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داقوق.. مدينة التاريخ والتعايش السلمي بين مختلف الطوائف

داقوق، بلدة تركمانية 
م�شهورة يف العراق 

تابعة ملحافظة كركوك، 
لها ذكر مكثف يف 

التاريخ اال�شالمي، ورد 
ذكرها يف معظم الكتب 

التاريخية وخا�شة 
اال�شالمية العربية 

منها.

حي��ث تتميز ه��ذه املدين��ة باآثاره��ا التاريخية 
جمي��ع  ب��ن  امل�ش��رك  وبالتعاي���ش  والديني��ة 

مواطنيها بكافة اعراقهم.
متت��د جذور تاريخها اىل ما قبل اال�ش��ام اال ان 
املعلوم��ات واالخب��ار عنها نادرة ج��داً يف هذه 
احلقب��ة وذلك لقل��ة امل�شادر ، �ش��وى انها كانت 
مرك��ز ابر�شية يف وقت م��ا ويف جوارها القريبة 
مع��امل معاب��د كلداني��ة عل��ى �ش��كل تل��ول اثرية 
وخا�ش��ة الكني�شة الواقع��ة يف قرية )كليه( التي 
تبع��د عنه��ا نح��و كيلومر �شم��ااًل حي��ث �شاهد 
اثاره��ا ال�شاخ�ش��ة ال�شائح االنكلي��زي ريج عام 
1820م ويف اماك��ن قريب��ة منه��ا ث��م ق��اع 
وتنان��ر ي��ردد ا�شمائه��ا النا���ش وتطل��ق عليها 
بالركماين )كاوور قلعة �شي( اأي قلعة الن�شارى 
يف منطق��ة قريبة من قرية االمام زين العابدين 
الركماني��ة والت��ي تبع��د ع��ن داق��وق كيلومراً 
اأي  تاندي��ررى(  و)كاوور  الكيلوم��ر  ون�ش��ف 
تن��ور امل�شيحين والذي كان �شاخ�شًا عند مرقد 
ال�شي��خ قوا���ش اىل ما قبل )40 �شن��ة( ثم هدمت 
من قبل الذين ال يعرفون لاأثار التاريخية قيمة، 
وهذا يوؤكد ب��ان املنطقة كانت كلدانية م�شيحية 
ا�ش��ًا غرته��ا الفتوحات اال�شامي��ة املباركة ، 
وكل ادع��اء غر هذا ه��و وهم واختاق ال اأ�شا�ش 
لها من ال�شحة وال �شند تاريخي ي�شتحق الركون 

اليه . 
ان��ذاك  الت��ي كان��ت ا�شمه��ا  ان مدين��ة داق��وق 
)دقوقاء( ث��م حتولت )دقوقا( و)دق��وق( واخراً 
اىل )داق��وق( وه��ي كلم��ة عربي��ة م�شتق��ة م��ن 
)دق- ي��دق( ومل �شكنها الركم��ان مل ي�شتطيعوا 
تلفظه��ا عل��ى ال�ش��كل املذك��ور اع��اه ف�شموه��ا 
باللغ��ة  الدجاج��ة  تعن��ي  والت��ي  ب�)ط��اووق( 
الركمانية ورد لفظ طاووق على �شكل )طائوق( 
يف عدي��د من امل�ش��ادر ، وه��ذا التف�ش��ر يورده 
با�شه��اب امل��وؤرخ الفار�ش��ي )علي الي��زدي( يف 
كتاب��ه امل�شه��ور ب�)جه��ان نامه( وق��د ذكر هذا 
االدع��اء �شياح اجانب مروا من البلدة يف فرات 
تاريخي��ة خمتلفة منهم على �شبيل املثال ولي�ش 
احل���ر الرحالة الفرن�ش��ي اوليفييه عام 1794 
وال�شائح االملاين نيبور عام 1766 وال�شائحن 
الربيطاني��ن نين ريج ع��ام 1820 وبكنغهام 

