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امقّدمة

كٌل تراُه �شاعيًا لبذل اُجهِد الأكر، 
ويت�شابُق مع اأُخوته ِمَن اَخَدم لُي�شَي 
موله اأبا عبد اه اُح�شن ي ِخدمة 
اُخـــّدام،  مع  جل�ُص  فعندما  زَواره، 
اإزاء  الّثواب  ي  الّطمع  فيهم  جُد  ل 
اإر�شاُء  هُمهم  واإّنــا  هــذه،  خدمتهم 
ل  فــامُــحــُب   ،اُح�شن حبوبهم 
ِمْن حبيبه، هكذا هي  اجــزاَء  ينتظُر 
روُح خادم �شِيد ال�ُشهداء، ُيقِدُم كَل 
ما بو�شعه، ول ينتظُر امقابَل، و�شاحاُت 
اجهاد ت�شهُد بذلك، فاإَن ُجَل امقاتلَن 

ِمْن  هم  ال�ّشعبِي  اح�شد  �شفوِف  ي 
اّلــذيــَن  اُح�شينّية،  ــواكــِب  ام ــة  ــَدَم َخ
ا�شتلهُموا اجهاَد مْن �شِيد امجاهديَن 
هذا  ومــا   ،اُح�شن اه  عبد  اأبــي 
الفيو�شات  تلك  مْن  واحٌد  اإّل  الإلهام 
 ،ال�ُشهداء �شِيُد  بها  غمرهم  التي 
اأحد  اُجبيلة(  �شباب  فها هو )موكُب 
مواكب اخدمة اُح�شينّية التي وَفقها 
 ،اه خدمة �شبط �شِيد امر�شلَن
توفيٌق،  بــعــَده  مــا  توفيٍق  مــْن  َلــُه  يــا  و 
ُلوَن الّليَل بالَنهار مْن اأجل  فراهم َي�شِ
يعتقُد  منهم  واحٍد  فكُل  الّزائر،  راحة 
وُيراقُب  اإليه،  ينظُر   اُح�شن باأَن 
فنجُدهم  زائريه،  خدمة  ي  حّركاِته 
يعملوَن كخلّيِة الّنحل ي �شبيل اإر�شاء 
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اُح�شن  الأحــرار  اأبــي  قلوبهم  حبيب 
ِمَن  بن علي، كما ل يخُلو موكبهم 
مقّد�شات  عن  امدافعَن  امجاهديَن 
ال�ّشهادة  دم  قــَدمــوا  حّتى  الإ�ــشــام، 
 ،ال�ّشهداء ل�شّيد  ووفـــاًء  قــربــانــًا 
)ح�شن  ال�ّشهيد  اخادم  روُح  فارتقْت 
اإبــراهــيــم( اإى اأعــاي امــنــازل، وهي 
اإّل  يناُلهما  ل  �شرٍف  و�شاَمي  حمُل 
ة من اموؤمنَن: )و�شام اِخدمة  اخا�شّ
لأبي عبد اه، وو�شام ال�ّشهادة(، 
العهِد،   على  ثابتَن  خــوُتــُه  اأُ يــزاُل  وما 
عْن  الِدفاع  ي  عٍن  طرفة  يتوانوَن  ل 

ُحرماِت الباد.

اموقُع و�سنُة الّت�أ�سي�ِس
الأّوُل:  رئي�شاِن،  موقَعاِن  للموكِب 
والآخـــر:  اُجبيلة،  منطقة  ي  ثــابــٌت 
زيـــارة  ــــام  اأّي ي  ن�شُبه  يــتــُم  مـــوؤّقـــٌت 
الِدير  ناحية  ي  وهو  فقط،  الأربــعــَن 
على الّطريق العاّم، مقابل مقّر الفيلق 

الّثالث. 
ــَص امــوكــب عـــام) 1326هـــــ/  ــ� ــشِ اأُ�
مــْن  مــوؤمــنــة  ثــّلــة  يــد  عــلــى  2006م(، 

