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مقّدمة الناشر

مبكرًا أرشقت نفسه عىل حقائق اليقني فكانت عالمة يقينه السكون 

وحمل الهم وعلو الهّمة.

الشهيد محمد عيل رباعي آِمٌن يف زمن الخوف، ذاكٌر يف أوقات الغفلة، 

حزنه يف قلبه، برشه يف وجهه، تأنس السكينة يف صمته، وتنبت الحكمة 

يف حديقة حروفه...

بني تهذيب النفس والحضور الجهادي اخترص رحلته يف هذه الدنيا... 

بزاد  العمر  األولياء صحراء  قافلِة  مع  اجتاز  لكنه  رحلته،   كانت  قصريًة 

االقتداء...

برَُص بالدنيا فبرّصته ومل يُبرِص إليها فنجا من عامها الذي تورثه للناظرين 

إليها واملستوطنني فناَءها... أخذته جذبة الحضور فاشتدت رقابته لسلوكه 

ورسم لنفسه سبيالً بني شوق الوصال ووالية اآللR وزاد املآل...

خمينٌي منذ تفتّح براعم وعيه بني يدي »األربعون حديثاً«، واليئٌّ منذ 

البندقية  الوالء، مجاهٌد قبل أن يحمل  البصرية إىل معرفة معايري  قادته 

بعد استامع صوت كربالء. وحني فتح الله الباب لخاّصة أوليائه فاضت 

الهضاب؛  للعارجني عىل سالسل  الرحمن  أذن  لقد  البرشى عىل وجنتيه؛ 

فكان واحداً من الواصلني...
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تستوقفك وصيته حني يحدد مكان دفنه وإيصال رسالته بزرع السؤال 

يف أذهان الغافلني عن هموم االنتامء: »ال تضعوا بالطًة عىل قربي حتى 

تُبنى مراقد البقيع«...

هذا »االستشهادي« الذي اقتحم امليدان ليحمي إخوته وتوّسط جمع 

الزاحفني مفرداً عىل تالل حدود لبنان الرشقية افتدانا نحن وأيقظنا نحن 

أوصانا نحن...

اختار  الذي  »الفتى«  السطور من حياة هذا  نقرأ هذه  الذين  نحن 

لنفسه اسم »أيب ذر« مواساًة لغربته وتوّسامً بصدق واليته، ال نتعرف عىل 

شخصية فيلسوٍف أو قائٍد سيايس  أو أحد مشاهري التاريخ، بل نعيش مع 

شاٍب مجاهٍد مغموٍر ال يعرفه إال املقربون منه، وهذا الكتاب واسطتنا 

إليه...

مل يرغب كاتب سريته بذكر اسمه يك يبقى عمله »صدقة رس« تشبه 

العزيز  األخ  هذا  مبادرة  املعارف  دار  تلقف  وقد  عيل،  محمد  إخالص 

نهجهم  خدمة  ونيل رشف  الشهداء  ذكر  تخليد  ثواب  يف  ليكون رشيكاً 

املقدس.

كتاب »إّن آنست ناًرا« حكاية سرية ألحد الذين صنعوا حكاية النرص 

والعز واملقاومة.

دار املعارف اإلسالمية الثقافية
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مقّدمة المؤلف

الحمد لله الذي َمّن علينا بنعمة الحواس الخمس والتي من خاللها 

أمتّوا  الذين  للشهداء  ترشيفاً  الكلامت  هذه  أكتب  وعال  جّل  وبفضله 

جهادهم األصغر واألكرب فلحقوا بقوافل العاشقني.

إّن هذا الكتاب ومبا يحتويه من قصص ومواقف للشهيد محمد عيل 

رباعي ما هو إاّل نبذة نابعة من الذاكرة الشخصية، وماّم ُجمع من قصٍص 

تالها أهله ورفاق دربه وكّل َمن عايش الشهيد أو حتّى وقف عند بعض 

مكنونات ترصّفاته.

وموثوق  الشهيد،  أهل  لدى  ُمبنّي  محّقٌق  الكتاب  يف  سريد  ما  فكل 

الحديث عنه.

تعاليمهم  الشهداء واالستفادة من  يُلهمنا حفظ دماء  أن  الله  نسأل 

وبهم  ننترص  بهم  الذين  السامء،  أنوار  األرض،  شموع  فهم  ومواقفهم، 

يظهر صاحب هذا الزمان إمامنا املنتظر املهدّي | الذي سيمأل األرض 

قسطاً وعدالً بعدما ُملئت ظلامً وجوراً.

كام كّل الشهداء الذين ارتقوا نحو العال، وعرجوا إىل امللكوت تاركني 

سوى  لنا  يبقى  ال  الحق،  لواء  رافعني  وهناك،  هنا  البصامت  من  الكثري 

أقوالهم واتّباع  األبرار واالستامع إىل  الشهداء  أيدي وأقدام هؤالء  تقبيل 
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تعاليمهم التي تؤكّد تعاليم الله عّز وجل ورسوله P  وأهل بيته عليهم 

السالم.

فالشهيد محمد عيل رباعي هو منوذج من هذه القافلة ال يتميّز وال 

معهم،  حّي  القدسية،  العلياء  يف  معهم  ويسمو  بهم  يتساوى  بل  يعلو، 

ويُرزق من نعيمهم اإللهي. فهو بالتايل يتكامل معهم ويتعلم منهم. وهذا 

من  اإلفادة  أخذ  باب  من  هو  بل  له،  انحيازاً  أو  تفضيال  ليس  الكتاب 

منهًجا  الكثريين  قلوب  يف  طبَعت  إنّها  حيث  ومواقفه  وأقواله  ترصّفاته 

ومسلًكا يقتدونه.