عام 1816 . 
كان��ت بل��دة داق��وق ه��ذه مرك��زاً ملنطق��ة )بيت 
كرم��اي( امل�شه��ورة يف التاريخ الق��دمي وكانت 
كرخيني )كركوك( وخانيج��ار )طوز خورماتو( 
وغرهم��ا تدخ��ل �شم��ن ه��ذه املنطق��ة وه��ي 
منطق��ة كلدانية بحتة. ويف ع��ام 636م و�شلت 
الفتوح��ات اال�شامي��ة اىل منطق��ة جل��والء اأي 
)ق��ره غ��ان( القريب��ة م��ن منطقة داق��وق بع�ش 
حت��ى  الفتوح��ات  وا�شتم��رت  جنوب��ًا  ال�ش��يء 
و�شل��ت اىل منطق��ة خانيجار ثم داق��وق بقيادة 
القائ��د اال�شام��ي العربي ها�شم ب��ن عتبة ولكن 
امل�ش��ادر املتوف��رة ال توؤ�ر اىل الع��ام الذي مت 
في��ه فتح منطقة داق��وق ب�ش��ورة م�شبوطة بعد 
هذا ا�شبحت الديان��ة امل�شيحية واحلكم الكلداين 
يف ذمة التاريخ وغدت بلدة داقوق تابعة ملدينة 
الكوف��ة . واذا تتبعن��ا امل�شادر الت��ي تبحث عن 
داق��وق واحل��وادث الت��ي وقع��ت فيها جن��د انها 
تبل��غ ح��وايل )40 حادث��ة ( وجله��ا ام��ا هجوم 
وحم��اوالت  وم�شادم��ات  وح�شاره��ا  عليه��ا 
اال�شتياء عليها �شواء كان ذلك يف العهد االموي 
والعبا�ش��ي وال اي��ة ا�ش��ارة ب�شيطة ع��ن نفو�شها 
ومبانيها وقلعته��ا وا�شوارها ومراقدها العديدة 
املنبث��ة فيه��ا وال ع��ن ط��راز معي�ش��ة �شكانه��ا 

وم�شادر عي�شهم . 
من ثم ا�شبحت داقوق بعد فرة من الزمن مركزاً 
للخ��وارج املتمردين ورافعي ل��واء الع�شيان يف 
وج��ه اخلافة اال�شامية بقي��ادة �شبيب بن يزيد 
ال�شيب��اين حيث حت�شن��وا فيها ملتان��ة ا�شوارها 
وقلعته��ا منذ عهد اخلليفة الرابع االمام علي بن 

اب��ي طال��ب )ع( وا�شتم��رت احلال��ة عل��ى ه��ذا 
املن��وال اىل عه��د اخلليفة االم��وي عبد امللك بن 
م��روان حي��ث مت الق�ش��اء عليهم بقي��ادة القائد 
االموي عب��د الرحمن اال�شع��ث ، وام�شت الق�شبة 
حت��ت حك��م االم��وي وم��ن ث��م احلك��م العبا���ش 
وكان��ت بل��دة له��ا مكانته��ا املرموق��ة ووالي��ة 
مهم��ة يف املنطق��ة، ويف عه��د املغ��ول كان��ت 
البل��دة مركزاً الإحدى الواليات الثمانية واالقليم 
الراب��ع ملنطق��ة اجلزيرة ع��ام 656ه��� وبتوايل 
االي��ام حكمت املنطقة وداق��وق قاعدتها الدولة 
البويهي��ة وال�شلجوقية ودول��ة اخلروف االبي�ش 
)اآق قويونل��و( واخلروف اال�ش��ود )قره قويونلو( 
وامارتي اتباكية املو�شل واربيل الركمانيتن 
تباع��ًا الواحدة ت��او االخرى ، �شي��د مظفر الدين 
جامع��ًا  اربي��ل  حاك��م  الركم��اين  كوكب��ورى 
كب��راً فيه��ا على من��ط جامع اربي��ل حيث ظلت 
مئذنتاهما قائمتان اىل يومنا هذا ت�شهدان على 
جم��د ذلك الزمان الغاب��ر وكانت داقوق يف هذه 
الف��رة احلا���رة الثانية بعد مدين��ة اربيل من 