اأهاي منطقة اُجبيلة.
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جذوُر اموكب
َذَكَر اَخَدَمُة اأَن اأ�شول هذا اموكِب 
القرِن  الثاثينّيات من  اإى عقِد  تعوُد 
بـ)موكب  ُي�شّمى  ــاَن  ك ــْد  وق اما�شي، 
ي  الّرئي�ص  ومكاُنُه  اُجبيلة(،  �شبيبة 
وبالّتحديد ي مرقد  اُجبيلة،  منطقة 
ال�ّشّيد )ح�شن اُجبيلّي(، اأو كما ُيطِلُق 
فقْد  علّي(،  بن  )ظاهر  العاّمة  عليه 
ولكن  والّلطم،  العزاء  فيه  ُيقاُم  كــاَن 
الّظام،  ال�شابق  النظام  جــيء  بعد 
ن�شاطه،  مــْن مــار�ــشــة  امــوكــب  ُمــِنــع 
حّتى  ال�ّشبعينّيات،  فــرة  ي  وتــوّقــف 
عــام)2003م(،  الّنظام  ذلك  �شقوط 
وبت�شميته  جديٍد،  مْن  ت�شكيله  فاأُعيد 

�شابقتها  التي ل تختلف عْن  اجديدة 
من حيث ام�شمون، فتَم بناء ح�شينّية 
اُجبيلة،  منطقة  ي  باموكب  ة  خا�شّ
فيها  ُتقاُم  نف�شه،  اموكب  ا�شم  حمُل 
على   البيت اأهــل  منا�شبات  جميع 

طول ال�ّشنة، مْن ولداٍت وا�شت�شهاد، 
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فيتُم  الأربعَن،  زيارة  فرة  ي  اأّما 
ي  الّزائريَن  طريق  على  اموكب  نقُل 

ناحية الِدير.
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نوُع اخدمة ومِيزاُته�

تقدم  على  امــوكــب  ــة  ــَدَم َخ داأَب 
عبد  اأبــي  لــزَوار  الّطعام  اأنــواع  اأف�شل 
ما  كــّل  ــاأّن  ب ي�شعروَن  لأّنــهــم  اه؛ 
ُيقَدم ي طريق اُح�شن قليل، فعمُدوا 
لت�شخي كّل اإمكاناتهم اماّدّية وامعنوّية 
ومــّدة   ،ال�ّشهداء �شّيد  �شبيل  ي 
اثني ع�شر يومًا تقريبًا، وي�شتمّر تقدم 
جميع الوجبات اإى حن انقطاع م�شي 
الّطريق، فيمتاُز اموكب  الّزائريَن مَن 
والكباب،  ــّدجــاج  وال ال�َشمك  ب�شواء 
ب�شورٍة �شبه يومّيٍة، وهي ُتعُد الوجبات 

الأ�شا�شّية،
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ف�شًا  خفيفة،  وجــبــات  وتتخّللها 
عْن تقدم امرّطبات على مدار اليوم.

الّتمويُل وعدُد اخّدام
ـــَل اخـــي بعَد  كـــُل خــــادٍم يـــرى ُج
اُح�شينّية،  اِخــدمــة  ل�شلك  انت�شابه 
�شبيل  ي  ُينَفُق  الذي  امال  اأّن  فيلَم�ُص 
اأ�شعافًا  اُه  ُي�شاعُفُه   اُح�شن
الكام  هذا  م�شموُن  ورَد  وقْد  كثيًة، 
اإْذ  مو�شى؛  اه  نبِي  مناجاة  ي 
تــعــاى: ))يــا مو�شى ما  ــُه اه  ل قــال 
الَزمان  ذلَك  ي  عبيدي  ِمْن  عبٍد  ِمْن 
َوَلــــِد  اأو تــبــاكــى، وتـــعـــّزى عــلــى  بــكــى 
ثابتًا  اجّنُة  لُه  وكانْت  اإّل  ام�شطفى، 
ماِلِه  مــْن  اأنــفــَق  عبٍد  ِمــْن  ومــا  فيها، 
وغي  طعامًا  نبِيِه  بنِت  ابِن  حَبِة  ي 