ارتأيت وضع  وأقربائه  الشهيد  الكثري من أصدقاء  استفتيُت  أن  بعد 

تَىَٰك 
َ
عنوان »إّن آنست ناراً« وذلك اقتباًسا من اآليات الكرميات، ﴿َوَهۡل أ

 ٓ لََّعّلِ نَاٗرا  َءانَۡسُت   ٓ إِّنِ ٱۡمُكُثٓواْ  ۡهلِهِ 
َ
ِل َفَقاَل  نَاٗرا  رََءا  إِۡذ   ٩ ُموَسٰٓ  َحِديُث 

تَىَٰها نُودَِي َيُٰموَسٰٓ 
َ
أ آ  ِجُد َعَ ٱنلَّارِ ُهٗدى ١٠ فَلَمَّ

َ
ۡو أ

َ
َءاتِيُكم ّمِۡنَها بَِقبٍَس أ

ِس ُطٗوى ١٢﴾))). نَا۠ َربَُّك فَٱۡخلَۡع َنۡعلَۡيَك إِنََّك بِٱلَۡوادِ ٱلُۡمَقدَّ
َ
ٓ أ ١١ إِّنِ

فنبي الله موىس Q بعد استأذن ُشعيبًا يف املسري إىل أّمه، خرج 

بأهله، فأضّل الطريق يف ليلة مظلمة، مثلجة، وتفرّقت ماشيته، فالحت 

له نار من بعيد قد أبرصها، لقوله آنسُت أي أبرصُت، وطلب من أهله 

املكوث لعلّه يأيت بشعلٍة يقتبسها بعود ونحوه أو يجد هاديًا يهدي إىل 

الطريق، ولكّنه وجد الله عند تلك النار واختاره حينها للرسالة حيث قال 

الله عّز وجل »وأنا اخرتتك« أي اخرتتك للرسالة.

اآلية 9، 0)، )) و 2) من سورة طه  (((
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ناًرا  أبرصنا  فنحن  القرآّن،  واملفهوم  الكتاب  عنوان  بني  الربط  وهنا 

وكانت تلك النار نور الشهيد محمد عيل رباعي امليضء بعد ضياع النفس 

وتيهها. لقد أبرصنا إنسانًا مجهواًل يف األرض معروفًا يف السامء. 

واآلن صار من واجبنا األخالقي والديني تِبْيان هذا النور الَوقور لكّل 

الناس والعامل اإلسالمي وغري اإلسالمي ملا فيه من مصلحة إصالحيّة ألنفسنا 

الشهداء  ضياء  بنور  ونُنريها  نغسلها  والتي  املظلمة،  الصدئة،  املهرتئة، 

والعلّيّني.

اللحاق  وارزقنا  واآلخرة  الدنيا  يف  حسنة  الكتاب  هذا  اجعل  اللهم 

الشهادة، وأعزّنا  ِمّمن سبق، وخّصنا مبرتبة  باألنبياء واألولياء والصالحني 

بالنرص، والحمد لله رب العاملني.

27 شّوال 1438 ه





بطدقا اويا	 
حيدته	 
قسددته	 
هموصينا	 

1





- 17 -

بطاقة هوّية:

محمد عيل رباعيالســــــــــــــــم:

الجهادي: أبو ذرالســم 

ــولدة: ــ أفريقيا / زائري/ كنشاسامــكــان ال

ــخ الـــولدة: ــاري 3) شباط 996)ت

جرود القلمون/ جرود نحلة/ تلّة البطّيخمكان الستشهــاد:

3) متوز 4)20تاريخ الستشهــاد:

حاريص الجنوبية/ جبل عاملالـــــبـــــلـــــدة:





حيدته

- 19 -

حياته

والطرق  الوسائل  بشتّى  يسعى  كان  الذي  الشاب  ذاك  هو  محمد 

إّن  الله جّل وعال. وعندما نقول:  الذي هو  املطلق  الهدف  للوصول إىل 

الهدف املطلق هو الله عّز وجل، فهذا يعني السعي للوصول إىل كامالت 

الله والتحيّل بصفات الله والعيش يف خدمة الله وحفظاً لدين الله.

ولكّن الالفت يف الشهيد محمد هو األسلوب الذي اعتمده يف الوصول 

إىل هدفه األسايس الذي متحور يف عنوانني رئيسينّي، كان مبثابة الجناحني 

اللذين يحلِّّقان به نحو هدفه األسايس وهو الله عّز وجل، وهام:

ترويض النفس والعمل لعزّة األّمة اإلسالميّة.

نفسه  ترويض  إىل  يسعى  الشهيد  فكان  األول،  العنوان  يف  أما 

لكتٍب  القراءة  كثري  فكان  والشيطان،  الشهوة  ضد  األكرب  الجهاد  إلمتام 

يف  الهدف  حّققت  التي  الكتب  تلك  أبرز  ومن  املجال،  هذا  يف  صقلَتُه 

لإلمام  حديثاً«  »األربعون  كتاب  الله،  معصية  عن  النفس  ِجامح  كبح 

الخميني }، وكان دائم الكالم عن مضامينه التي تأثّر بها كثرياً، فكان 

لقراءة  اندفع  كام  به،  تعلّقه  لشّدة  عنه  والحديث  قراءته  ينفّك عن  ال 

سلسلة كتب سادة القافلة، ومن أبرز ما قرأه: القدم التي بقيت هناك، 

السلسلة  نفس  من  قرأها  قد  كان  أخرى  وكتب  الناعم،  كوشك  تراب 

يتعلم  ويك  ومواقفهم،  قصصهم  من  ويرتوي  الشهداء  أخبار  من   ليتزّود 



ي آنست ناًرا
ّ
إن

الشهيد محمد علي رباعي 

- 20 -

منهم كيف يكون إنسانا وجدانه للّه ويف خدمته جل وعال.

