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مقدمة

لذكرى الربعن اح�شيني امقد�شة 
ــوؤهــا الآهــــات  وجــهــتــان، وجـــهـــة: مــل
واح�شرات وام�شائب والحزان؛ لفقد 
خر النام بعد جده وامه وابيه واخيه 
�شادة اخلق الكرام )�شام اه عليهم 
اجــمــعــن( ومـــا حــل بــهــم عــلــى ايــدي 
�شرار اخلق اللئام يزيد اخنا وعبيد 
اجاهلية  كــانــت  �شهر  ي  الدعـــيـــاء 
فقد  والقتل  الظلم  فيه  حرم  الوى 
بيته  واهــل  واأخوته  ولــده  وقتلوا  قتلوه 
ن�شاءه  و�شبوا  ثقله  وانهبوا  واأ�شحابه 
وعــيــالــه وطـــاف الــطــغــاة الــلــئــام بهم 

اقتاب  على  حــوا�ــص  اأ�ــشــارى  البلدان 
امطايا، لذا ما تزال ال�شيعة واموالون 
تعي�ص ذكرى اماأ�شاة الليمة والفاجعة 
العظيمة م�شتذكرة م�شتنكرة ما فعلته 
الطغاة ي يوم مقتله ويوم اربعينه يوم 
عودة  يوم  اخر  �شفر  من  الع�شرين 
بعد  الطواهر  الج�شاد  اى  الــروؤو�ــص 
الج�شاد  عن  وف�شلوها  قطعوها  ان 
بن  يزيد  اى  هدايا  الطغاة  واأخذها 
ال�شجرة  وثمرة  الطلقاء  �شليل  معاوية 
ــعــونــة بـــالـــقـــراآن ،ووجـــهـــة ثــانــيــة  امــل
وال�شرور؛  والفخر  الده�شة  ملوؤها 
امليونية  وامــ�ــشــرة  الــ�ــشــعــرة  لــهــذه 
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ال�شعائر  اكـــر  مــن  ا�ــشــبــحــت  ــتــي  ال
احــ�ــشــيــنــيــة، حــيــث تــخــرج اجــمــوع 
العزاء  مواكب  امعزين  من  الغفرة 
ي ايام الربعن حتى تكاد تخلوا امدن 
والقرى وال�شواق والدور من �شاكنيها، 
يتوافد فيه الزائرون من انحاء العام 
العام  قبلة  كــربــاء  فت�شبح  كــافــة، 
تق�شدها  اموؤمنن،  ومق�شد  ومهوى 
م�شطحبن  زائــريــن  واقــــدام  قــلــوب 
وامر�شى  والن�شاء  وال�شيوخ  الأطفال 
التي  الـــطـــوال  امــ�ــشــافــات  وامــعــاقــن 
تتجاوز مئات الكيلو مرات، ل يبالون 
حــرارة  من  الطريق  واأخــطــار  م�شقة 
المطار  ت�شاقط  ول  املتهبة  ال�شم�ص 

وبـــرد الــ�ــشــتــاء، ول قــ�ــشــاوة الرهـــاب 
ومفخخاتهم وغدرهم.