وباركُت  اإّل  ديــنــارًا،  اأو  درهمًا  ذلــك، 
ب�شبعَن،  الــِدرهــم  الُدنيا،  دار  ي  لــُه 
ــة، وغــفــرُت لُه  وكـــان مــعــافــًا ي اجــّن
اأّن  راأى اخّدام  ما  وبعد  ذنوَبُه(()1(، 
اخي ي تناٍم م�شتمٍر ازداَد عطاوؤهم 
طريقُتُه  لــه  منهم  واحـــٍد  فكُل  اأكـــر، 
اإحياء  ي  اموكب  لدعم  امال  جمع  ي 
ي  وخ�شو�شًا  الــِديــنــّيــة،  امنا�شبات 
زيارة الأربعَن، فاموكُب مَوُل مْن ماِل 
اأهــاي  وم�شاعدة  اخــا�ــّص،  اخــّدام 
اموكب  خـــّدام  عـــدُد  وُيبلغ  امنطقة، 

قرابة الأربعَن خادمًا.
ناذُج مْن عمِل اخّداِم ي اموكب:

ــوكــب )�ــشــمــي �ــشــادق  �ــشــاحــب ام

1- م�شتدرك الو�شائل: ج319/10.
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وم�شوؤول  اموكِب،  طّباُخ  هو  حميد(: 

م�شرياته، ولديه مهّمات اأَُخر.
)عّمار  امــوكــب  �شوتّيات  مــ�ــشــوؤوُل 
ــف بــاخــتــيــار  ــد(: مــكــّل ــي ــم �ـــشـــادق ح
ح�شب  وت�شغيلها  امنا�شبة،  وتّيات  ال�شّ
للّرفع  الّزائر؛  وحاجة  الوقت  مقت�شى 
موا�شلة  عــلــى  وحــمــا�ــشــه  هــَمــتــه  ـــْن  ِم
اإى  جنبًا  –اأي�شًا-  ويخدُم  الّطريق، 

جنٍب مع اأُخوته اخّدام.
ــاب:  ــب ــك ــِع ال ــن ـــوَن بــ�ــش امـــخـــتـــ�ـــشّ
)و�ــــشــــام(، ومــ�ــشــاعــداُه )مــرتــ�ــشــى 
ب�شراء  ــوٍم  ي كــِل  ي  يقوموَن  ولــيــث(، 
�شكِل  وتهيئُتُه على  فرُمُه  ويتُم  الّلحم، 
حــدود  جهيز  ويــتــُم  ــاٍب،  كــب عجينِة 
على  وتــوزيــعــهــا  )لــّفــة(،   )900( الـــ 

الّزائريَن، وعادًة يكوُن �شواوؤه ي فرة 
الع�شر.

ــاي )اأبـــو  ــ�ــشّ امــخــتــ�ــصُ بـــاإعـــداد ال
يــتــوّجــُه اإى مــكــاِن  ــا�ــص(: عــــادًة  عــّب
اخدمِة بعد �شاة الفجر، واإى حن 
ال�ّشاي  بتقدم  يت�شَرُف  امغرب،  وقت 

للّزائريَن.
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ــات  ــب ــرّط امــخــتــ�ــصُ بــ�ــشــنــاعــة ام
ب�شناعة  يقوُم  احــّي(:  عبد  )حّمد 
بّراٍد  وو�شعها  يومّيًا،  الع�شائر  اأنواع 
اجديد،  تقدم  اأجــل  مــْن  كهربائٍي؛ 

وكّل ما هو اأف�شل للّزائريَن. 
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الّت�شّورات،  فــاَق  العراقّيَن  كــرُم 
ــــارة الإمــــاِم  ــي اإى زي ــاأت َمــــْن ي فــكــُل 
امختلفة،  ِمْن اجن�شّيات   اُح�شِن
التي  اِخــدمــة  اأمـــام  منده�شًا  يــقــُف 
لــوجــِه اِه تعاى،  ــَك  ــُل ذل ُتــقــَدم، وك
ل�شريحٍة  حِفزًا  يكوُن  الكرُم  فذلَك 
مْن   البيت اآل  ُحــِبــي  ِمــْن  كــبــيٍة 
جميِع البلداِن للمجيء اإى زيارة �شِيد 
اأّن  بالِذكر،  واجدير   ،ال�ُشهداء
الأونــه  ي   - ِنَف  �شُ العراقَي  ال�ّشعَب 
الأخية- الأّول مْن بِن �شعوِب العاِم 

ي �شفة الكرِم.
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