ومن األساليب األخرى التي اعتمدها الشهيد يف ترويض نفسه سامع 

ساعات  فيجلس  اإلنرتنت،  عىل  املرتجمة  الخميني }  اإلمام  ُخطب 

يقلّب بني خطبٍة وأخرى عىس تنصاع نفسه وتخضع لخالقها. وكان يحّب 

كثريا سامع ُخطب السيد القائد عيل الخامنئي { الدينية والسياسية 

وخطب السيد محمد باقر الصدر } حيث كان دائم الحديث عنه.

اإلمــام  ســرية  تــروي  التي  الوثائقية  ــالم  األف يشرتي  الشهيد  كــان 

السيد  واإلمام  الصدر  باقر  محمد  السيد  وسرية  الكاملة  الخميني } 

املغيّب موىس الصدر أعاده الله ورفيقيه، فينهل منهم ما يروي تعطشه، 

ويرى فيهم األشخاص القدوة، فهو كان يختار الشخص القدوة مبقدار ما 

قّدمه هذا الشخص لألّمة، أي كلاّم قّدَمْت أي شخصية لألّمة أكرث استهوته 

أكرث فامل إليها وسعى للتعرف عليها واالستفادة من تعاليمها وعلومها.

إنّه شخٌص قليل املباحات، كثري املستحبات، يسعى لرتك املكروهات 

واملحرمات فيرتكها.

استطاع الشهيد محمد أن يسأل نفسه الكثري من األسئلة التي جالت 

األيام  من  يوم  يف  أنّه  يؤمن  كان  ألنه  أجوبتها,  عن  فبحث  خاطره،  يف 

يوم  له حّجة  وتكون  أجوبتها  يحّض  أن  فأراد  عنها،  تعاىل  الله  سيسأله 

القيامة.

وملاذا  الطريق؟  هذا  عىل  نحن  وملاذا  نحن؟  من  أسئلته،  أبرز  من 

يختار  ومن  الصحيح؟،  بالشكل  نسلكه  وهل  نسلكه؟  وكيف  اخرتناه؟ 

ويحّدد معايري الصحة من عدمها؟.
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التي سألها لنفسه لغاية واحدة،  التساؤالت  الكثري من هذه  والكثري 

أال وهي وقفته أمام ربّه يوم القيامة حيث ال ميكن ألحد الدفاع عنه إال 

نفسه، فكانت ُجلَّ أعامله التي تقّوي وتشد من إزره لـ مجابهة الشيطان 

موّجهة باألصالة إىل أجوبة هذه األسئلة، فحني تقوى الحجة عىل النفس 

تُصبح طيّعة إلرادة الشخص ويصبح ترويضها أسهل. 

كان الشهيد يدحض فكرة »هذا ما وجدنا عليه آباءنا«، فكان يطلب 

من جميع الشبَّان أن ال يكونوا عىل هذا الخط اإلسالمي؛ ألنّهم وجدوا 

آباءهم عليه، بل العمل والبحث للوصول إىل األجوبة، وكان يؤكّد عىل 

عدم البحث العشوايئ بل البحث يف الكتب التي دّونها قادة األّمة أمثال 

اإلمام الخميني } واإلمام السيِّد عيل الخامنئي { وكل من لحق 

بركبهم وانتهج نهجهم للحصول عىل املعرفة الحّقة واتباع سبيل العارفني.

ومن هنا بدأت مسرية الشهيد محمد العرفانية، -وهي بداية البحث 

له ومل  يسَع  للعرفان ومل  الوصول  يُرد  مل  املعرفة.  أهل  عند  املعرفة  عن 

يعتربه- يقصد هدفاً له يف حياته، وإمّنا سعيه املتواصل كان لرتويض الذات 

وكبح الشهوات والتخلّص من زينة الدنيا ألنه كان يؤمن أّن رىض الله هو 

األساس وكل ما سواه محض هباء.

يقرأ  كان  عندما  الكامل.  نحو  يخطو  كان  لذاته  ترويضه  مبجرّد  إنه 

سرية النبي P وسرية أمري املؤمنني يف طريقة العيش والسلوك كان يبيك 

يف زوايا بيته وتسيل دموعه عىل كتب السرية بصوت خافت، ينظر مينًة 

يقرّب  عينيه،  بضوء  ويقرأ  األنوار  يُطفىء  أحد،  يراه  أن  مخافة  ويرسة 

برصه نحو الكتاب تارًة ويضع يده عىل جبينه تارًة أخرى، يختار أوقات 
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نوم الجميع، يستيقظ صباحاً ليمأل أفق بيته أسئلًة يحاول من خاللها نرش 

مسلكيّات األمئّة واألنبياء يف شتّى املجاالت.

أبرز ما سأله هو ماذا يعني التشيّع؟ ومن هم الشيعة؟ أليس التشيّع 

هو اتّباع ترصّفات ومسلكيّات اإلمام عيل Q وأوالده التي هي باألصل 

واملنبع من النبي P؟ أال يجب علينا أن نقرأ السرية ليك نعرف كيف 

نترصّف يف شؤون حياتنا؟ كيف كان عيل الزوج، عيل األب، عيل الحاكم، 

عيل املقاتل، عيل البار، عيل املعلّم، عيل الذي امتلك علامً إلهياً تطبيقيّاً 

وعمليّاً؟.