 واأن�شار اح�شن اأعوان  تخرج 
ـــدن والــقــرى  وخــدمــتــه مــن اهـــاي ام
وتن�شب  الزائرين  لطريق  امحاذية 
بيوتهم  ويــفــتــحــون  اخــدمــة  ــرادق  ــش �
وقــلــوبــهــم ويــبــذلــون كــل مــا جـــود به 
زوار  وخدمة  راحــة  اأجــل  من  ايديهم 
ــمــرار  ــت ــش وا�  ،اح�شن ــــــام  الإم
التي  الدينية  ال�شعرة  هذه  ودمومة 
جعلها امع�شوم من اأحد عامات 
اموؤمن امواي لأهل البيت؛ لذا داأب 
ال�شعرة منذ  اأحياء هذه  ال�شيعة على 
الربعن  يوم  منذ  بقريب،  لي�ص  زمن 
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كان  ،حيث   وا�شت�شهاده مقتله  من 
امــعــروف  ـــدور  ال ــك  ا�ــشــد ي ذل لبني 
ول�شرط  ال�شريف،  القر  من  لقربهم 
ي�شيفوا  اأن  ي  عليهم   المام
اأيــام،  ثاثة  زواره  بخدمة  ويــقــومــوا 
ويومًا بعد يوم و�شنة بعد اأخرى تطورت 
ــرغــم من  واتــ�ــشــعــت اخــدمــة عــلــى ال
ل�شالكي هذا  والتنكيل  والقتل  اممانعة 
اليوم  اأ�شبحت  حتى  والطريق،  النهج 
عامة  والظلمة  الطغاة  ــوف  ان رغــم 
لاإ�شاح  ــومــًا  وي احقيقي  الن�شر 
اأجله  ومــن  بــه  خــرج  ــذي  ال اح�شيني 
المام اح�شن بنه�شته اخالدة، 
واأعــان  و�شاهم  خــدم  من  لكل  فهنيئا 

اح�شينية  ال�شعرة  هــذه  اأحــيــاء  ي 
اأهل  م�شاركتهم  لهم  وهنيئا  امقد�شة، 
وم�شابهم  احــزانــهــم  ي   البيت
 اجلل، وهنيئا لهم دعاء امع�شوم
حينما  اماآب  وح�شن  بالرحمة  امجاب 
قال :»رحم اه �شيعتنا، �شيعتنا واه 
اموؤمنون فقد واه �شركونا ي ام�شيبة 
بطول احزن واح�شرة«1، واحمد ه 

الذي ل يحمد على مكره �شواه.

1-ثواب الأعمال، ال�شيخ ال�شدوق: �ص 217.
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موقعه وزمن ت�أ�سي�سه 

 ها�شم بني  قمر  موكب  ين�شب 
مــرور  حيث  اح�شينية  خدمته  �ــشــرادق 
ومهوى  الحـــرار  لقبلة  امليوي  الزحف 
الطريق  �شفاف  ــى  ــزوارعــل وال ال�شيعة 
منطقة  ي  بـــغـــداد(   - الــعــام)بــ�ــشــرة 
قرب  اجلعة،  الع�شكري  حي   - ال�شر�ص 
من  اموكب  يتكون  ال�شر�ص،  بلدية  ق�شم 
اربعة خيام خيمة كبرة خا�شة بالرجال 
من الزائرين وخيمة اخرى خا�شة للن�شاء 
والثالثة خا�شة بالطبابة وامفرزة الطبية 
والرابعة للطبخ وتوزيع الطعام وال�شراب 
ف�شا عن ما ي�شمى بـ) الك�شك( م�شنوع 
ال�شاي  بعمل  خا�ص  احــديــد  مــادة  مــن 

وتوزيعه، وامغا�شل وال�شحيات.
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ــ�ــص امــوكــب ي عــام )1425هــــ  اأُ�ــشّ
هيئة  ي  مثبت  هو  كما  2005م(،   /

امواكب بت�شل�شل )212/1(.
وا�شموه  اموؤمنن  من  جمع  اأ�ش�شه 
عامة  ها�شم(  بني  قمر  بـــ)مــوكــب 
ــراد  الخـــوة والــتــاآخــي الــقــائــم بــن اف

وكادر اموكب. 
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الداعي من الت�أ�سي�س:

المــــام  زوار  خـــدمـــة  اأجـــــل  مـــن 
لاإمام  ون�شرة  وتلبية   اح�شن
ام�شي  �شعرة  ــاء  واأحــي  اح�شن
التي اأ�شبحت �شعارًا لاإمان والع�شق 
اأرجلنا  قطعوا  )لو  القائل:  اح�شيني 
ــيــك زحـــفـــًا �ــشــيــدي يا  ــاأت والــيــديــن ن
ي  اخدمية  امــواكــب  وقلة  ح�شن(، 
اخدمة  اى  الزائر  احتياج  مع  وقتها 

وتوفر الطعام وال�شراب.
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اأن�سطة وفع�لية اموكب

