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مقدمة

يح�شل  التي  العظيمة  الآثـــار  من 
اه  عــبــد  اأبــــي  الإمـــــام  زّوار  عليها 
ال�شهيد دعاء الأبرارام�شتجاب 
ومنهم  لهم،  كرامة  الــعــّزة؛  رِب  من 
زّوار  اأن  اأخر  الذي   العرة �شادق 
ينال  ظلمًا  امقت�ل   الغريب ابيه 
وفاطمة  وعــلــي   الر�ش�ل دعـــاء 
اأبيه  لــزّوار   دعا وقد   ،والأئمة
َمــْن  َيا  ــدعــاء:  ال بــهــذا   ال�شهيد
َيِة  ِباْلَ��شِ َنا  وَخ�شَ ِباْلَكَراَمِة  َنا  َخ�شَ
َما  ِعْلَم  واأَْعــَطــاَنــا  ال�َشَفاَعَة  ــا  ــَدَن وَوَع
ى وَما َبِقَي وَجَعَل اأَْفِئَدًة ِمَن الَنا�ِص  َم�شَ

وِلُزَواِر  اْغِفْر ِي ولإِْخَ�اِي  اإَِلْيَنا  َتْهِ�ي 
اَلِذيَن    �َشْيِ اْلُ اَه  َعْبِد  اأَِبي  َقْرِ 
اأَْبَداَنُهْم  �ا  واأَ�ْشَخ�شُ اأَْمَ�اَلُهْم  اأَْنَفُق�ا 
َلِتَنا  َرْغَبًة ِف ِبِرَنا وَرَجاًء ِمَا ِعْنَدَك ِف �شِ
َلَ�اُتَك  �شَ َنِبِيَك  َعَلى  اأَْدَخُل�ه  و�ُشُرورًا 
َعَلْيه واآِله واإَِجاَبًة ِمْنُهْم لأَْمِرَنا وَغْيظًا 
اَك  اأَْدَخُل�ه َعَلى َعُدِوَنا اأََراُدوا ِبَذِلَك ِر�شَ
ــْم  ُه ــاأْ واأْك ــَ�اِن  ِبــالــِر�ــشْ َعَنا  َفَكاِفِهْم 
اأََهاِليِهْم  َعَلى  واْخُلْف  والَنَهاِر  ِبالَلْيِل 
َلِف  واأَْوَلِدِهُم اَلِذيَن ُخِلُف�ا ِباأَْح�َشِن اْلَ
َحْبُهْم واْكِفِهْم �َشَر ُكِل َجَباٍر َعِنيٍد  وا�شْ
ِعيٍف ِمْن َخْلِقَك اأَْو �َشِديٍد و�َشَر  وُكِل �شَ
َل  ِن واأَْعِطِهْم اأَْف�شَ �َشَياِطِي الإِْن�ِص واْلِ
َما اأََمُل�ا ِمْنَك ِف ُغْرَبِتِهْم َعْن اأَْوَطاِنِهْم 
واأََهاِليِهْم  اأَْبَناِئِهْم  َعَلى  ِبه  اآَثُروَنا  وَما 
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َعاُب�ا  ــا  اأَْعــَداَءَن اإَِن  الَلُهَم  وَقَراَباِتِهْم 
ــَك  َذِل َيْنَهُهْم  َفَلْم  ُخــُروَجــُهــْم  َعَلْيِهْم 
ِمْنُهْم  وِخــَافــًا  اإَِلْيَنا  ال�ُشُخ��ِص  َعــِن 
اْلُ�ُج�ه  ِتْلَك  َفاْرَحْم  َخاَلَفَنا  َمْن  َعَلى 
ِتْلَك  واْرَحْم  ال�َشْم�ُص  ْتَها  َغَيَ َقْد  اَلِتي 
اأَِبي  ُحْفَرِة  َعَلى  َتَقَلَبْت  اَلِتي  ــُدوَد  اْلُ
اَلِتي  الأَْعُيَ  ِتْلَك  واْرَحْم   َعْبِد اه
ِتْلَك  واْرَحــْم  َلَنا  َرْحَمًة  ُدُم�ُعَها  َجَرْت 
َلَنا  ــْت  َق ــَرَ واْح َجــِزَعــْت  اَلِتي  اْلُقُل�َب 
َلَنا الَلُهَم  ْرَخَة اَلِتي َكاَنْت  واْرَحِم ال�شَ
وِتْلَك  الأَْنــُفــ�ــَص  ِتْلَك  ــَتــْ�ِدُعــَك  اأَ�ــشْ اإِِي 
ْ��ِص  اْلَ َعَلى  ُنَ�اِفَيُهْم  َحَتى  الأَْبـــَداَن 