هل السرية هي فقط قصص قدمية ال قيمة لها، أم هي ِعرَب ومسلكيّات 

نقتدي بها، وألّننا لسنا بأهل علم هل ميكن أن نكّمل ما ينقصنا يف باب 

السرية من خالل أساتذة السرية العظام ومن املحّققني واملؤرّخني؟

كان الشهيد ينزعج من األشخاص أصحاب مقولة، »مبا أننا ال نستطيع 

الوصول إىل كامالت اإلمام عيل Q، فلن نسعى لها ولن نقتدي بها 

ألنّنا مهام سعينا لن نصل لها«، فيميل الشاب إىل مفاهيم أخرى بعيدة 

عن الكامل ألنّه يف لحظة من اللحظات قّرر أّن الكامل بعيد عنه، والله هو 

الكامل، والله أقرب إلينا من حبل الوريد، فكيف يكون الكامل بعيداً؟!.

حاول الشهيد يف جلسات عّدة أن ميحو هذه الفكرة من أذهان الناس 

واستطاع يف كثري من األحيان النجاح يف إقناعهم بضورة التحيّل بصفات 

اإلمام عيل Q، ال بل اتّخذها منهجاً ودستوراً مسلكيّاً أخالقيّاً يف كثري 

من األحيان بالتزامن مع قراءة كتب األخالق لإلمام الخميني }، ألّن 

وأبوابه  وترشيعاته  وأحكامه  الدين  تفاصيل  عىل  املطّلع  غري  اإلنسان 
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عيل Qالظاهرة  اإلمام  مسلكيّات  كل  تفسري  يستطيع  لن  العديدة، 

والباطنة، فكان الشهيد يؤكّد عىل تزامن أي قراءة لسرية األمئّة واألنبياء 

مع ما كتبه وقاله املحّققون مع كُتّاب األخالق والسلوك.

إليهم ويقرأ سريتهم ألنّهم  الشهداء ومييل  يعشق  أيضاً  الشهيد  كان 

هم الذين ساهموا يف حياة األّمة، بل هم حياتها واستمراريّتها وبقاء األّمة 

قويّة لديها العزم والحسم واإلرادة كلها منهم بوجه االستكبار.

عباس  السيد  القائد  الشهيد  ســرية  رباعي  محمد  الشهيد  قــرأ 

أحمد  الشيخ  والشهيد  حرب،  راغب  الشيخ  وسرية  املوسوي }، 

الشهيد  وسرية  به،  تيّمناً  ذر«  »أبو  الجهادي  اسمه   اتخذ  ومنه  يحيى، 

وتعّمق  وقرأها  إاّل  االستشهادينّي  ِسرَي  من  يرتك سرية  ومل  مطّوط،  سمري 

بقرائتها ومل يرتك وصيّة استشهادي إاّل وسمعها كاملة ليتعلّم منها وليصل 

إىل ترويض نفسه يف خدمة الله وحفظاً لدينه كام فعل هؤالء الشهداء 

واإلستشهاديون العظام.

األّمــارة  نفسه  أقنع  أن  بعد  األســايس،  الشهيد  هدف  كان  لذلك، 

رأسهم  وعىل  الشهداء  ونهج   Q عيل اإلمام  نهج  يسلك  أن  بالسوء، 

االستشهاديون ملتزماً مبدأ والية الفقيه البّناء لألّمة، ذلك هو مبدأ الرحمة 

والدولة اإلسالمية الحّقة املتمثّلة باملؤسس اإلمام روح الله الخميني } 

واملحافظ عىل هذا النهج اإلمام عيل الخامنئي)حفظه الله). وهكذا أصبح 

للشهيد محمد رباعي الحجة الراسخة والبيّنة عىل نفسه ليقمعها ويكبح 

العلمي واملنطقي  البحث  الناس بضورة  شهواتها ولّذاتها، ال بل ويقنع 

والعقالن.
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نفسه  ترويض  طريق  يف  له  أّول هدف  تحقيق  الشهيد  استطاع  إذاً 

ونرَش أول جناح له يف سبيل رىض الله تعاىل، وهو العمل عىل تلك الذات 

يف ذلك الطائر امللكويت من خالل ما سبق من كالم.

أّما الجناح الثان الذي سيحلّق به إىل مكامن الرىض اإللهي فهو العمل 

يف خدمة األّمة.

سأل الشهيد مجموعة من األسئلة التي جالت يف خاطره، فكان من 

األسئلة:

ما هو هديف من الحياة؟ وملاذا أنا موجوٌد أصال؟ وهل هديف يصّب يف 

رىض الله تعاىل؟ وإذا قُتلت يف يوم من األيام ولقيت الله يوم الحساب 

وسألني عن اإلنجازات التي أنجزتها يف الدنيا، ماذا سيكون جوايب؟.

الشهيد  اإلشكاالت يف ذهن  من  األسئلة طرحت مجموعة  كل هذه 

ترويض  مع  بالتزامن  الحياة،  يف  فهدفه  أمامه،  واضحًة  األجوبة  وكانت 

نفسه، إحياء األّمة وعزّة اإلسالم واملسلمني وإعالء كلمة الله واالنتصار يف 

وجه الظلم والظاملني.

تحارب  التي  الفئة  هي  من  بأرسه،  الجغرايف  العامل  إىل  الشهيد  نظر 

هم  من  »كاّل«؟  للظلم  تقول  التي  الفئة  هي  من  العاملي؟  االستكبار 

وجد  االستكبار؟  إلسقاط  نهاراً  ليالً  ويعملون  يهتفون  الذين  الجامعة 

مجموعة صغرية من الدول اإلسالمية وغري اإلسالمية تقوم بذلك بالتفاوت 

النسبي بينها والتفاوت بتحقيق أسبابها.