حيث االهمية . 
ويف عه��د ال�شلط��ان �شليمان القان��وين العثماين 
كان��ت داقوق ناحية تاأت��ي بالدرجة الثانية من 
االهمي��ة بع��د كركوك ح�ش��ب م��ا ورد يف كتاب 
)كرك��وك لوا�ش��ى مف�ش��ل حترير دف��رى( الذي 
نظم يف عهد ال�شلطان املذكور وهو دفر ت�شجيل 
عام خا�ش بال�رائب التي ت�شتوفى من الرعية 
، وي�شر اىل عدد العوائ��ل واملنتوجات الزراعية 
واحليوانية كما ي�شر ال�شجل هذا اىل عدد العوائل 
املوجودة ناحيتي كركوك وداقوق ي�شجل الدفر 
عدده��م البالغ )278( بيتًا و)109( من العزاب 
ويذك��ر ا�شم��اء ا�شح��اب البي��وت ويتط��رق اىل 
مكون��ات اه��ل داق��وق ويق��ول بان فيه��ا )22( 
عائل��ة م�شيحي��ة كلداني��ة وعائلتن م��ن العرب 
وث��اث عوائ��ل م��ن الك��رد والبقي��ة كله��م م��ن 
الركم��ان . واجلدي��ر بالذك��ر ب��ان منطقة طوز 
خورمات��و )خانيج��ار( وملحقاته��ا كانت تتبع 
ناحية داق��وق وهي احدى نواح��ي لواء كركوك 
الث��اث وم��ن �شمنه��ا مرك��ز ناحي��ة كرك��وك ، 
وكان��ت طوزخورمات��و قري��ة بلغ ع��دد عوائلها 

)229( جمع��ًا و )43( ف��رداً م��ن الع��زاب غ��ر 
املتزوج��ن . وبعد هذا التاري��خ جند بان داقوق 
تفقد اهميتها يومًا بع��د يوم وترك موقعها اىل 
مدين��ة كرك��وك ونرى ب��ان الكت��اب العثمانين 
يطلق��ون عليها عن��وان ق�شبة او ناحي��ة بعد ان 
كان��ت مدين��ة ووالية وقاعدة له��ا ، اهميتها يف 
املنطق��ة برمتها عرب تاريخه��ا املا�شي املجيد 
�شل��ت البل��دة مرك��زاً لناحي��ة با�شمه��ا اىل عام 
1936 ويف هذا التاريخ انتقل الق�شاء من بليدة 
كيل وا�شبحت داق��وق احدى اق�شية كركوك اىل 
عام 1952 ويف هذا العام انتقل عنوان الق�شاء 
اىل طوزخورمات��و وا�شتم��رت احلال��ة حتى عام 
1970 حي��ث احلق نظام البائ��د طوزخورماتو 
ا�شتحدث��ت  الت��ي  الدي��ن  �ش��اح  حمافظ��ة  اىل 
ومركزه��ا مدينة تكري��ت وبقيت داق��وق ناحية 
تابع��ة اىل حمافظ��ة كرك��وك ويف ع��ام 1986 
ا�شبح��ت مركزاً للق�شاء وهي االن احدى اق�شية 

حمافظة كركوك االربعة .
 ان لبل��دة داق��وق موقع مه��م وا�شراتيجي نظراً 
لوقوعه��ا عل��ى طري��ق ا�شطنب��ول – مو�ش��ل – 
كرك��وك – بغ��داد ذل��ك الطري��ق التاريخي الذي 
كان يطل��ق علي��ه يف العه��د العثم��اين بالطريق 
ال�شلط��اين اما اهميتها من حيث زي��ادة ال�شكان 
و�شع��ة االرا�ش��ي فه��ي تاأت��ي بالدرج��ة الثانية 
بع��د ق�شاء احلويج��ة . تاأتي داق��وق يف املرتبة 
اخلام�شة م��ن حيث ال�شعة وال�ش��كان يف خارطة 
الت��ي تب��داأ م��ن تلعف��ر  املناط��ق الترنكماني��ة 
وتنته��ي مبن��ديل ت�شك��ن يف داقوق ومن��ذ عهود 
�شحيق��ة ع�شائ��ر تركمانية مثل ع�ش��رة )�شيخلر 
( الكث��رة العدد وع�ش��رة اآخلانل��ى او ايلخانلى 
وي�شكنون يف حملة با�شمهم وع�شرة )دميرجي( 
وي�شكن��ون يف حمل��ة معروفة با�شمه��م ، وهناك 
ع�شائ��ر ع��دة با�ش��م )الكهي��ه( وكان له��م مركزاً 
مرموقًا يف العهد العثماين واكربها عدداً ي�شمون 
ع�شرة )اآل اجلليلى( اي�شًا، وفيها جماميع اخرى 
من اال���ر املعروف��ة مثل )جن��ارىل( و)تبه ىل( 
و)بوي��ا غجي��ار( وغرها وم��ن حماتها حملة 
)َكوتورَك��ه( وحملة )ال���راي( وحمل��ة )اآ�شاغى 
تكيه( وحمل��ة )تبه ليل��ر( باالإ�شافة اىل حملتي 

