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امقدمة

ما اإن يهل هال امحرم حتى تهل
معه اأحـــزان �شيعة اأه ــل البيت؛
للذكرى واماأ�شاة الليمة التي حلت
بــالـعــرة الطاهرة الـتــي اأخلفها
النبي فينا جاة واأمانا لنا ،وقادة
وماذ ًا ،واأو�شياء وهداة من ال�شالة
والنـ ـحـــراف عــن الــديــن امـحـمــدي
ال�شيل ،حيث جاء عن حذيفة اليمان
اأنــه قــال� :شلى بنا ر�ـشــول اه
ثم اأقبل بوجهه الكرم علينا فقال:
«معا�شر اأ�شحابي اأو�شيكم بتقوى
اه والعمل بطاعته ،فمن عمل بها
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فاز وغنم ومن جح وتركها حلت به
الندامة ،فالتم�شوا بالتقوى ال�شامة
من اأهوال يوم القيامة ،فكاأي اأدعى
فـاأجـيــب ،واإي تــارك فيكم الثقلن
كتاب اه وعرتي اأهــل بيتي ،ما اأن
م�شكتم بهما لن ت�شلوا  ،ومن م�شك
بعرتي من بعدي كان من الفائزين،
1
ومن تخلف عنهم كان من الهالكن».
فبهال �شهر الحزان تثار امواجع،
وتتجدد الح ــزان ،وتعود ام�شائب،
والكل يلب�ص ال�شواد وين�شر راية احزن
وامــوا�ـشــاة ل�شيد الر�شل ،وتعود
كرباء من جديد حية طرية ي قلوب
و�شمائر �شيعة اح�شن وخدمته،
 1كفاية اأثر :ص .137
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فت�شتنفر فيه ومــا بـعــده مــن اليــام
الهمم ،وتعقد وتتو�شح بحزم وحزام
اخــدمــة ،وتن�شب م ـاآم الـعــزاء على
فقيدهم الذي فجعوا به قبل اكر من
()1400عام ،وحرارة فقده وم�شيبته
م ترد ي قلوبهم وم تغب عن وعيهم
وت�شوراتهم ،فراهم يعي�شون ويحيون
ذكراه وكاأما اليوم اأرحل فقيدهم،
اليوم جرت واقعة ماأ�شاة الطف ،اليوم
�شبيت عائاتهم الطاهرة ام�شونة،
فلله درهــم من خدمة مــوالــن ،ومن
اه اأجــرهــم طالبن ،وعلى ر�شوله
واآله يوم القيامة مقبلن مرتوين
�شفاعة حبهم واتباعهم عليهم التحية
وال�شام اأجمعن.

اا�سم ودواعيه

داأب �شيعة اأهل البيت على الت�شمية
باأ�شماء اأهــل البيت ترك ًا وتيمن ًا
باأ�شمائهم وذواتهم الطاهرة وتذكر ًا
ما حل بهم من ام�شائب والظلم وهي
�شرة م�شتقاة من ال�شارع امقد�ص فقد
ورد ي احديث َعــنْ اأَ ِبــي َج ْع َف ٍر
اأنــه َق َالَ «:اأ ْ�ش َد ُق الأَ� ْــشـ َمــا ِء َما ُ�ش ِم َي
ِبا ْل ُع ُبو ِد َي ِة واأَ ْف َ�ش ُل َها اأَ ْ�ش َما ُء الأَ ْن ِب َياءِ»،2
كما ورد عن النبي «:ما من اأهل
بيت فيهم ا�شم نبي اإل بعث اه اإليهم
ملكا يقد�شهم بــالـغــداة والع�شي»،3
 2مــراآة العقول ي �شرح اأخـبــار اآل الر�شول،
العامة امجل�شي:ج�،21ص.31
 3الأماي  ،ال�شيخ الطو�شي� :ص .453