الخميني }  ومنذ قيام  اإلمام  اسمه  أّن هناك رجالً واحداً  وجد 

األكرب«،  الشيطان  »أمريكا  ويقول:  وحده  يهتف  وبعدها  وقبلها  ثورته 
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يهتف بهذه العبارات عن وعي وبصرية ومن ُمنطلق إسالمي ومبسلكيّات 

الفقيه املؤسس لها، وكان عنده  عيل بن أيب طالب Q وبخط والية 

اليقني التام إذا مل يهتف الشعب مع اإلمام الخميني } مبوت أمريكا، 

لـ كان اإلمام سيهتف وحيداً ولن يقبل بالظلم واالستكبار حتّى لو مل يقف 

معه أحد، فالدولة التي تقمع الشعوب وتتدّخل بشكل سلبي يف شؤون 

الدول لتحقيق مصالحها الشخصيّة بالتواطؤ مع حّكام تلك الدول يف سبيل 

الجاه واملال وعىل حساب الشعوب، هي دولة ظاملة جائرة، عىل اإلسالم 

أن يحاربها لجورها هذا. وجد الشهيد أّن اإلنسان الذي كان يبحث عنه 

هو اإلنسان امللكويت املُسّمى باإلمام الخميني } ومبنطقه وعقيدته 

لشوكة  الكارسة  املستضعفني،  لعضد  واملقّوية  للظلم  الرافضة  اإلسالمية 

واملسلكيّات  األدبيّات  مع  تتوافق  التي  ُمنطلق سريته  املستكربين. ومن 

اإلسالمية الحّقة األصيلة، أصبح من الواجب عليه التمّسك بخطّه واتّباع 

منهجه املواجه للظلم غري الخاضع له، والذي بالتايل يقّوي عضد املسلمني 

ويشّد صفوفهم.

أصبح الشهيد محمد رباعي عاشقاً لإلمام الخميني }، مدركاً متام 

يف  اللّه  لرىض  املوصل  هو  الفقيه  والية  بخط  املتمثّل  خطّه  أّن  اإلدراك 

الدنيا واآلخرة، وهو البوصلة التي ترفع عزّة املستضعفني يف العامل، ومن 

خالل حكمته سوف تصل األّمة إىل دمار وشتات املستكربين املتعالني.

حتّى أنّه أقنع نفسه، وبالدالئل والوقائع الواضحة وضوح الشمس، أّن 

أمريكا وأذنابها هم اإلستكبار يف العامل، فكان يقول: »أليست أمريكا التي 

البلدان املستضعفة؟!  العسكرية هنا وهناك وباألخص يف  القواعد  تضع 
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أليست هي التي متنع التسلّح تحت مسّميات السلم، ويف املقابل ترصف 

املليارات يف سبيل تطوير أسلحتها الهجوميّة؟! أليست هي التي  تهّدد 

وترعد تفرض الرشوط عىل العامل حتى تقيّد حّريته، أليست أمريكا من 

د ويرعد بالقنابل النوويّة وباملقابل متنع امتالكها وتصنيعها؟!، ما هذا  يُهدِّ

االستخفاف بعقول الناس؟ وما هذا االستقواء واالستكبار العلني الواضح؟ 

يريده  ما  هذا  هل  اإلسالمي؟ّ!،  املجتمع  ِقبَل  من  السكوت  هذا  وما 

 P النبي يريدنا  أم  الظلم واملستكربين،  السكوت يف وجه   ،P النبي

أعزّاء؟«.

فيه  وذاب  الخميني }  اإلمام  بّر  عىل  محّمد  الشهيد  رىس  إذاً 

واتخذه القدوة، وكان يُقنع الناس أّن والية الفقيه هي والية الدين عىل 

سائر أنظمة الحكم، فكّل حكٍم ميكن أن يكون فاسداً مهام احتوى من 

أنظمة وقوانني وقواعد دوليّة وعامليّة منظوٌر بشأنها من ِقبَل أعظم علامء 

القانون، إاّل حكم اللّه املتمثّل بدينه، فحكم اللّه ال ميكن وال بأي شكل 

من األشكال أن تشوبه شائبة أو أن يعرتيه شك، فالله هو من خلق العقل 

الذي دبّر القوانني وهو الذي خلق اليد التي كتبت القوانني، فكيف يكون 

ذلك،  للّه  الحكم؟!، حاشا  قادر عىل  غري  األسباب  ومسبّب  األرباب  رّب 

فال  الصالحني،  أوليائه  من خالل  يحكم  واللّه  الحاكم،  الدين هو وحده 

ميكن ألّي عقٍل واٍع مدرٍك أن يفصل الدين عن الحكم والسياسة، وال ميكن 

الدين  دون  من  بالعدل  الناس  يتوىّل  أن  البسيطة  وجه  حاكٍم عىل  ألي 

الفقيه لديه، فهذا املفهوم  والفقه. ومن هنا رّسخ الشهيد مفهوم والية 

هو الذي سيوصل األّمة اإلسالميّة إىل العزّة والرفعة واملنعة يف وجه الذل 
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والهزائم، وسيحّقق الشهيد من خالل هذا املفهوم هدفه الثان وسيبني 

جناحه اآلخر لريتقَي به نحو الرىض اإللهي.

ودستوراً  ومنهجاً  مسلكاً  الدين  رباعي  محمد  الشهيد  يعترب  ولذلك، 

حياتيّاً، وليس طقوساً روتينيّة بالية وفارغة ال تحوي شيئاً من القيم، إمّنا 

الحكم يجب أن يغلب عليه الطابع الديني ألّن الدين هو املنظّم األسايس 

لشؤون الناس، فال يجب التخيّل عنه يف أنظمة الحكم.

ومبا أّن السيد حسن نرص الله { هو امتداد لهذا النهج اإلسالمي 

األصيل، أصبح من الواجب األخالقي والديني والتنظيمي االلتزام بأقواله 

وحتّى قراءة سريته والتحيّل بصفاته.

