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مقدمة

ِمْن َبن الّشعائِر الّدينيِة التي اْهتمَّ ها 
جاهديَن  وَسعوا   ،البيِت أهِل  أئّمُة 
خال  من  عليها،  واح��ِث  تروِجها  ي 
مشاِهدِهم  زيارُة  هي  وأفعاِهم،  أقواِهم 
ام���ّرف���ِة، وخ��ص��وص��ًا زي���ارة اإم���اِم 
 عنْهم ُروي���ْت  بحيث   ،احُسِن
اٴوق��اٍت  وي  كثرٌة،  زي��اراٌت  ذلك  ي 
مناسبٌة  خلو  ت��ك��اُد  ا  ب��ْل  م��ت��ع��ّددٍة، 
سّيِد  زي��ارِة  فضِل  ي  حديٍث  عن  دينّيٌة 
  واستحباِها؛ أّن زيارَتُه الّشهداِء
كثرًة  وتربوّيًة  عقائدّيًة  مضامَن  حوْت 

ااعراِف  مظاهِر  من  مظهٌر  فهي  جّدًا؛ 
التي  احقيقّيِة  بالوايِة  وامعلِن  الواضِح 
مناسباٍت،  عّدِة  ي  ورسوُله  اهُ  ها  أمَر 
كا هي ِمْن أرقى مصاديق امحّبة واموّدة 
قرباه، وكذا  للنّبّي ي ذوي  احقيقّية 
الفساِد  رف��ِض  مظاهِر  من  مظهٌر  هي 
والباطِل، واإراِر الّدائم عى مواجهة 
زماٍن  أِي  ي  والظامَن  الّظلم  وحاربة 
الفرِد  َلُدن  ِمْن  الّتاّم  والّتسليم  ومكاٍن، 
الّدينّية،  ورموِزه  وقادتِه  أئّمتِه  امسلِم 
فقْد روى اأصّم، عن عبد اه بن بكر 
عبد  أبو  قال  »ق��ال:  طويٍل،  حديٍث  ي 
اه: يا بن بكر، إّن اه اختار ِمن بقاِع 
واح��رم،  اح��رام،  البيت  سّتة:  اأرض 
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اأوص��ي��اء،  ومقابر  اأنبياء،  ومقابر 
ُيذكر  التي  وامساجد  الّشهداء،  ومقاتل 
تدري  هل  بكر،  بن  يا  اه،  اسم  فيها 
 احُسن اه  عبد  أي  قر  زار  َم��ْن  ما 
إّا  صباٍح  ِم��ن  ما  اج��اه��ُل،  جهَله  إذا 
ُينادي:  امائكة،  من  هاتٌف  قِرِه  وعى 
اه  خالصة  إى  أقبل  اخ��ر،  طالب  يا 
يسمُع  النّدامة،  وتأمن  بالكرامة،  ترحل 
الثقلن،  إّا  امغرب  وأهل  امرق  أهُل 
احََفَظة  ِمن  َمَلٌك  اأرض  ي  يبقى  وا 
حّتى  العبد،  رقاد  عند  عليه  َعَطَف  إّا 
يسّبح اه عنده، ويسأل اه الِرضا عنه، 
وا يبقى َمَلٌك ي اهوى يسمُع الّصوَت 
فتشتّد  تعاى،  هِ  بالّتقديِس  أجاب  إّا 

الّساء  أهُل  فُيجيبهم  امائكة،  أصواُت 
وأهل  امائكة  أص��واُت  فتشتُد  الّدنيا، 
الّساء  أهل  تبلغ  حّتى  الّدنيا،  الّساء 
النّبّيوَن،  أص��واَت��م  فيسمُع  الّسابعة، 
 ،احُسن عى  وُيصُلون  فيرّحوَن، 

ويدعوَن َمْن زاره«)1(.
عى   البيت أهل  شيعة  دأَب  لذا 
زي��ارت��م وإح��ي��اء ذك��ره��م، وخ��دم��ة 
تلَك  بن  وِمْن   ،وزائرهم قاصدهم 
امشهود  اأث��ر  ذات  اخدمّية  اموكب 

 .موكب وُحسينّية اهادي البشر

1- كامل الّزيارات: �ص 242.
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اموقُع وزمُن الّت�أ�سي�ِس 

ي��ق��ُع م��وك��ُب وح��س��ي��ن��ّي��ُة اه���ادي 
الّطريِق  عى  اهوير  ناحية  ي   البشر
واجبايش(،  )الُقرنة  بن  الّرابِط  العاِم 
وقْد  العبادّي(،  )شهاب  احاج  أّسسه 
وضع حجرُه اأساس يوم شهادة النّبِي 
اخاتم ي الّثامن والعريَن من صفر 
)1436#-2014م(؛  ع��ام  ي  اخ��ر، 
بصاحب  تيُمنًا  ااس��م  هذا  اختر  لذا 

.الّذكرى
)150م(  مساحة  عى  اموكب  ُبنَي 
وبطريقٍة  وم��ت��ط��ِوٍر،  ح��دي��ٍث  ب��ط��راٍز 
حسينّيٍة  عى  وحتوي  معارّيٍة،  هندسّيٍة 
واستقبال  للِضيافة  ص��غ��رٍة  وغ��رف��ٍة 
الّضيوف، وأخرى مبيت الّزائريَن، وإى 

زًة  جهَّ الّصّحّية  امياه  دورة  اآخر  جانبه 
وم��اٍء  ّح��ام��اٍت،  م��ْن  كاّفة،  باخدماِت 
امواّد،  بأفضل  ُبنيْت  وقْد  وبارٍد،  حاٍر، 
وعريَن  مسًة  كلفتها  مقدار  بلغ  حّتى 
مغاسل  -أيضًا-  وتوجد  تقريبًا،  مليونًا 