والأوى حمد اأو اأحـمــد اأو على اأو
اح�شن اأو اح�شن اأو جعفر اأو طالب
اأو عبد اه اأو فاطمة من الن�شاء فورد
عن اأبي اح�شن«:ل يدخل الفقر
بيت ًا فيه اأ�شم حمد ًا اأو اأحمد اأو علي اأو
اح�شن اأو اح�شن اأو جعفر اأو طالب
اأو عبد اه اأو فاطمة من الن�شاء»،4
فـلــذا اأ�شبحت هــذه ال�شرة �شعار ًا
وعــامــة على النـتـمــاء وال ــولء لأهــل
بيت الع�شمة والطهارة والرتباط
الوثيق بذلك ام�شمى ،فجاءت الت�شمية
هــذه بــ(مــوكــب خــدام ابــن الــزهــراء
)؛ ما للزهراء البتول من مقام
وقدا�شة ي قلوب اموالن وامحبن من
 -4بحار الأنوار :ج � ،101ص .131
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�شيعة اأمر اموؤمنن ،كما هي
�شاحبة العزاء وام�شيبة ،ولها ين�شب
العزاء وبا�شمها تقام �شعرة اأحياء
اأمرهم ،لــذا كانت هــذه الت�شمية
مـ ــورد ق ـبــول خــدمــة ام ــوك ــب ب ــدون
اختاف واعرا�ص.
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زمن تاأ�سي�س اموكب ومكانه

اأُ�ـشـ�ــص امــوكــب ي عــام(1430هـ ـ
2010/م) ،اأ�ـشـ�ـشــه جـمــوعــة من
اأهــاي ج�شر كرمة علي من ختلف
ع�شائرها منهم :ال�شيخ داخــل عبد
اح�شن ال� ـشــدي ،عــارف احلفي،

الدكتور �شام فرج امالكي ،باقر عبد
الطيف ،عبد اح�شن باه�ص ال�شدي.
يـقــع امــوكــب عـلــى �ـشـفــاف اأه ــوار
اجباي�ص وقبل مدخل ق�شاء اجباي�ص
ال ـتــابــع اى حــاف ـظــة ذي ق ــار ما
يقارب( )10كيلومرات ،كان موقعه
عبارة عن م�شتنقع مائي اأهــداه اأحد
ام ـوؤم ـنــن مــن اأهـــاي اجـبــايـ�ــص اإى
اأ�شحاب هذا اموكب من اأجــل خدمة
الإمام اح�شن اإقامة اموكب فيه،
فردم ي بداية المر جزء ب�شيط من
هذا ام�شتنقع ي ال�شنتن الأوليتن ،ثم
ي ال�شنوات الاحقة تو�شع ب�شكل اأكر
فردم بالراب ما يقرب من الف عجلة
(قاب)وهو اليوم م�شاحة كبرة.
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فكرة التاأ�سي�س

ج ــاءت ف ـكــرة الـتـاأ�ـشـيـ�ــص امــوكــب
و�ـشـبــب اخ ـت ـيــار مـكــانــه نتيجة لقلة
امواكب اخدمية واخدمة ي وقتها،
واحتياج الــزائــر ي م�شرة الربعن
اإى اخدمة موا�شلة ام�شر ،وذلك
عند مرور (موكب م�شاية اأهاي ج�شر
كرمة علي) الذي كان عدده يقرب من
اأربعن زائر ًا بقيادة ال�شيخ داخل عبد
اح�شن لفتة ال�شدي وبع�ص اموؤمنن
من اأبـنــاء امنطقة ،فــوجــدوا اأن هذه
امنطقة تقل بها خدمة الزائر ،وهي
منطقة منقطعة عن مركز امدينة،
فيحتاج فيها الــزائــر اإى الطعام
وال�شراب وال�شراحة وامبيت  ،فقرر

