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مقدمة

الِعَزة خطابًا قراآنيًا  اأُنزل رُب  لقد 
  الأمـــن  ــادق  الــ�ــصّ على  �صريحًا 
ُيحابي  ول  الهوى  عن  ينطق  ل  الــذي 
اأحــــدًا, اأثــبــت ــــ هــذا اخــطــاب ــــ فيه 
اإذ  الــر�ــصــول  اآل  الــطــاهــريــن  ع�صمة 
ُيِريُد  ا  َ اإَِنّ فيهم:  �صبحانه  اه  قال 
ْج�َص اأَْهَل اْلَبْيِت  ُ ِلُيْذِهَب َعنُكُم الِرّ اَهّ

. َرُكْم َتْطِهًرا َوُيَطِهّ
اأهل  معنى    النبي  ف�َصر  وقــد 
البيت ي مواطن عديدة, منها ما رواه 
اأم  اموؤمنن  اأم  عن  واخا�صة  العامة 
الآية دعا ر�صول  نزلْت هذه  مّا  �صلمه, 

الـــزهـــراء  وفــاطــمــة  عــلــيــًا    اه 
عليهم  فجعل   , وح�صينًا  وح�صنًا 
ه�ؤاء  الّلهَم  فقال:  خيريًا,  ك�صاًء 
الرج�س  عنهم  اأذهب  الّلهَم  بيتي,  اأهل 
�صلمة:  اأُم  قــالــْت  تطهرًا,  وطِهرهم 
ُثَم  خر,  اإى  اأنت  قال:  منهم؟  األ�صُت 
بيتي  اأَهُل  اإَِن ه�ؤاء  الّلهَم   , َقاَل: 
��ت��ي وح��اَم��ت��ي, ح��ُم��ُه��م حمي  وخ��ا���صَ
ودُمُهم َدِمي, ُي�ؤِمني ما ُي�ؤمُهم ويحزنني 
ما يحزنهم, اأنا حرٌب من حاربهم و�ِصلم 
ِمن �صامهم وعدٌو من عاداهم وِحٌب من 
�صتة  فقراءها  الآيــة  فنزلْت   ,اأحَبهم
النبوة  بيت  اأهــل  دار  باب  على  اأ�صهر 



4موكب أهل البيت  - قرية الخاص
�صحبه  واأو�ــصــى   ,)فاطمة )بيت 
فما  وولءهــــم,  محَبتهم  وام�صلمن 
اأَدى حَق اأجر الر�صالة منهم اإَل القليل 
من الولن, ومن تبعهم  باإح�صان من 
 الآخرين, وقد خلق اه لأهل البيت
�صيعة  ـــــ  الأحـــقـــاب  ختلف  ي  ـــــ 
بوليتهم,  وم�صكوا  حقهم,  عــرفــوا 
و�صاروا على هديهم, اأحُبوهم واأ�صموا 
دوَرهــم  ون�صبوا  باأ�صمائهم  اأبناءهم 
اأَن  اّهُ  اأَِذَن  التي  على ر�صم دوِرهم 
واأ�صموها   ا�ْصُمُه ِفيَها  َوُيــْذَكــَر  ُتْرَفَع 
مــن خالها  واأظـــهـــروا  بــاأ�ــصــمــائــهــم, 
اه  حباهم  ومــا  ِخ�صالهم,  عظيم 
وذواتهم  اأ�صخا�صهم  ي  جّليات  من 

ال�صريفة.

زمان التاأ�صي�س وام�ؤ�ِص�س
ومن هذه البيوت التي اأ�ِص�صْت على 
اأهل  ح�صينية    الر�صول  اآل  َحَبة 
التي  ــص,  ــا� قــريــة اخ  ي  الــبــيــت 
با�صمها  امُ�صَمى  موكبها  منها  اأنطلق 
اأ�ِص�ص  وقــد  ــن,  ــع الأرب زوار  خــدمــة  
1423#/2003م  �صنة  امــوكــب  هــذا 
اأوقــف  ـــذي  »ال امــوكــب  كفيل  يــد  على 
الأر�ص خدمة الزوار« الأخ كرم عبد 
الر�صول مع هياأة الأمناء وهم ح�صن 
الأ�صدي,  الغفار  وعبد  الر�صول,  عبد 
والزاير زهر عبد علي, وبا�صم ثامر, 
وجواد وعبا�ص كاظم, واآخرون, ويبلغ 
رجًا  وع�صرين  خم�صة  ــَدام  اُخ عدد 

