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امقدمة
اإل  نوع غريب، ل يفهمه  ع�شق من 
يبدوا  حاوته،  ــذَوق   وت به،  غرق  من 
به  هــام  مــن  كــل  �شيماء  ظــاهــرًا على 
اإنه لي�ص بع�شق زليخا  وذاب ي هواه، 
انفردت  ــذي  ال  يو�شف اه  لنبي 
اإنه  نعم  الن�شاء،  من  غرها  دون  به 
الع�شق  ـــه  اإن مــخــلــوق،  خــلــوق  ع�شق 
قلوب  اأخذ  الذي   ،ال�شهداء ل�شيد 
 ،اموؤمنن اأمر  �شيعة  من  اماين 
اح�شيني  الع�شق  ذلــك  اأ�شبح  حتى 
هويتهم، و�شعارهم )اإننا للموت ع�شاق 

اح�شن( �شعارهم، وقد ج�شدوه على 
م�شرة  ياحظ  فمن  الــواقــع،  اأر�ـــص 
زيارة الأربعن يجد فيها هذا النوع من 
النفي�ص  اموالون  يبذل  وكيف  الع�شق، 
اأهل  قبل الغاي ي �شبيل �شيد �شباب 
اجنة، واإيفاًء منهم اى ت�شحيته 
التي قدمها ي �شبيل الدين واحفاظ 
اإنها مواكب  على بي�شة ال�شام، نعم 
ـــــولء احــ�ــشــيــنــي الــتــي لـــولهـــا ما  ال
من  امليونية  اجموع  هذه  ا�شتطاعت 
العهد  لتجدد  كــربــاء  نحو  الــزحــف 
مع �شيد ال�شهيد ي كل عام، وها هي 
اخرات  ي  وت�شابق  تزايد  ي  اليوم 

واخدمات.
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لن�شلط  مـــاذج  منها  اأخــذنــا  وقــد 
موكب  بينها  من  وكان  عليها،  ال�شوء 

.خَدام اح�شن

اموقع وزمن الت�أ�سي�س
اح�شن   الإمــام  خــدام  موكب  يقع 
ق�شاء  بن  الرابط  الطريق  على   
وبالتحديد  ــر  ــدي ال ونــاحــيــة  الــقــرنــة 
ــ�ــص عــام  ــش ــنــانــة(، اأ� ــ�ــش )مــنــطــقــة ال

)1433هـ/2011م(.
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اموؤ�س�س ودواعي الت�أ�سي�س
اأُ�ش�ص اموكب على يد احاج كاظم 
وكان  واإخوانه،  امياحي  جرداغ حيي 
ــاء هــذا  ــش ــ� الـــــوازع الــــذي دفــعــهــم لإن
اأمام  بالتق�شر  الإح�شا�ص  اموكب هو 
من  اأغلبهم  لأن  ال�شهداء؛  �شيد 
كبار ال�شن ولي�شت لديهم القدرة على 
الزائرين  مع  طويلة  م�شافات  ال�شر 
ــاأرادوا  ف  ،اح�شن اه  عبد  لأبــي 
ك�شب الأجر والثواب عن طريق خدمة 

.زائري الإمام اح�شن
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مويل اموكب
على   اح�شن خـــدام  حــر�ــص 
�شواًء  طاقاتهم  باأق�شى  الأجــر  ك�شب 
من بذل اجهد اأو من بذل امال، وقد 
ــة  ــان كــام اه تــعــاى ي هــذه الآي ك
َحَتى   َ اْلرر َتَناُلوا  َلْن  اأعينهم  ن�شب 
ْن  مر ُقوا  ُتْنفر ــا  َوَم ــُبــوَن  ُتر ــا  َ مر ُقوا  ُتْنفر
داأب  اإذ   ،1يٌم َعلر ــهر  بر اَهَ  َن  ــاإر َف �َشْيٍء 
على  اموكب  خدمة  وباقي  اموؤ�ش�شون 
جمع امال طوال �شنة كاملة ثم �شرفه 

خال فرة م�شر الزائرين.

1- اآل عمران: 92.
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ملحق�ت اموكب
بحجمه  ــر  ــب ك ـــوكـــب  ام ــكــن  ي م 
من  يــتــكــون  اإذ  بــعــطــاءه،  كــبــر  لكنه 
ــرجــال واأخــــرى  ــل قــاعــتــن، واحـــــدة ل
امطبخ  غرفة  اى  بالإ�شافة  للن�شاء، 
التي  الأر�ــص  قطعة  اأمــا  واحمامات، 
من  بت  ُوهر قد  فهي  اموكب  عليها  بني 
 اح�شن لــاإمــام  اأ�شحابها  قبل 

ليتم بناء اموكب عليها.
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نوع اخدمة