ال�شيخ داخل الأ�شدي والدكتور �شام
فــرج وهــا�ـشــم فــرج والخ رائ ــد اأبــو
م�شطفى واآخــرون من �شباب اموكب
اأن ياأ�ش�شوا موكب ًا ي هــذا امكان ي
ال�شنة الاحقة ،و�شرعوا ي تهياأت
م�شتلزمات اخدمة وجمع امال.
زمان خدمة اموكب
وعدد خدامه:

يبداأ اموكب باخدمة اح�شينية
لــزوار وقا�شدي الإمــام اح�شن
القادمن من حافظة الب�شرة ومن
باقي امحافظات العراقية ومن دول
اجوار ي اليوم الثامن والع�شرين من
حرم احــرام ،وت�شتمر اخدمة اإى
حن انقطاع ام�شاية ي يوم التا�شع من
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�شهر �شفر اخر.
اأمــا عــدد خدمة امــوكــب :فهي ي
تزايد ،والعدد احاي يقرب من مائة
خــادم وك ـ ٌل تعمل بح�شب خطة عمله
وحاجة اموكب والزائرين.
�سفة اموكب

اموكب عبارة عن مدينة خدمية
�شغرة متكاملة مــن حيث اخدمة
ال ـتــي يـحـتــاجـهــا الــزائــر ي م�شرة
الربعن ،ففي بداية المر كان اموكب
عبارة عن خيمة �شغرة قد اقر�شت
من اأحد اموؤمنن مدة اأداء اخدمة،
ثم ي ال�شنة الثانية ا�شرى موؤ�ش�شوه
خيمة خا�شة به.
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بعدها اأ�شبح اموكب بهذه ال�شعة،
وهو اليوم خيمة كبرة مت�شلة بعدد
مــن اخـيــام بلغ عــدد اعمدتها اأثنى
وع�شرين عمود ًا ،عر�شها ع�شرة اأمتار
وطولها خم�شة ع�شر مــر ًا مرتكزة
على ا�شا�ص من اعمدة احــدي ،ولها
ثاثة ابواب  ،وتطل من اأحد جوانبها
على مياه هور اجباي�ص حيث الق�شب
والــردي وامــاء وخراته  ،لذا �شعب
على العاملن ن�شبها ،اإل با�شتخدام
اآلة (الرافعة) تعينهم على رفع تلك
العمدة ون�شبها.
كما يقع على احــد جوانبه حاوية
تـعــرف ال ـيــوم ب ــ(ال ـكــرفــان)؛ جعلت
خ ــزن مـتـلـكــات امــوكــب مــن اآلت

ومكائن وحاجيات اأخرى ،وعلى مينه
يقع فرن ال�شمون الكهربائي اليراي
ال�شنع ،واى جانبه �شقيفة اأعــدت
للطبخ واأعداد الطعام  ،وبجواره اأي�ش ًا
يقع الك�شك احديد امعد لعمل ال�شاي
وتوزيعه.
كما هناك خيمة خا�شة للن�شاء،
ف ـ� ـش ـ ًا ع ــن ال ـ� ـش ـح ـيــات اخــا� ـشــة
بــالــرجــال واخ ــرى خا�شة بالن�شاء،
حمامات اأي�ش ًا جهزة بال�شخانات
وامــاء احار والبارد وكل ما يحتاجه
الــزائــر ،كما ويتقدم واجـهــة اموكب
رايات احزن ال�شوداء.
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خدمة اموكب

يقدم اموكب كل م�شتلزمات اخدمة
للزائرين الكرام؛ لذا عمل على تقدم
كل ما يحتاجه الزائر ي م�شرته من
طعام و�شراب باأوقاته الثاثة ،وطبابة
وعاج لبع�ص احالت التي يحتاجها
الزائر من اأجل �شامته ودفع اخطر
عنه.