وخم�صة ن�صاء.
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م�قعه و�صفته

يقع اموكب ي قرية اخا�ص التابعة 
لق�صاء امدينة, وقد �ُصكل اموكب بادئ 
ــرادٍق �صغر ي داخــل  ــص � الأمـــر مــن 
�صرادقن  واأ�صبح  ــدرج  ت ــَم  ُث القرية 
واحد للرجال, واآخر الن�صاء, وم�صاحة 
ُبنيْت ب�صكل فائق اجمال  من الأر�ص 
الــوقــت  وي  الأ�ــصــيــل  الــــراث  يحكي 
فيها  يرغب  من  احداثة  ُيِثل  نف�صه 
من الزائرين الكرام, اإذ ُبنيْت جل�صته 
العربَية الأ�صيلة من الق�صب امزخرف 
بطريقة فنَية تراثَية, وُفر�صْت الأر�ص 
اأمــام  ــَفــْت  �ــصُ و  ــتــكــاآت,  وامُ بال�صجاد 
البا�صتيكَية  الطعام  مــوائــد  امــوكــب 
واأوعية  الأواي  وعليها  كرا�صيها  مع 



6موكب أهل البيت  - قرية الخاص
امــاء, وحــُفّ باموكب رايــاٌت 
�صوداٌء ُكتب عليها اأ�صم الإمام 
اح�صن  و�صعارات اأخرى 
ُكتب  خ�صراء  راية  تتو�صطها 
بني  قــمــر  )يـــا  �ــصــعــار  عليها 
اموكب  جنب  واإى  ها�صم( 
ــ�ــص لــ�ــصــوي  ـــد خــ�ــصَ مـــوق
ـــقـــَدم اإى  ُي ــــذي  الــ�ــصــمــك ال

الزوار.
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خدماته

 ُيرِحب ُخَدام موكب اأهل البيت 
وُيقِدمون  الرحيب  اأ�ــصــَد  ب�صيوفهم 
لهم ما ت�صتهيه اأنف�صهم من اماأكولت, 
اجامو�ص  وحليب  القيمر  اأهِمها  ومن 
وال�صمك ام�صوي وغرها من الأ�صناف 
ــات مــتــعــددة,  الــتــي ُتــقــَدم عــلــى وجــب
واأخرى  الباكر,  ال�صباح  عند  فوجبة 
الـــزوال,  عند  وثــالــثــة  ال�صحى  عند 
وجبة  تكون  اإذ  الظهر  بعد  والأخـــرة 

خفيفة �صريعة.
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ال�صيافة
با�صت�صافة  امــوكــب  َخــَدمــة  يــقــوم 
اح�صينَية  ي  لــلــمــبــيــت  الـــزائـــريـــن 
�صرعْت  التي  والبيوت  القرية  داخــل 
اإعداد  الن�صاء  تتوَى  كما  ل�صيافتهم, 
ــ�ــص وكــويــهــا,  الــطــعــام وغــ�ــصــل امــاب
اأ�ــصــيــل  اأم  الــــزائــــرة  ــدرهــَن  ــ�ــص ــت وت
�صة بطهي الطعام لأكر عدٍد  امتخ�صِ

من الزوار.
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خيمة امناداة

الإر�صادات  اخيمة  هذه  ي  تقّدم 
والتوجيهات, باأ�صراف الأخ و�صام عبد 
الكاظم امخت�ص بال�صوتيات, اإذ يبداأ 
بتاوة  فيبداأ  الفجر  �صاة  بعد  عمله 
كام اه )القراآن الكرم( ُثَم الأدعية 
ال�صريفة كدعاء العهد ودعاء ال�صباح, 
ويدعوهم  بــالــزوار  ــب  ــرِح ُي وبــعــدهــا 
لل�صيافة, ويختار الق�صائد)الرّدات( 
وبع�ص  الهادفة,  امعتدلة  اح�صينَية 
ت�صل  التي  التوجيهات  يقراأ  الأحيان 
ــزوار,  ال لإر�ــصــاد  العليا  امرجعَية  من 
وتقام  ال�صاة,  اأوقات  يوؤِذن ي  وكما 
ال�صاة ي �صاحة اموكب التي ُفر�صْت 