نف�ص  ت�شتهيه  ما  كل  اموكب  يقدم 
الكرم من وجبات طعام على  الزائر 
ــيــوم ومـــدة اثــنــى ع�شر يــومــًا  طـــول ال
الزائرين  م�شر  انتهاء  حن  تقريبًا 
وجبة  فهناك  الب�شرة،  حافظة  من 
الفجر  بــزوغ  عند  تبداأ  التي  الفطور 
وعند انطاق �شر الزائرين ي يومهم 
فيبداأ  الظهرة  فرة  ي  اأما  اجديد، 
تقدم وجبة الغداء التي تتنوع كل يوم 
تقدم  اأجــل  مــن  متعددة  وباأ�شاليب 
 ،اح�شن لزائر  اأف�شل  هو  ما  كل 
ثم تليها وجبة الع�شاء التي تكون قبل 
خفيفة  وجبات  وهناك  الغروب،  وقت 
الوجبات  تلك  بن  تتخلل  ومرطبات 
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اموكب  خــدمــة  واأن  كما  الرئي�شة، 
بادرة تدليك الزائر امتعب من ال�شر 
الطريق  موا�شلة  معنوياته  من  ورفــع 

.لن�شرة �شيد ال�شهداء
امنطقة  اأهــاي  اأن  ذكــره  واجدير 
اموكب، حيث  فاعل ي دعم  دور  لهم 
اموكب  بتجهيز  العوائل  بع�ص  تقوم 
الــطــعــام  بـــاإعـــداد  وبع�شها  بــاخــبــز 
البيوت  تلك  تقوم  وكذلك  وجهيزه، 
ام�شاء  فــرة  ي  الزائرين  با�شتقبال 

لغر�ص امبيت.
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الإر�س�دات الدينية

بعدها  ومــا  عا�شوراء  فــرة  ي  اإن 
اآل  التي مــرت على  اأيـــام احــزن  مــن 
على  واأثــرهــا  وقعها  لها  النبوة  بيت 
لذلك   اموؤمنن اأمــر  �شيعة  قلوب 
قابلة  الــفــرة  هــذه  ي  قلوبهم  تــكــون 
التي  الأمــــور  مــن  الــكــثــر  ل�شتيعاب 
وكذلك  وعقيدتهم،  دينهم  تخ�ص 
ممار�شة  ُيخ�ش�ص  الذي  الوقت  ل�شعة 
ُتــوَفــر  م  رمــا  اح�شينية،  ال�شعائر 
فر�شة اأكر من هذه الفر�شة ي �شائر 
امنر  َخَدمة  داأب  لذلك  ال�شنة،  اأيام 
اى  الدينية  العلوم  وطلبة  اح�شيني 
واإغرا�ص  امهم  الوقت  هذا  ا�شتغال 
امزيد من بذور اخر وتقدم الن�شح 

والإر�شاد للزائرين الأحَبة، حتى كَر�ص 
الدينية  احــوزة  طلبة  من  كبر  عــدد 
طريق  عن  الزائرين  خدمة  اأنف�شهم 
هــذا  فــيــهــا  مــا  اح�شينية  امـــواكـــب 
با�شم  ال�شيخ  ان  اإذ  امبارك،  اموكب 
جنب  اى  جنبًا  واقفًا  ال�شبيبي  �شيال 
مع بقية خدمة اموكب، وتركز خدمته 
على   والجابة  الزائرين  اإر�شاد  على 
اى  بالإ�شافة  لهم  الفقهية  ام�شائل 
اإقامة �شاة اجماعة باإمامته، وقراءة 
اما�شرة الدينية يوميًا مح�شر خدام 

الإمام اح�شن والزائرين.
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ج�نب من كلم�ت اأكر اَخَدَمة 

عمرًا
)ابــو كاظم(  احــاج طالب حمد 
كنت  اأنـــا  يــقــول  )1936م(:  مــوالــيــد 
اأ�شر ما�شيًا على الأقدام من الب�شرة 
تاأ�شي�ص هذا اموكب،  اى كرباء قبل 
اتخذت  بتاأ�شي�شه  قمنا  عندما  لكن 
ن�شيبي  من  وكان  فيه  اخدمة  طريق 
اإذ  العربية،  القهوة  وتقدم  ت�شر 
انطاق  منذ  اخدمة  هــذه  ي  اأمكث 
م�شر الزائرين حن انتهاء اآخر زائر 
من هذه امنطقة، واأُحب اأن اأذكر باأنني 
لكن  ال�شنة،  اأيـــام  اأغــلــب  ي  مري�ص 
واخدمة  الزيارة  مو�شم  ياأتي  عندما 
يتعافى   اح�شن اه  عبد  لأبـــي 

الــزائــريــن  خــدمــة  اى  ـــي  واآت ج�شدي 
�شيدي  بف�شل  وقوة، وهذا  ن�شاط  بكل 

.ومولي �شيد ال�شهداء
ــوؤرل احـــاج كيف ترى  ــشُ � وعــنــدمــا 
اخــدمــة احــ�ــشــيــنــيــة؟ اأجـــــاب: هــذه 
اأمنى  واأنا  علينا،  بها  اه  اأنعم  نعمة 
وي�شرفني  الزوار  )مدا�ص(  اأم�شح  اأن 
ـــك، واأرجـــــوا مــن �ــشــيــدي ومـــولي  ذل

اح�شن اأن ي�شملني ب�شفاعته.
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اخ�مة
�شيعته   اح�شن ُيــربــي  هــكــذا 
وحبيه، على الكرم وامحبة والتوا�شع 
واُخـــلـــق الــرفــيــع وجــمــيــع اخــ�ــشــال 
وَعرة  رة  عر اح�شن  نعم،  احميدة، 
اأف�شل  طابها  منها  يتعلم  ومدر�شة 
اأكر  الأربعن  وزيارة  واأرفعها،  العلوم 

دليل على ذلك.
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