.َيْ�َم اْلَعَط�ِص

اا�سم ودواعيه
الـــ�ـــشـــادق  الإمـــــــــام  ــــــاء  دع اإّن 
لـــزّوار  الــرحــمــة  وطلبه   ام�شّدق
بالزيارة  لهم  واأمــره   امظل�م اأبيه 
جعفر  �شيعة  ــرام  ــك ال الإخــــ�ة  دعـــا 
م�كبهم  يــ�ــشــّمــ�ا  اأن   ال�شادق
الإمـــام  م�شيف  الــ�ــشــريــف  بــاإ�ــشــمــه 
ولطفه،  بكرمه  تيّمنًا   ال�شادق
حيث م يبخل على �شيعته بخ�شلٍة اإّل 
وطلبها لهم من اه تعاى، وا�شتجابًة 
فر�ص  اغتنام  على  الــّث  ف  لأمـــره 
اأ�شفياء اه، ورغبًة ف  الي بزيارة 
نيل ر�شا اه �شبحانه بخدمة اأولياءه، 
وت�شهيل   اه ــ�ل  ــش ــر� ب ــًة  ــل ــش و�
وم�ا�شاًة   ،شبطه� لزيارة  الق�شد 
�شيعتهم  م�ا�شاة   وفاطمة لعلي 
اإى �شفيعهم �شّيد  �شباب اأهل الّنة ف رحلة م�شيتهم 
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هي�أة ااأمن�ء وزمن الت�أ�سي�س

اأَ�ّش�َص ام�كب جم�عة من ام�ؤمني 
من اأهاي الب�شرة ف عام #1413-
اثني  اإمنائه  هياأة  عدد  ويبلغ  1993م 
ذكر  وقد   ،الأئمة عــّدة  على  ع�شر 
�شياء  الاج  وه�  ام�ؤ�ّش�شي  اأحد  لنا 
ــ�ــص  اأُ�ــشّ امــبــارك  م�كبهم  اأّن  حــّمــد 
نا�شري   - الب�شرة  اأهاي  لكّل  ليك�ن 
 - وحّبيهم   حّمد واآل  حّمد 
يقارب  مــا  فيه  الــــّدام  عــدد  ويبلغ 
الل�اتي  الن�شاء  عــدا  خـــادم  امئتي 
واأطفالهّن،  الــزائــرات  خدمة  يت�ّلي 
الأمناء- مثاًل  اأ�شماء  وقد ذكر بع�ص 
ناه�ص  الـــاج  ومــنــهــم  حــ�ــشــرًا-  ل 
والاج  واأولده  ال�شبل  �شادق  والاج 

�شفيق والأخ رعد ال�شبل وغيهم ّمن 
ي��شل�ن  اإذ  بامجاهدين،  و�شفهم 

ليلهم بنهارهم ف الدمة.
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موقعه و�سفته

م يكن للم�كب مكان خا�ص بعينه 
النظام  زمــن  ف  تاأ�شي�شه  بــدايــة  ف 
�شديدة،  ام�شايقات  كانْت  اإذ  البائد؛ 
 - َذكر الاج ماجد الري�شاوي  فقد 
اأّنهم  اأع�شاء هياأة الأمناء -  اأحد  وه� 
كان�ا ي�شتاأجرون بيتًا ف �شارع ال�شدرة 
خاله،  من  الـــزّوار  ويخدم�ن  �شن�ّيًا 
اأر�ــشــًا  اأ�ــشــروا  ال�شنم  �شق�ط  وبعد 
وادي  بــي  مــا   ياح�شي طريق  على 
ال�شام ووادي الطف عند العم�د 1091 
بن�ا  وقــد  دومـــات،  ثاثة  وم�شاحتها 
 ، للخدام  عليها ثمان قاعات جهزة  
قاعات  وخم�ص   الزهراء وح�شينّية 
لدمة الن�شاء، ومطبخ كبي، وخبز، 