اما اماأكولت وام�شروبات فهناك
كـ ــادر م ـت ـعــدد ،ف ـه ـنــاك م ــا يـعــرف
بـ(ام�شوكجية) مهمتهم توفر كل ما
يحتاجه اموكب من اأمتعة وم�شتلزمات
الطعام والـ�ـشــراب مــن اخ�شروات
والفاكهة واللحوم والذبائح و والأرز
والدقيق وامــاء وغرها ،وهم حواي
خم�شة اأ�شخا�ص منهم(ح�شب طاهر،

وخل�ص فرج ،وثائر عبد العاي).
كما هناك اأن طباخن للموكب :بلغ
عددهم ع�شرة ،منهم( علي طاهر،
كاظم �شلطان ،هــاي مــالــك ،حميد
جــواد ،هــاي عبا�ص  ،عبا�ص طاهر
واأخوته وغرهم).
ك ـمــا اأن ه ـنــاك ق ـ� ـشــاب خــا�ــص
باموكب :وهو (حميد جواد) عمل من
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حن تاأ�شي�ص اموكب ي مهنته ،حيث
يبداأ عمله يومي ًا من ال�شاعة الواحدة
ظهر ًا حتى ال�شاعة ال�شاد�شة ع�شر ًا،
يقوم بذبح و�شلخ وتقطيع وثــرم ما
ي ـقــرب مــن عـ�ـشــرة �ـشـيــاه  ،وخ ــادم
اآخــر خا�ص بتهيئة الكباب والركر
ويعرف بـ(الكبابجي) ،وهو (عبا�ص
طاهر حبيب)،عمل من حن تاأ�شي�ص
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اموكب ،يبداأ عمله من ال�شاعة الرابعة
والن�شف �شباح ًا ،يقدم وجبة الكباب
مــن الـ�ـشــاعــة التا�شعة اى ال�شاعة
العا�شرة �شباح ًا ،ووجبة اأخرى ع�شر ًا
من ال�شاعة الثالثة ع�شر ًا اى ال�شاعة
الرابعة ع�شر ًا ،وبعد مــام اخدمة
يحيي �شعرة ام�شي لزيارة موى اأبي
عبد اه.
اأم ـ ــا اخ ــدم ــة ال ـعــاج ـيــة :ففي
ام ــوك ــب عـ ـي ــادة ط ـب ـيــة م ـكــونــة من
(الدكتور �شام فــرج مــران امالكي)
اخت�شا�شي باطنية ،يعمل ي م�شت�شفى
اأبـ ــي اخـ�ـشـيــب  ،وامـ ـع ــاون الطبي
(مرت�شى اأحمد فرج امالكي).

فيقوم (الــدكـتــور �ـشــام امالكي)
بخدمة العاج والتطبيب من اليوم
الأول مــن �شهر �شفر اإى الثامن
منه ،يبداأ عمله من ال�شاعة ال�شاد�شة
�شباح ًا حتى غروب ال�شم�ص وانقطاع
حركة ام�شاية تاركا عمله وارتباطاته
الخ ــرى مــن اأجــل �شامة الزائرين