محمد  الشهيد  التحق  واليقني  البصرية  وهذه  املنطلق  هذا  ومن 

التعبئة. مل يلتحق عن عشوائيّة، بل  اللّه وكان من ُجند  بصفوف حزب 

التحق ألنّه كان يتمّنى أن يحرشه الله يوم القيامة مع َمْن رفض الظلم 

وحارب االستكبار ورفع شعار هيهات مّنا الذلّة وهو سيّد الشهداء اإلمام 

األولياء  ومع  الفداء،  له  أرواحنا   Q طالب أيب  بن  عيل  بن  الحسني 

والصالحني من السابقني والالحقني.

العارف  انطالق  إليه  فانطلق  الله،  نحو  طريقه  الشهيد  رسم  هكذا 

الواثق، سافر إىل امللكوت األعىل بجناحيه، جناح ترويض النفس وجناح 

الحفاظ عىل األّمة، ليصل إىل الله بقلٍب مطمنئ يحمل من اليقني واملعرفة 

ما ال يحمله كثرٌي من األشخاص الذين يكربونه سّناً بأضعاٍف مضاعفة. 

كل ما كُتب من معلومات عن شخصيّة الشهيد مستوحًى من أحاديث 

الشهيد محمد بني الناس وماّم كان يراه الناس منه ويعرفونه عنه، ولكن 
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ال ندري ما كان يخفيه من عقيدة راسخة إميانيّة عظيمة مل يعلنها؛ ألنّه مل 

يُرد الجهر بها لشّدة خوفه من الرياء والرشك.
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شهادته

سّن  املهدي | يف  اإلمام  كّشافة  إىل  رباعي  محّمد  الشهيد  انتسب 

حيث  الكشفي،  العمل  وحب  وانتامء  جّدية  بكل  يتابع  فكان  مبكرة، 

العنارص،  وزمالئه  قادته  بني  تلك  الصغرية  بيئته  يف  وبرز  بتميّزه  اشتهر 

فكان لهم مضب مثل للفتى الواعي، الصادق، قليل الكالم واملؤثّر.

منذ أن كان عمره ال يناهز الثامن سنوات وهو يلعب بالرتاب ويعشق 

يوماً  تعلو  رتبته  فكانت  كافّة،  الكشفيّة  بالنشاطات  ويشارك  املخيّامت 

بعد يوم من عريف طليعة إىل آمر سادوس والحقاً إىل قائد كشفي. كان 

من  املختلفة  الكشفيّة  الشارات  الحصول عىل  يف  وقتاً  يضيّع  ال  الشهيد 

الرباعم وحتّى الجّوالة، إىل أن وصل إىل ُجند التعبئة.

كان ال يرتك نشاطاً تعبويّاً إاّل ويشارك به من منطلق الحفاظ عىل عزّة 

اإلسالم واملسلمني والعمل ضد االستكبار وإعالء كلمة مستضعفي العامل 

والتمهيد للظهور املهدوّي املبارك، فكان يشارك يف كّل نشاٍط تعبوّي دون 

أهداف  لتحقيق  يسعى  كان  وشبابه  بكّل حامسته  بل  وْهٍن،  أو  متلُمٍل 

التعبئة السامية واملحّقة يف دفع الظلم وإحقاق الحق.

وعندما بدأت معارك سوريا بحث الشهيد جاهداً عن منفذ له ساعيًا 



ي آنست ناًرا
ّ
إن

الشهيد محمد علي رباعي 

- 30 -

إليها، حامالً روحه بني كفيه، معرياً لله جمجمته. خضع الشهيد لدورات 

املناطق  امتداد  عىل  كثرية  ومهام  وهجومات  مناورات  يف  وشارك  عدة 

عىل  األوىل  بالدرجة  يؤكّد  وكان  وغريها،  والسوريّة  اللبنانية  الحدودية 

التام واإلميان الراسخ، ألّن أي إنسان  امتالك تلك املعرفة الحّقة واليقني 

من  إنسان  أي  يستطيع  لن  ولكن  يكون عسكريّا  أن  يستطيع  العامل  يف 

َحَملة العلوم العسكريّة أن يكون مؤمناً مبا يقوم به بقدر اإلنسان املتيّقن 

األساس  الوسيلة  هو  العسكريّة  والعلوم  اإلميان  بني  فالجمع  العارف، 

لتحقيق االنتصارات وليس التفريق بينها، مع العلم بضورة ترجيح كّفة 

اإلميان عىل العلوم العسكريّة.

ذهب الشهيد محمد إىل املهّمة األوىل ُموّدعا أهله ورفاقه. وصل إىل 

الذهاب إىل أرض املعركة. ما إن  بانتظار  مكان االنطالق. وضع أغراضه 

سمع اسمه وركب يف الحافلة، حتّى بدا الرسور واالرتياح عىل محيّاه.

بطاعته  وخّصني  عيّل  الله  مّن  »لقد  للذهاب«،  الله  اختارن  »لقد 

إىل  طريقه  يف  ويقولها  بها  يتمتم  كان  التي  الكلامت  هذه  وخدمته«، 

املعركة.

ترسبل الشهيد بدلته العسكرية وذهب إىل املرآة ليرّسح شعره ولحيته 

كانوا ميازحونه.  أّن بعض رفاقه  أنيق، حتّى  الله مبنظر جميل  يك يالقي 

»نحن ذاهبون إىل املعركة ليس إىل عرس يك تتأنّق صديقي محمد«، فكان 

يبتسم لهم ويقول، »إّن ذاهٌب إىل ما هو أجمل من العرس، فكيف ال 

أتأنّق!«.
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وصل الرفاق واألخوة إىل ساحة املعركة حيث قاموا بواجبهم الجهادي 

والدفاع املقّدس حتّى انتهى موعد الخدمة وصار وقت الرجوع إىل الديار. 