والآخر  حجري  اأحدها  �شم�ن  وفري 
كهربائي، وعدة خازن، وقاعة كبية 
ل�شناعة الل�يات باأن�اعها، وتت�شّدر 
امدخل قطعة كبية با�شم ام�كب مزّينة 
 الطاهرة العرة  �شادق  ا�شم  بن�ر 

.الإمام جعفر بن حمد ال�شادق
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خدم�ته

حاًل  امي�ش�رين  من  الأمناء  هياأة 
وه الــمــد وامــــّنــــة؛ ولــ�ــشــكــر هــذه 
النعمة بن�ا اأمرهم على تقدم اأف�شل 
انقطاع،  با  مّيز  وب�شكل  الدمات 
م�شتمّرة  وجبات  يقّدم�ن  فنجدهم 
باأ�شناف ُخ�ّص بها م�كبهم، باإ�شراف 
اأب� جم الطّباخ، فه� ام�شرف  الاج 
على عمل هذه الأ�شناف اممّيزة، وقد 
و�شفه الاج ماجد باأّن نف�شه الطّيب 
ــعــاود علينا  ـــر حــيــث ي ــان لــكــّل زائ ــب َي

ليتذّوق اأكل اأبي جم.
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ــاف ل اأغـــن الإخــــ�ة الــكــرام  واأ�ــش
بتفّننهم  ت�شهد  فال�شاورمة  خدمتهم، 
فعّمال   البيت اأهل  اأولياء  ف خدمة 
الأفران يجّهزون ام�كب ي�مّيًا بع�شرين 
حاجة  ليغّط�ا   ال�شّم�ن من  األــف 
الإخ�ة ف وجبة اللحم والدجاج ام�ش�ي 
ويقّدم   ،الك�ص ال�شاورمة  بطريقة 
كت�زيع مروحة  اأخــرى  ام�كب خدمات 
كهربائّية �شغية تعمل بالبطارّية كتب 
 ياح�شي يا�شهيد عليها بن�شرة �ش�ئّية

.ياعبا�ص و
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ميزاته
ــد اأمــتــاز امــ�كــب بــ�جــ�د معمل  وق
اأ�شناف  فيه  ُت�شنع  للحل�يات  خا�ص 
ـــزة مـــن الـــلـــ�يـــات كــالــدهــي  مـــّي
ما  وكــّل  بــاأنــ�اعــه  والكيك  والــبــقــاوة 
الإمـــام  م�شيف  خـــّدام  بخدمة  يليق 
ــادي  اأي فيه  تعمل  حيث   ال�شادق
ال�شناعة  هـــذا  ف  متفّننة  مــبــاركــة 

باأ�شكالها واأن�اعها امختلفة.
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نفق�ته

الإمــام  اأخــاق  مكارم  انعك�شْت  لقد 
�شيعته  على  حلمه  و�شعة   ال�شادق
يك�ن�ا  اأن  منهم  طــلــب  فــقــد  واأتــبــاعــه 
عليهم،  �شينًا  يك�ن�ا  ول   لهم زينًا 
با�شم  م�كبها  الأمناء  هياأة  اأ�شمْت  وقد 
وعاهدوا   ،ال�شادق الإمــام  م�شيف 
ما  كّل  يبذل�ا  بــاأن  مذهبهم  واإمــام  اه 
ب��شعهم ليلق م�كبهم بكرم اإمامهم؛ 
لهذا ل جدهم يقف�ن اأمام النفقة، فقد 
 ًدينارا ملي�ن  مئتي  الأر�ــص  اأ�شروا 
ة ليت�شّنى لهم خدمة  من اأم�الهم الا�شّ
نفقات  وكــّل   ،الر�ش�ل �شبط  زّوار 
اه  ف�شل  من  قّلْت  اأم  عظمْت  ام�كب 
�ش�ى  يرج�ن  ل  عليهم   البيت واأهــل 

القب�ل وح�شن العاقبة.
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