دمرج��ى وايلخانلى التي م��ر ذكرها اعاه، كل 
ه��ذه املح��ات يف الق�شم القدمي م��ن الق�شبة ام 
الق�ش��م احلدي��ث منها فهو اكرب م��ن القدمي بكثر 

ومنظم تنظيمًا جيداً .
والدكاك��ن  والعق��ارات  االم��اك  جمي��ع  ان 
واخلانات التي تهدمت قبل عقدين تعود الأهايل 
داق��وق وال ي�شاركه��م فيه��ا م��ن الع��رب والكرد 
الذي��ن ا�شتوطن��وا البل��دة موؤخ��راً اال قلي��ًا. ويف 
البلدة مزارات ومراقد عدة ذكرتها امل�شادر وهي 
موغل��ة يف الق��دم حي��ث ذكرها دف��ر ال�رائب 
الذي نظ��م يف عه��د ال�شلطان �شليم��ان القانوين 
ويف البلدة مقربتان تعودان اىل الركمان وهما 

مقربة االمام حممد ومقربة �شيخ قوا�ش.
اذا نظرنا اىل بلدة داقوق جندها اليوم تركمانية 
قلب��ًا وقالب��ًا حي��ث ان االآثار وا�شم��اء املحات 
والتل��ول واجلداول والوديان وال�شبل كلها ا�شماء 
تركماني��ة بحت��ة باالإ�شاف��ة اىل النفو���ش حيث 
ان االكرثي��ة ال�شاحق��ة تتكل��م اللغ��ة الركمانية 
وتبل��غ ن�شبتهم فيه��ا حوايل %85 فق��د �شكنت 
فيه��ا عوائل عربية يف عهد النظ��ام ال�شابق كما 
كان فيها عوائل كردية بن�شبة �شئيلة اال ان عدد 
االك��راد ازداد فيه��ا بع��د �شقوط النظ��ام ال�شابق 
وقل��ت اع��داد العرب عل��ى العك�ش م��ن ذلك تتبع 
ق�شاء داقوق ناحية واحدة وهي )الر�شاد ( فهي 
بليدة عربي��ة واما القرى الت��ي تتبعها فاأكرثها 
عربي��ة ومنذ القدم . وقد ادع��ى بع�ش الباحثن 
ح��ول هوية بل��دة داقوق ادع��اءات ال ا�شا�ش لها 
م��ن ال�شحة ولي�شت له��ا اأي قيمة تاريخية فيما 
اذا نظرن��ا اىل واق��ع االم��ر و�شتظل داق��وق بلدة 
تركمانية الن التاريخ والواقع يفر�شان نف�شهما 
وي�شه��دان بذل��ك ب��كل ج��اء . ظهر فيه��ا �شعراء 
كتب��وا باللغ��ة الركمانية من��ذ العه��د العثماين 
مث��ل ر�شي��د خليف��ة احم��د وامل��ا عب��د الكرمي ، 
كم��ا ب��رز فيه��ا العق��ود االخ��رة �شع��راء طرقوا 
ال�شع��ر واغنوا االدب الركم��اين بنتاجاتهم مثل 
ر�شي��د عل��ي داقوقل��ي وخ��ر اهلل كاظ��م وطالب 
�شمن وح��ازم �شكور داقوقلي وحمدي اونومتاز 
وكم��ال م�شطف��ى داقوقلي ونور���ش ر�شيد علي 
. وم��ن الكت��اب فا�ش��ل احمد دمرج��ي �شاحب 