مل يُوفّق الشهيد محمد بدايًة للشهادة ولكّن الله وفّقه للنرص.

بدا عىل الشهيد عالمات الحزن، سكوٌن تام، غابت البسمة وحّل الهم 

عليه، شوهد دامع العينني، »لقد كّنا عىل مقربة من الشهادة ومل نوفّق 

لها، ولكن ما يعّزينا هو نرصنا يف املعركة، لقد انترصنا ونرَْصنا من الله«.

وصل الشهيد محمد إىل البيت، ضّم والدته، سلّم عىل إخوته، استحّم 

وجلس يف غرفة الجلوس. أتت والدته إليه، فحّدثها عن حلٍم غريب يف 

ليلة ما قبل الرجوع من امليدان...

ملفوفة  أرضحة  سبعة  يضّم  مهيبًا  تشييعاً  منامي  يف  رأيت  »لقد 

الناس ويخطب  املنرب يحّدث  بعلٍم أصفر ميضء، رأيت رجاًل يقف عىل 

بهم، ذهبت إىل الصف األول من الحشد وسألت الناس عن هذا الرجل 

فأجابون أنّه أمري املؤمنني عيّل بن أيب طالب Q، فُدهشت ووقْفت 

أسمع حديثه، وإذا باإلمام يناديني ويعطيني شيئاً مل أعرف ما هو، شكله 

كالسيف القاطع، ثّم ذهبُت إىل األرضحة السبعة ونظرُت إليها، كان النور 

يصعد منها ومن جثامني من فيها، وصلُت إىل الضيح السابع وكان فارغاً 

فاستيقظت«.

الخدمة، حتّى ذهب إىل  الشهيد من  يومان عىل عودة  ما إن مىض 

يكون  أن  عىل  عزم  قد  جديدة  مبهّمة  التحاقه  بضورة  وأخربها  والدته 

فيها. وبعد أن أخذ الشهيد محمد مشورة أهله ووافقوا وصادقوا عليها، 
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انطلق إليها راغباً ُمستبرشاً، فكان تاريخ املهّمة نهار الخميس يف العارش 

املهّمة  تأجيل  أىت خرب  القلمون.  نحلة يف  عام 4)20 يف جرود  متّوز  من 

 ليوم الجمعة الحادي عرش من متّوز من نفس السنة، وبالطبع غلب عىل 

الشهيد طابع الحزن والهم، لطاملا انتظر هذه املهّمة بفارغ الصرب، وخيّش 

أن يكون التأجيل هذا سبباً يدفع مسؤوله لخفض عدد املشاركني فيها، 

عدد  لكرثة  منها  أسامؤهم  ستحذف  الذين  األشخاص  من  هو  فيكون 

املسّجلني، ولكن هذا مل يحصل، فقد ُوفّق الشهيد للذهاب إليها، فاغتسل 

يومها غسل الجمعة والشهادة وذهب.

التي سترسي  الحافلة  إىل  باملهمة وكعادته صعد مبتسامً  الشهيد  إلتحق   

االبتسام،  كثري  كان  يومها:  معه  كانوا  الذين  رفاقه  يقول  الجهاد.  ألرض  به 

نستشهد  »سوف  مازحني:  قالوا  األشخاص  أغلب  أّن  حتّى  الوجه،  ميضء 

وال  بالشهادة  يوحي  وجهه  إّن  إليه،  انظروا  اليوم،  معنا  محّمد  ألّن  جميعاً 

استلم  االستالم،  نقطة  عند  الحافلة  وقفت  شهادته«.  نور  يطالنا  أن  أستبعد 

ووضع  وشعره  لحيته  الشهيد  رّسح  وكالعادة  وعتاداً،  عسكريًّة  ثياباً  الجميع 

ولكن  باالنطالق،  القيادة  أمر  الجميع  انتظر  ركعتني.  وصىّل  توّضأ  ثّم   عطراً 

نقطة  يف  املجاهدون  فاستقّر  آخر،  يوماً  املهّمة  تأجيل  وقتها  القيادة  إرتأت 

االستالم وخلعوا عنهم عتادهم ورشعوا يتلون قصص الشهداء وكام يتفاخرون 

بقرابتهم منهم، وكعادة الشهيد محمد أضاف نكهة خاصة عىل هذه القصص 

أسئلة دينيّة مسلكيّة وأخرى عقائديّة أراد من خاللها تثبيت عزم األخوة، فقضوا 

تلك الليلة وهم يتباحثون بأمور الفقه والعقائد حتّى غلب عليهم النعاس.
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ويف اليوم التايل استيقظ األخوة لصالة الصبح. وقد قال يل بعض األخوة 

إّن الشهيد محمد قد أيقظ من كان حوله. أقاموا صالة الصبح وانتظروا 

برهة من الوقت ريثام يأيت أمر القيادة باالنطالق إىل املهّمة.

عندما وصلوا إىل أرض املعركة جّهزوا الدعم لالستقرار فيها ولتثبيت 

إىل  تناهت  األثناء  هذه  يف  وهم  قممها.  أكتاف  عىل  الثقيلة  األسلحة 

أسامعهم أصوات طلقات بعيدة يف ظهرية ذلك اليوم،وصل التكفرييون إىل 

منطقة عمل الشهيد محمد بتكبريهم الزائف وبسبّهم وشتمهم للروافض. 

تذكّر الشهيد سرية النبي محمد P وأهل بيته، تذكّر سرية اإلمام عيل 

بن أيب طالب Q ذلك القائد املقدام الكرّار الذي قرأ عنه الشهيد رّساً 

وعالنية. تذكّر وصايا الشهداء وكالم اإلمام الخميني }، جمع كل ما 

تلّقفه فثبت وما الن وما استكان.