خاّصة بالنّساء.
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فرادُة اموكِب 
اخ��دم��ّي  بنشاطِِه  ام��وك��ُب  يتمّيُز 
أّيام  طول  وامتواصل  امستمّر  والّثقاّي 
يقُع  إْذ  امتمّيز؛  اجغراّي  موقعه  الّسنة؛ 
الّزائرين واماّرة، فهو مفتوٌح  عى طريق 
هم، وللاّرة، ي ختلف اأوقات، أداء 
امناسبات  فيه  ُتيا  إْذ  العبادية؛  ااعال 
الّدينّية عى طوِل أّيام الّسنة، مْن واداٍت 

 .ووفياٍت أئّمة أهل البيت
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ُصِرْت  كبرًة  باحًة  اموكُب  تتقّدُم 
ُجعلْت  إْذ  الّزائريَن؛  اسراحة  حّطًة 
عن  عبارة  وأخرى  عربّية،  جلسة  منها 

جموعٍة من الكراي وما يلزُمها.
ذكرنا  -ك��ا  اموكب  به  يتمّيُز  ومّ��ا 
أساِسه  حجر  وض��ع  ي��وم  أّن  سابقًا- 
ي  صفر،  من  والعريَن  الّثامن  ي  كان 
اإماِم  وادِة  يوِم  ي  افتتاُحُه  كان  حن 
شعبان،  شهر  من  الّثالث  ي   احُسن

فمّدُتُه الّزمنّيٍة مسة أشهر ومسة أّيام. 
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ِخْدمُة اموكِب 

من  احُسينّية  خدمته  اموكُب  يبدأ 
ي��وم ال��ّث��ام��ن وال��ع��ري��ن ح��ّرم اح��رام 
الّسابع من شهر صفر، َترُع  يوم  حّتى 
اِخدمة كّل يوم بعد صاة الُصبح بقراءة 
ُيبتدأ  ثمَّ  باح،  الصَّ الكريم ودعاء  القرآن 
لوجبة  واإعداد  اإفطار  وجبة  بتقديم 
الّثاثة  اأّي��اِم  ي  فيها  م  ُيقدَّ إْذ  الغداء؛ 
اأّياُم  الّدجاج والّلحم، وختُص  اأوى 
الّسمك  طعام  بتقديم  اأخرة  الّسبعة 
يوم  كِل  ي  ُيعُد  إْذ  الّشوي)امسكوف(؛ 
وقت  وي  الّسمك.  من  كيلو   )150(

الّسيعة،  بعُض اأكات  ُم  ُتقدَّ العر، 
امّشاية،  انقطاِع  يوَم  فيه  اخدمة  وُختُم 
الّسابع  ي   احسن اإمام  شهادة  يوم 

امناسبة  هذه  فيه  ُتيا  أْن  بعد  صفر،  من 
بإقامة جلس العزاء مّدة ثاثة أّيام.

ويستضيُف اموكُب الّزائريَن للمبيت 
داخل اموكب، وي بيوت َخَدَمِة اموكب.
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َخَدَمُة اموكِب

من  َخ���َدٍم  ب��وج��وِد  ام��وك��ُب  يتمّيز 
هناك  إْذ  النّساء؛  م��َن  وَخ���َدٍم  ال��ِرج��ال 
قاعِة  خلَف  يقُع  بالنّساء  خاٌص  جناٌح 
خدمَن  النّساِء  مَن  كوكبٌة  وفيه  اموكب، 
الّطبخ  عن  فضًا  الّزائرات،  اأخوات 
عدُدهنَّ  ويصُل  اح��اِر،  اخبِز  وإع��داد 
مْن  وأغلبهنَّ  خ��ادم��ة،  العرين  إى 
مَن  اخََدُم  أّما  وأقربائه،  امؤِسس  عائلة 
الّثاثَن  حدوَد  عدُدهم  فيبلُغ  الّرجاِل، 
بعمِل  ختٌص  ه��و  َم��ْن  منهم  خ��ادم��ًا، 
وثالث  الّسمِك،  بشوي  وآخر  الّشاي، 
ال��ُزّوار  باستقباِل  وآخ���روَن  بالّطبِخ، 
والغسل،  والّتنظيف  الّطعام  وتقديم 

وسائر حاات اِخْدَمة. 
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مويُل امَْوكِب 
عى  م��ص��ارفِ��ِه  ي  ام��وك��ُب  يعتمُد 
الّتمويِل الّذاّي مَن امؤِسس نفسه؛ إْذ إّنُه 
استثمَر القطعَة املحقَة باموكِب للّتجارِة 
ص  خصَّ وق��ْد  اإنشائّية،  ام��واّد  بيع  ي 
اموكِب،  لتمويِل  إي��رادات��ا  ِم��ْن  ج��زاًء 
ومّدُه  رزِقِه  تسبيِب  ي  اهِ  عى  معتمدًا 

بالّتوفيِق.
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ام�س�ريُع ام�ستقبلّيُة
طابٍق  إنشاَء  اموكِب  أصحاُب  ينوي 
الّزائريَن  اس��راح��ة  ح��ّاً  يكوُن  ث��اٍن 
ي  امبيَت  ُيفِضُل  الّزائر  أّن  ومبيتهم؛ 
مْن  لقربِِه  البيت؛  ي  منُه  أكثر  اموكِب 
طريِق الّزائرين، والنِّيُة معقودٌة -أيضًا- 
عى إنشاء قاعٍة خاّصٍة بالنِساء، وامؤّمُل 
ي اأعواِم القادمة نقُل اِخدمة إى أماكِن 

تقّدِم الّزائريَن.
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