لذلك.
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نفقاته

اأنف�صهم  على  الــكــرام  الأخـــوة  اآثــر 
البيت  اأهــــل  ــال  ــ�ــص ِخ ُيــظــهــروا  اأن 
مع  تــعــاهــدوا  اإذ  الإنــــفــــاق,  ي   
ــنــدوقــا  �ــص يــجــعــلــوا  اأن  اأ�ـــصـــرهـــم 
 بــــا�ــــصــــم الإمــــــــــــام احــــ�ــــصــــن 

لكِل عائلة, فيجمع امال كًا على ِحَدة, 
يومًا من  اأ�صرة  رِب  لكِل  �ص  ُيخ�صَ ُثَم 
�صيافة  ي  امــال  لُينفق  امو�صم  اأَيـــام 
اليوم  ذلــك  ينفق ي  ما  فكُل  الـــزوار, 
من اأ�صرة واحدة, وعند النق�ص ُيكِمله 
اإليه  ــرون  من اخــدام, وي�صاف  الآخ
ُيقِدمها  التي  الآنّية  الترعات  بع�ص 

اأهل القرية.

عهد ااأب ل�لده
ولقد راأينا ي اموكب فتيانًا يافعن 
للنزول  الأدب  بكامل  الــزوار  يدعون 
بينهم  ومــن  وال�ــصــراحــة  ولل�صيافة 
فرج  اآل  اأ�صرة  من  وهــو  امهيمن  عبد 
اه يخدم بتقدم اماء وال�صاي للزوار 
اأهل  اأن يقبل بهذه ال�صفة عند  واأمله 
اموكب  ي  اأطفال  وُيوجد   , البيت 
اِخدمة  وُيقِدمون  اخيام  بن  ي�صعون 
مــن خـــال تــقــدم الــعــطــر وامــنــاديــل 
الورقية, وقد �صئلنا اأحد اُخَدام عنهم 
وهو الأخ مهند حمد جواد الذي ياأتي 
من الب�صرة للِخدمة مع بني عمومته, 
للِخدمة  باأكملها  تاأتي  الأ�صر  اإَن  فقال 
ليتعَلمون  وبناتهم  اأبــنــاوؤهــم  ومعهم 



16موكب أهل البيت  - قرية الخاص
بِخدمة  البيت  اأهـــل  َيــخــدمــون  كيف 
طيبة  ـــو  اأب الأخ  واأ�ـــصـــاف  �صيعتهم, 
على  كالنق�ص  ال�صغر  ي  التعليم  اأَن 
احجر وقد ُحرمنا من هذه النعمة ي 
الطاغية  ت�صّلط  ب�صبب  الطفولة  �ِصنّي 
واأزلمه, واليوم نحن نعي�ص اأكر نعمة 
فن�صحب    البيت  اأهــل  مدر�صة  ي 
اأداء  وهي  الأمانة  لهم  لنعهد  اأبنائنا 
م    النبي  اأَن  اإذ  الر�صالة  اأجــر 
الُقربى,  ي  امـــوَدة  اإَل  �صيئًا  ي�صاألنا 
ناأمله  وما  عقيدتنا  �صامة  ولن�صمن 
لة بعد موتنا فالَدال على  منهم من �صِ

اخر كفاعله.
اموكب  اأبناء  من  �صتة  تعاهد  وقد 
ِمَنا  ال�صادة مح�صر  اأحد  ال�صغار مع 
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طفل  �صندوق  م�صروع  ي  بال�صراك 
 امقرح من مركز تراث  اح�صن 
طفل  ُكــُل  يجمع  اأن  و�صيغته  الب�صرة 
وينفق  اليومي  م�صروفه  مــن  ـــزًءا  ُج
موكب  ي  امو�صم  ي  امــدخــر   امبلغ 
الأذكـــار  مــن خاله  ُيــقــدم  بــه  خا�ص 
اأو  امخ�صو�صة  الــزيــارة  اأو  امطبوعة 
على  الزائر  ُتعن  اإلكرونية  م�صبحة 

الذكر والت�صبيح. 
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