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مقدمة

نور  من  نورها  خلق  اإن�صية  حــوراء 
ال�صماوات  �صَرفْت  امحمدية،  الدوحة 
اأهدي  اإذ  امبارك،  بوجودها  والأر�ــص 
فكان  اجــَنــة  ثمار  مــن  لأبيها  نــورهــا 
�صيدة  �ــصــَم  ــة  اجــَن اإى  اأ�ــصــتــاق  اإذا 
خاطبه  وقـــد   ،الزهراء الــنــ�ــصــاء 
اأَْعَطْيَناَك  العطيةاإَِنا  بعظم  القراآن 
َواْنَحْر)2(  ِلَرِبَك  ِل  َف�صَ اْلَكْوَثَر)1( 
اأم  فهي   )3( اْلأَْبَرُ ُهــَو  �َصاِنَئَك  اإَِن 
منها  امبارك  ون�صله  وجوده  لأَن  اأبيها 
فهي اأُم الأنوار الزاهرة ورثُة �صراطِه 
ومــنــهــاجــه واأمـــنـــاء اه وحــجــجــه ي 

اأر�صه، وهي اأَول واردة عليه من ِعرته 
امظلومة من بعده، و�صاحبة العزاء ي 
ونحرا،  �ُصَما  امُقَتلن  اأولده  م�صائب 
حمَرة  وعينها  امح�صر  ي  تاأتي  اإذ 
�صياط  اأثـــر  مــن  كالدملج  يــدهــا  وي 
 قنفذ، وهي تن�صر قمي�ص اح�صن
وت�صتكي ظامتها لربها موؤثرة �صاحب 
لبارئها  واإيثاره ي �صكواها   اجود
 البنن اأِم  حــَبــة  عظم  مبينة  و 
وت�صحيتها   اح�صن لــولــدهــا 
ُثَم  لــه،  فــداء   الزواهر باأقمارها 
تلتفْت ل�صيعتها وَخَدمة ولدها وحبيه 
احَب  الداجن  يلتقط  كما  فتلتقطهم 
اجيد من احب الــرديء، جزاء لهم 
 ،امختار لعرة  وحبتهم  لولئهم 
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وُمب�ِصرة لهم ب�صفاعتها و�صفاعة اأبيها 
الذي   لهم، وفاء بعهد ر�صول اه
�صمن ا�صتنقاذهم واأمانهم يوم الفزع 

الأكر.
اا�سم ودواعيه

اموؤمنن  �صمع  ي  وقــع  مــا  لعظم 
اجــزاء  يــوم   الزهراء �صمان  من 
ُخَدام  اأختار   لزوار ولدها امظلوم
 )الزهراء ُخـــَدام  )ا�ــصــم  امــوكــب 
عَلهم يح�صون ب�صفاعتها يوم الآخرة، 
ليوَفقوا   بها تو�صلهم  اإى  م�صافا 
خدمة زوار اأبي عبداه، اإذ كان 
موكبهم ي بدايته جرد ب�صاط ب�صيط 
الزوار، وبركة �صاحبة  ي�صريح عليه 
امــ�ــصــاب حـــَول امــوكــب اإى رو�ــصــة 

مــبــاركــة خــدمــة الــزاحــفــن لــزيــارة 
اإى  �صرا  امقتول   الغرباء غريب 

جنب الفرات وهو عط�صان.
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هي�أة ااأمن�ء وزم�ن الت�أ�سي�س

 جموعة من �صباب ن�صل الكوثر
اأ�ص�صوا اموكب ب�صكل ب�صيط  وخدامها 
اإذ م يكن  ـ  ي �صنة 1424هـــ 2004م 
ل�صباب  اأمكن  ما  ي�صرة  ِخدمة  �صوى 
عا�صوا عقودا من  حياتهم حت وطئ 
من  احقوق  و�صلب  واحرمان  الظلم 
اأِذَن  اأن  وما  الأر�ــص،  اأعتى طغاة  قبل 
اجاثمن  اخلق  �ِصرار  زوال  ي  اه 
هَب  امقد�صات حتى  اأر�ــص  ُحكم  على 
الأربعن،  لزيارة  زحفا  الإمــان  اأهــل 
 البيت اأهــل  �صيوف  ــَدام  ُخ ف�صعى 
موكب  �صباب  هــوؤلء  ومن  خدمتهم، 
ــــروا  اآث الـــذيـــن   الزهراء ــة  خــدم
ــون مــتــو�ــصــلــن  ــك ـــهـــم مـــا مــل اإخـــوان
ي  ال�صعة  لنيل   الإن�صَية باحوراء 