عدة موؤلفات وعب��د الوهاب قنرب والزعيم ع�شكر 
حمم��ود امل�شه��ور مبوؤلفات��ه الع�شكري��ة وحبيب 
مال اهلل ومن املوؤرخ��ن والربوين الربوف�شور 
اال�شتاذ ح�شن علي الداقوقي الذي كتب ع�رات 
املقاالت يف جملة االخاء الركمانية واملجات 
االخ��رى حول االقوام الركي��ة يف �شتى مواطنه 
، ام��ا كتب��ه التاريخي��ة فكلها تبح��ث عن الرك 
يف ا�شي��ا الو�شط��ى وحو���ش الفولغ��ا واالورال 
واالنا�شول لو طبعت كتبه لكانت مكتبة �شغرة 
ومعظ��م موادها غريبة على املكتبة العربية فقد 
طب��ع كتابه )دولة البلغ��ار امل�شلمن يف حو�ش 
الفولغا( ون�ر يف االردن عان 1999، والبلغار 
ق��وم تركي عا�ش يف حو�ش الفولغا و�شكل دولة 
قوي��ة. ام��ا امل��وؤرخ �شليم��ان حمم��د الداقوقلي 
ال��ذي عا�ش يف القرن الث��اين ع�ر الهجري فلقد 
�شاع��ت موؤلفات��ه �ش��وى كتاب��ه )احت��اف االمة 
بتواري��خ االأئم��ة( ال��ذي مل يطبع حل��د االآن . اما 
ال�شي��د فا�ش��ل ح�ش��ن م�شطفى فه��و اخ�شائي 
االمرا���ش النباتي��ة طبع��ت ل��ه ع��دة كت��ب يف 
جمال اخت�شا�شه وه��و خريج احدى اجلامعات 
االمريكية وقد طبعت كتبه من قبل وزارة الزراعة 
العراقية . اما حممد اإ�شكندر فهو من الذين ي�شار 
اليه��م بالبن��ان يف الغناء واملق��ام العراقي فقد 
اوج��د حممد مقامًا ي�شته��ر يف الغناء الركماين 
وه��و )ا�شكندري( بقى ا�شم املقام ن�شبة اىل واده 
ال��ذي علم��ه الغن��اء واملقام��ات . كم��ا ظهر يف 
داقوق عرب ال�شن��ن ا�شخا�ش تركوا ب�شمات يف 
العق��ل واحلكمة والدماثة واجل��ود ما زال النا�ش 
يذكرهم امث��ال يولوكهية ومهدي كهية وعبا�ش 
كهية واحم��د حم�شن افندي وعلي عبداهلل افندي 
واملربي قا�شم ر�شي��د افندي ور�شيد اأغا وبايرام 
افندي واالخران كان��ا �شابطن م�شهورين يف 

اجلي�ش العثماين.
يع��د ق�ش��اء داق��وق م��ن املناط��ق الزراعي��ة 
الت��ي ت�شته��ر بخ�شوب��ة اأرا�شيه��ا وبحقولها 
اخل���راء باالإ�شافة اإىل اهتمام اأهلها بربية 
احليوان��ات، ويجي��د العديد من اه��ايل داقوق 
الي��دوي  ال�شج��اد  و�شناع��ة  الن�شي��ج  مهن��ة 

اليدوي��ة  واحل��رف 

االأخرى، حيث يرجع اأ�شول الركمان اإىل قره 
قويونل��وا، والبي��ات، وايلخانليار الركمانية 
. وق��د زي��د مقام �شي��د ال�شاجدي��ن االمام زين 
العابدي��ن ب��ن احل�ش��ن عليهم��ا ال�ش��ام م��ن 
االأهمي��ة الديني��ة للمدين��ة حي��ث يق��ع املقام 
ال�ري��ف عل��ى بع��د كيلومري��ن اإىل ال���رق 
من ناحي��ة داقوق وي�شتقبل ال��زوار على مدار 
ال�شن��ة. مي��ر اإىل جان��ب مدين��ة داق��وق نه��ر 
عري���ش ي�شمى بنه��ر )چاي(، ويرب��ط �شفتي 
النهر اأطول ج�ر يف العراق قرية من قرية هه 
فتخ��ار تبل��غ طولها كيلو م��ر او 1000 مر، 
ويفي���ش هذا النهر يف مو�ش��م االأمطار ويغلب 
علي��ه اجلف��اف يف ال�شيف حي��ث ينح�ر اإىل 
ال�شف��ة ال�شمالي��ة متحولة اإىل ترع��ة �شغرة 
ي��زرع عل��ى اأطرافها اأن��واع البطي��خ وال�شمام 
والرق��ي واي�شا تطل على ه��ذه النهر كثر من 
الغ�ش��االت ل�شن��ع الرم��ل واحل�ش��ى اذا تعترب 
الرم��ل واحل�ش��ى يف داق��وق م��ن اجودها يف 
الع��راق الذي ت�شتهر به��ا املدينة. اأما يف فرة 
الربيع فاأن روائح الرنج�ش تفوح من على بعد 
كيلوم��رات م��ن املدينة حي��ث ي�شتهر نرج�ش 

