لتعّلقهم 
َقاَل :اإِنه   اأَِبي َعْبِد اه لهم، فَعْن 
ــَاَم  الإِ�ــسْ َلُكُم  ى  اْرَت�سَ وَجــله  َعــزه  اهه 
َخاِء  ِبال�سه ْحَبَته  �سُ ــُنــوا  ْحــ�ــسِ َفــاأَ ِديــنــًا 
عند  م�سناه  ما  وهذا   ،ُلِق اْخُ وُح�ْسِن 
�سيعة اأبي عبد اه واأتباعه الذين 
احاج  لنا  ذكــر  وقــد  و�ساياه،  اأّتبعوا 
 البيت اأهـــل  جـــود  اأّن  )جــا�ــســم( 
اأنعك�ص نوره على حّبيهم وع�ّساقهم، 
ب�سكل  النفقات  ُتمع  موكبهم  ففي 
دورّي من �سنة اإى اأُخرى، وعند البدء 
وغــرهــم  اخــــّدام  ُي�سهم  بــاخــدمــة 
اموكب  �سندوق  فُيفتح  ــفــاق،  الإن ي 

ذلك  وبعد  التّرعات،  اإليه  وي�ساف 
َيظهر الإيثار ويتجّلى ي نفو�ص ع�ّساق 
اح�سن فيقّدمون الأ�ساحي يوميًا 
من نفقاتهم اخا�سة، وذكر احاج اأّن 
ق�ساء  من  اإليهم  ياأتي  اموؤمنن  بع�ص 
بجلب  الإنــفــاق  ي  لي�سارك  ق�سر  اأّم 
من  اأخـــرى  واأمــــور  ع�سائر  �ساحنة 
العرة  اأولياء  خدمة  ي  اإنفاقها  اأجل 

 .الطاهرة
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