بركات  عليهم  ففتحْت  الــزوار  خدمة 
الأر�ص وال�صماء ورفعْت �صارية اموكب 
اخَفاقة ي �صنة 1425هـ و�صار رو�صة 
اإليها  تــهــوي  البيت  اأهـــل  ريــا�ــص  مــن 
ُخــَدام  ف�ُصِمي موكب  زوارهــم  اأقــدام 

.الزهراء لعظم بركة اأم الأئمة
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موقعه و�سفته

ناحية   / الب�صرة  ي  امــوكــب  يقع 
الهارثة قرب حطة الطاقة احرارية، 
للرجال  �ــصــرادق كبر  مــن  يتكون  وهــو 
من  مبني  بالن�صاء  خــا�ــص  وم�صيف 
وباحة  �صحَية  وتوابع  ومطبخ،  البلوك 
واأحاط  امن�صق  بالكا�صي  ُفر�صْت  كبرة 
بها اخ�صار من نابت الأ�صجار ختلفة 
�صلواٌت  مدخلها  ي  ــع  وو�ــصِ ـــــواع،  الأن
ــٌر  وذك  ،الزهراء بال�صيدة  خا�صة 
لولدها امظلوم وا�صتنها�ص لولدها 

امهدي الآخذ بذحول اأولد الأنبياء،
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ــَدر امـــوكـــب قــطــعــة كــبــرة  ــ�ــص ــت وت
كتب عليها اأ�ــصــم امــوكــب وحــديــث عن 
ب�صعة  فيه»فاطمة  يقول   الر�صول
مني فمن اأذاها فقد اآذاي«، وي واجهة 
اموكب اأربعة ع�صر راية خ�صراء ُطِرزْت 
عليها  وُكتب  الأ�صفر  باللون  حا�صيتها 
تطريزًا باللون الأ�صفر اأ�صماء امع�صومن 
الأربعة ع�صر ، وتتقدم الرايات راية 
بي�صاء ُطرزْت باللون الأحمر وُكتب عليها 
عبارة )جــَل جــال اه(، وحــت هذه 
متنا�صقتي  جميلتن  م�صلتن  الــرايــات 
اللون مع الرايات قد زادتا اموكب رونقًا 
م�صاطب  لت�صليل  وت�صتخدمان  وبهاًء، 
والأكــات  والع�صائر  والفواكه  ال�صاي 
كبرة  ب�صارية  اموكب  وميز  ال�صريعة، 

لراية �صوداء ُطِرزْت ب�صريط اأحمر ُكتب 
عليها �صعار»يا لثارات اح�صن« 
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خدم�ته وميزاته

اموكب  على  ام�صرف  الكفيل  ذكــر 
ال�صيد حمد البطاط اأَنهم ُيقِدمون كافة 

التي   الكوثر بركات  من  اخــدمــات 
لها الف�صل عليهم بقبول خدمتهم لدى 
اأحد  ــده  اأَي اأبــي عبد اه، وقد  زوار 
اموؤ�ِص�صن وهو حمد اأبو اأحمد امياحي 
اإذ قال: )كُل ما هو موجود ي اِخدمة 

فهو يعود للحوراء الأن�صَية التي هي 
بركة ال�صماء والأر�ــص ونحن عيال على 
موكب  اى  �صغر  ب�صاط  فمن  جودها 
ال�صريف(، وترَحم  مهيب زين با�صمها 
الذين  اأ�صافهم  اأرواح  على  امياحي 
 نق�صوا ي قلوبهم حَبة النبي الأكرم

وب�صعته الطاهرة واأبنائها امنتجبن.
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وقد ميز اموكب بوجود رجل دين 
الَن�صر  عَبا�ص  ال�صيخ  اخطيب  وهــو 
الــغــذاء  مــن  بو�صعه  مــا  ــقــِدم  ُي الـــذي 
واإقــامــة  والإر�ــصــاد  بالوعظ  الــروحــي 
اخدمة  ي  اأي�صا  ام�صاركة  و  الذكر 
وا�صتقبالهم  ـــزوار  ـــال ب كــالــرحــيــب 
وتقدم امعونة لهم، ويعينه ي اخدمة 

اإبراهيم ح�صن  الأخ حيدر  الإر�صادَية 
وامــنــادات  ال�صوتيات  عــن  امــ�ــصــوؤول 
وعــدم  لل�صاة  توجيها  يــدعــوا  فهو 

الختاط ومراعات اح�صمة.