وخدمتهم ،حتى ي بع�ص الوقات يعمل
على تقدم الطعام اأو ال�شاي وهو ي�شعر
بحاوة عمله اح�شيني هذا ،ومفتخر ًا
بان يكون اأحد خدمة اموكب .
ك ـمــا اأن امـ ـع ــاون ال ـط ـبــي يعمل
معه ف�ش ًا عــن قيامه مهمة توفر
م�شتلزمات العاج من اأدوات واأدوية،
وبعد انتهاء خدمة اموكب ينقل عيادته
اى موكب اآخر اأ�شمه (موكب العرة
الطاهرة )ي حافظة احلة ي
منطقة (الدبلة) على الطريق العام.
ك ـمــا هـ ـن ــاك اإعـ ــامـ ــي ام ــوك ــب:
وهــو(ح ـمــد داغـ ــر ح ـب ـيــب) ،اأحــد
موؤ�ش�شي اموكب عمله توجيه الكادر
اخدمي للموكب وا�شتقبال الزائرين
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والوافدين على اموكب ،وهو معروف
بقريحته ال�شعرية والهو�شات احما�شية
وكلمات الرحيب التي تعطي للخدمة
والزائرين احما�شة وال�ـشــرار على
العمل وبذل اجهد وموا�شلة الطريق،
ومن اأ�شعاره احما�شية:
ن�شن موكبك يح�شن واحنه على
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ط ــب اح ـ� ـشــد لـلـمــو�ـشــل جــاويــن
العهد باقن
الروايه ال�شود
ما نرك خدمتك لو مر ا�شنن
(ب ـاأمــر ال�شي�شتاي احنه طبينه
ومن كرمة علي هلجينه متعنن
(الزاير خل يدلل كون مر بينه) .املعب).
اأنــه بــدون درب اح�شن ما ا�شوى
اظل عاي�ص
معتني ح�شن خادم �شاكن بار�ص
اجباي�ص
احنه اجنود ابو ال�شجاد فايتن عله
الدواع�ص
(داع�ص كلوله اموت وما نتنازل).
�شيب و�شاب متعنن خل اي�شوف
ابن ا�شعود
�شيعه وما نهاب اموت م�شي على
امنية بزود

19
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فرج  ،ومعد اأحمد فرج ،وحمد اأحمد
نفقاته
ت ـك ـفــل ن ـف ـقــات ام ــوك ــب خــدامــه فــرج ،وولــد خــادم اح�شن نعيم
بتخ�شي�ص لــه مـقــدار مــن امــال كل داغر ،وابن اخيه ح�شنن).
�شهر كل على ح�شبه وقدرته امالية،
فــبــداأ امــوكــب ب ـخــدمــة بـ�ـشـيـطــة ثم
اأخــذ اخــر والــركــات تتزايد  ،حتى
ا�شتطاعوا اأن ين�شبوا فيه فرن �شمون
كهربائي ،يبداأ عمله بتقدم ال�شمون
من بعد �شاة الفجر ،ويجهز الفرن
ي الـ�ـشــاعــة ال ــواح ــدة األـــف فطرة
(�شمونة) ،ويخبز ي اليوم الواحد
من خم�شة اى �شتة اكيا�ص ،وكل كي�ص
يعمل منه ( )600فطرة  ،ويعمل على
ذلك كل من (ال�شتاذ م�شطفى اأحمد
فرج واخوته ،وال�شتاذ اأ�شعد اأحمد
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ن�ساطه الديني والثقاي:

تـقــام ي امــوكــب �ـشــاة اجماعة
ي اأوقــاتـهــا الثاثة باإمامة (ال�شيخ
داخل ال�شدي) ،ثم ي �شباح كل يوم
بعد �شاة ال�شبح تقراأ زيارة الإمام
اح�شن ،ثم مـاأم ق�شر بعدها
دعــاء ال�شباح ،وبعد �شاة امغرب
حا�شرة دينية.
الكرامات والركات التي م�شت من
خدمة �شيد ال�شهداء نقل اأ�شحاب
اموكب :اأنه ي اأحد اأيام اخدمة ت�شرب
الغاز من قنينة الغاز واأخــذت النار
تت�شاعد وكادت تنفجر لول الرعاية
الربانية وبركات المام اح�شن
اأُل ـهـ َـم اأحــد اخــدمــة اأن يرفع بع�شا
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طويلة مفتاح الغاز فانطفاأت النار،
فنظم لها اإعامي اموكب اأبيات من
ال�شعر قائا :
اريد ا�شولفلك ق�شية وانته �شوف
ا�ش�شار
ن�شب مــوكــب باجباي�ص يخدم
الزوار
�شبت نار كلفه تلهب من ابعيد
ف�شلك ين حيدر طفى ذيج النار
(خــدامــك ذولـــه احـفـ�ـشـهــم ين
الزهره احف�شهم).
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