من  الدينية  اموكب  اأن�شطة  تبداأ 
الــقــراآن  بــقــراءة  بالفتتاح  ال�شباح 
ــة الــ�ــشــبــاح كــي يــتــزود  وبــعــ�ــص ادعــي
 ، الزائر واخادم من عطر ونفحاتها 
اللطم  عــزاء  برفع  ذلك  بعد  يبداأ  ثم 
اأجل  من  الهادفة  اح�شينية  والــردات 
خلق اأجواء العزاء واحزن واموا�شاة، 
تاحق  على  الــزائــريــن  همم  و�شحذ 
اخــطــوات ومــوا�ــشــلــة الــ�ــشــر، وعند 
الآذان  يرفع  ال�شاة  وقــت  اقـــراب 
�شاة  الوقـــات  بع�ص  ي  وتــقــام  فيه 
ويجاب  كما  العزاء،  ومــاأم  اجماعة 

عن ت�شاوؤلت الزائرين الدينية. 
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نوع اخدمة وعدد اخدام
يقدم اموكب يوميا ي ايام اخدمة 
وجبة الفطار ووجبة الغداء ويتخللهما 
ــفــاكــهــة  ــر وامـــثـــلـــجـــات وال ــائ ــعــ�ــش ال
ال�شريعة  الكــات  وبع�ص  واحلويات 
واخفيفة كالدومة والهري�شة وغرها، 
ف�شا عن بع�ص احتياجات الزائر من 

اماب�ص وغرها.
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الع�شرين  اموكب  يفوق عدد خدمة 
بالطبخ  خت�ص  هو  ما  منهم  خادما 
الداري  ومــنــهــم  الــقــ�ــشــاب  ومــنــهــم 
ومنهم امت�شدي اى تهيئة م�شتلزماته 
من امتعة والحتياجات الخرى ومنهم 

الراعي لأمن و�شامة الزوار . 
كما وان اموكب بعدته وبع�ص افراد 
كادره ينتقل للخدمة ي الطريق ما بن 

النجف وكرباء طريق )ياح�شن(.
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مويل اموكب 

مول اموكب من قبل كادر اموكب، 
ال�شهري  ال�شراك  خال  من  وذلــك 
مبالغ  بدفع  اموكب  اع�شاء  قبل  من 
عليه  يتمكنون  مــا  بح�شب  �ــشــهــريــة 
، فــ�ــشــا عـــن بــعــ�ــص امـــوؤمـــنـــن من 
�شنويا  امتوا�شلن  اخرين  امترعن 

ي دعم اموكب.
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طب�بة اموكب 

طبية  مفرزة  بوجود  اموكب  متاز 
خـــدام اح�شن  ـــ)مــفــرزة  ب مــ�ــشــمــاة 
اخدمات  تقدم  على  الطبية(تعمل 
ــر،  ــزائ ال ل�شامة  الــراعــيــة  الطبية 
ويتكون كادرها من ع�شرة من ا�شحاب 
الــطــبــابــة  ــا�ــص ي جــــال  ــ�ــش الخــت
بالتناوب  يعملون  ــم  وه والتمري�ص 
حت اإ�شراف ورعاية الدكتور عا�شف 
علي عودة ، وهم قا�شم جر عبد علي 
�شجاد  باقر  علي،  عبد  جر  ،�شاح 
مو�شى فرج اه، ماجد جبار ح�شون، 
عي�شى،  امح�شن  عبد  جبار،  ح�شن 
ــاك كـــادر نــ�ــشــائــي ايــ�ــشــًا يقدم  وهــن

اخدمة العاجية للن�شاء الزائرات .

الازمة  العاجات  امفرزة  وتقدم 
- والكر تعر�شا خال م�شرة ام�شي 
امبا�شر  والتعر�ص  طويلة  م�شافات 
اآلم  لعاجات  اجو-  وبرودة  حرارة 
والربو  وامعدة  والت�شنجات  امفا�شل 

واللتهابات والأنفلونزا وغرها. 
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