هذه املنطقة بروائحها الزكية الفريدة.
 تق��ع يف البل��دة مزارات ومراقد ع��دة، ذكرتها 
امل�ش��ادر، وهي موغلة يف القدم، كما جاء يف 
دف��ر ال�رائ��ب ال��ذي نظم يف عه��د ال�شلطان 
�شلمان القانوين، منها مرقد ال�شحابي اجلليل 
عبد اهلل ب��ن جابر االن�ش��اريJ. ومرقد ال�شيخ 

قوا�ش.
وم��ن اه��م معامله��ا اي�ش��ا مقام االم��ام زين 
العابدي��ن علي��ه ال�شام ومقام خ���ر اليا�ش. 
وهم��ا �شاخ�ش��ان يف قري��ة ت�شم��ى )ق�شب��ة 

االمام زين العابدين عليه ال�شام(.
وداقوق مدينة زاخرة بامل�شاجد واحل�شينيات 
اي�ش��ًا ومنها: م�شجد وح�شينية داقوق وم�شجد 

وح�شينية �شيخلر وم�شجد وح�شينية الثقلن.
ويع��ود تاري��خ وج��ود ه��ذه الق�شب��ة او ه��ذه 
)القري��ة( ح��ول املقام��ن اىل عه��د ال�شلطان 
العثم��اين )م��راد الراب��ع( حيث اأم��ر بعد فتحه 
بغداد ببناء قبة ف��وق املقام. فتواىل بعد ذلك 
تواف��د النا���ش من حمب��ي اآل حمم��د �شلى اهلل 

عليه واله و�شلم اىل ال�شكن حول هذا املقام.
يج��اور املق��ام مق��ام االم��ام زي��ن العابدين 
علي��ه ال�ش��ام، وه��و يبعد ع��ن ال�ش��ارع العام 
بح��وايل )١( ك��م وي�رف من عل��ى تلة عالية 
على منطق��ة زراعية ي�شودها اخل�رة والهواء 

النقي.
ام��ا اعمار املقام��ن فيعود تاريخ��ه اىل عهد 
ال��وايل العثم��اين )اأحمد با�شا( ع��ام ١٠٥٩ه� 
_١٦٤٩م، وه��ذا التاري��خ مثب��ت يف ابي��ات 
لل�شاع��ر )يحي��ى ب��ن مو�ش��ى( الت��ي ال زال��ت 

موجودة فوق املدخل الثاين للمقام.
يوؤم املق��ام من قبل الزوار وحمبي اآل الر�شول 
�شل��ى اهلل علي��ه وال��ه و�شل��م .. حي��ث ع�رات 
االالف من النا�ش، من حمافظات العراق كافة 
لتق��راأ في��ه االدعية وتق��ام ال�شل��وات وحتيى 
عنده االذكار. مركز الدرا�شات التخ�ش�شية يف 

االمام املهدي عليه ال�شام
وما يزال هذا املقام ال�ريف مق�شداً للزائرين 
.. كذل��ك ه��و مثاب��ة الإقام��ة مرا�شي��م اح��زان 
اآل بي��ت الر�ش��ول عليه��م ال�ش��ام وافراحه��م 
.. كمنا�شب��ة عا�ش��وراء احل�ش��ن علي��ه ال�شام 
وبقي��ة املنا�شب��ات، ي�شارك فيه��ا اهل داقوق  
ذات االكرثي��ة م��ن املوال��ن الآل البيت عليهم 
ال�ش��ام، ومن املناطق املجاورة لها .. مبايعة 
وح��ب ووفاء للذي��ن توا�شلوا م��ع �شنة ر�شول 
االن�شاني��ة �شلى اهلل عليه واله و�شلم و�شاحب 
الر�شالة من الع��رة املحمدية الطاهرة عليهم 

ال�شام.
وميث��ل هذا املق��ام ل��دى زائريه اح��د املعامل 
الت��ي حتف��ز املنتظرين على ا�شت��ذكار امامهم 
احلي الغائب .. وتدفعهم اىل العمل الن يكونوا 
من املمهدي��ن لقدوم امامهم املنتظر .. احلجة 
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