اأغلب  اأَن  اموكب  هذا  بركات  ومن 
اأبناء  الكرام  ال�َصادة  من  اموؤ�ِص�صن 
الدوحة الها�صمَية الذين ازدادوا �صرفا 
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بخدمة موكب َخَدام الزهراء، وقد 
البطاط  اأحــمــد  ــهــاب  �ــصِ ال�صيد  ذكــر 

وي�صاركهم  باِخدمة،  ي�صعدون  اأَنهم 
اِخدمة  مام  وبعد  امنطقة،  اأهل  ُكُل 
اإى  اُخَدام  الإخوة  ي امنطقة ي�صعى 
نيل �صرف اِخدمة ي مواكب اأخر ي 

احلة وكرباء امقد�صة.

وِفــقــوا  الــذيــن  ال�صباب  بــن  ومــن 
عَبا�ص  فا�صل  الأخ  اموكب  للِخدمة ي 
يحيى وهو يعمل على الطبخ كم�صاعد 

لل�صيد حمد البَطاط، وقد َذكر اأَنهم 
ُيقِدمون عدة وجبات بح�صب ما ُيوجد 
ال�صحى  وي  الــطــعــام،  اأ�ــصــنــاف  مــن 
الوجبات  ُيــقــِدمــون  الظهر  بعد  ــا  وم
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ال�صريعة مع اللبلبي وال�صلغم والباقاء 

واحلويات واأَما وجبة الع�صاء فُتقَدم 
من ا�صحاب ال�صيافة ي امنطقة.
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نفح�ت الكوثر

اإى  خدمتهم  بعد  الإخــــوة  ي�صر 
راجــلــن،   اح�صن ـــام  الإم زيـــارة 
وي اأثناء م�صرهم مُروا منطقة ُهور 
احَمار فراأوا اأماكن متباعدة اخدمة 
البتول  ال�صيدة  من  العون  فا�صت�صفعوا 
امكان  هــذا  ي  للخدمة  التوفيق  ي 
اخدمة  بهذه  حظوا  وبالفعل  امنقطع 
موكبا  واأن�صئوا   ،الزهراء بركة 
بخدمة  �صعدة  من  با�صم  اأ�صموه  اأخر 
 )البنن )اأم   الزهراء بــنــي 
اأقمار الطف الذين َفَدوا اأبناء الكوثر 
بــاأرواحــهــم، وتــبــداأ اخــدمــة فيه من 

اليوم ال�صابع من �صهر �صفر الظفر .
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كرامة موكب َخَدام الزهراء
اأحد اُخَدام ال�صيد �صتار اح�صيني 
كونه  بافتخار  للزوار  اماء  ُيقِدم  الذي 
العبد  ب�صاقي عطا�صى كرباء  يتاأ�صى 
 ،العَبا�ص الف�صل  اأبـــي  ال�صالح 
اأَهــلــتــه  بي�صاء  فــطــرة  �ــصــاحــب  وهـــو 
اأَن   َذكــر  وقــد  اخدمة،  هــذه  ينال  اأن 
ي  كانْت  التي  ال�صغرة  العلوَية  اأبنته 
ال�صف الثاي قد اأ�صيبْت بيدها حيث 
ظهر فيها م�صامر حمية منعتها من 
وقــال  ال�صيد  بها  فجاء  القلم  م�صك 
قعر  على  بيدك  اأم�صحي  )بوية(  لها 
القدر و تو�صلي بجدك امظلوم غريب 
وما  بيدها  الطفلة  فم�صحْت  كرباء، 
هي اإَل اأَيام واإذا بالعلوَية ت�صفى مامًا 

يديها  من  اللحمية  ام�صامر  وتذهب 
النقي  والعتقاد  ال�صهداء  �صيد  بركة 

والفطرة ال�صليمة. 
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