 تقّدم إليهم وتوّجه نحوهم وهم ملئ األرض، ناداه رفيقه يف الجهاد، 

التفت إليه وقال له، »إّن أرى قّناصاً يريد التثبيت يف تلك التلّة، إن استقّر 

هذا القّناص سوف نُقتل جميعاً«، ثّم سار نحوهم ليبّدد شملهم ويقسم 

جندهم عند الخارصة ويقتل القّناص الذي حاول التثبيت يف التلة.

 ما إن توّجه نحوهم حتى بدأ إطالق النار. لقد أطلق الشهيد محمد 

عليهم ألسنة اإلميان والحق واليقني، أطلق عليهم الطلقات التي خرجت 

من فّوهة الصدق لله تعاىل وتأدية األمانة نرُصًة للدين اإلسالمي األصيل، 

كانت مخيّلتي  إن  أعلم  قتل منهم. ال  اشتبك معهم وشتّتهم وقتل من 

التكبري  برصخات  يهتف  كان  أظّنه  حينها،  الحالة  بتوصيف  يل  تسمح 
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ر، طلقة قّناص يف صدره،  ورصخات يا زهراء ويا حسني، إىل أن أىت املُقدَّ

يكمل  إىل صخرة يك  فيزحف جاهًدا  بقّوة  بظهره  األرض  يتلّقى  أتخيّله 

النزيف  يكاد ال يستطيع رفع رأسه لشدة  قتاٍل معهم.  بدأه من  ما قد 

الحاصل، فيجّر وجهه عىل الرتاب ويصل إىل تلك الصخرة، ليُسدد بندقيّته 

ثّم  وعيه  يفقد  الزناد،  جاهًدا ضغط  يحاول  عليهم،  ويطلق  وجههم  يف 

يستفيق وهو يتمتم بكلامت شهادة املوت ومناجاة األمئّة، يستلقي عىل 

ظهره ويحمل سالحه عىل صدره ويشهق شهقة العشق األبديّة، فتفارق 

روحه سجن الدنيا إىل خلد اآلخرة.

دربه،  ورفاق  أصحابه  أحد  ينادي  محمد!«،  »أين  املعركة،  انتهت 

فيجيب اآلخر، »لقد توّجه ناحية األعداء لعلّه أرُِس أو ُجرح أو استشهد«، 

ومل يعلم أحٌد من الحارضين يومها حال الشهيد محّمد، أو أي معلومة 

عن مكانه، أو إذا كان سريجع أم ال.

الشهيد محّمد،  تتاىل عىل أخ  األنباء  لبنان، وبدأت  وصل اإلخوة إىل 

نبأ جديد،  يوم وصل  وبعد  محّمد«،  أرُس  »لقد  األرس،  األّول  النبأ  فكان 

»محّمد قد ُجرح يف يَديه وهو يف طريقه إليكم«، ويف اليوم التايل وصل 

النبأ األخري، »لقد نُعي محمد ووصل إىل مثواه األخري ونال مبتغاه، محمد 

شهيد، وجسده مفقود األثر!«.

كّل املعلومات التي توالت عىل أخ الشهيد مل تصل إىل والد أو والدة 

تأخذ  الخواطر  مرارة  وكانت  األكيدة،  املعلومة  بانتظار  بتاتاً  الشهيد 

مأخذها.
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بعد ُميض ثالثة أيّام عىل فقدان أثر الشهيد محّمد رباعي، وبينام كان 

العمل، وجد  منطقة  ويطّوق  األلغام  ليزرع  املنطقة  يستكشف  مجاهد 

الله اإلسالمي،  أنّها لحزب  باملنظار وتأكّد  إليها  اللون، نظر  زيتيّة  خوذة 

ذهب إليها والتقطها، رفع رأسه وإذا به يرى الشهيد محمد رباعي ممّدداً 

الشهيد  وجدت  وجدته،  »لقد  الالسليك،  جهاز  عىل  رصخ  األرض،  عىل 

رباعي«، دمعت عيناه، ركض ُمرسًعا ليأيت بالحاّملة، مّددُه عليها، تساعد 

هو ورفاقه عىل حمله وأخذوه إىل بّر األمان.

باألمر،  والديه  الشهيد  أخ  بلّغ  االستشهاد،  معلومة  تأكيد  تّم  عندما 

أرضاً  وقعت  األمر،  بادئ  يف  الشهيد  أّم  قلب  عىل  صاعقاً  الخرب  فكان 

وأجرت عيناها الدموع واألىس، ونادت، »ولدي محّمد يا فلذة كبدي ونور 

ينقطع  الحزن ال  أّن  الزّهراء O، وأخربها  بلّغ سالمي مواليتَ  عيون، 

عىل ولدها الذبيح العطشان«. بكت أّم الشهيد حتّى احمرّت عيناها من 

وُمرشداً  نقيّاً  طاهراً  البيت، فقد فقدوا مالكاً  الحزن، بىك جميع من يف 

مؤثّراً يف نفوس من حوله.

رفعت  باألمر،  الشهيد  والد  إلبالغ  ووقفوا  الجميع صربهم  استجمع 

الحال  كيف  زوجتي  عليكم  »السالم  أجابها،  به،  واتّصلت  السامعة  األّم 

الوالد فام  إلينا ولدنا محّمد!«. بىك  نُعي  والعيال«، فبكت قالت، »لقد 

كان من الجميع إال البكاء. رفع صوته إىل الله وقال، »اللهم تقبّل مّنا هذا 

القربان واجعله شفيعنا يوم القيامة«.

بعد أن هدأ الجميع واستحضوا واقعة الطف، قالت أّم الشهيد، »ال 
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الله، ويف سبيل  يا ُحسني، موتنا هذا يف سبيل  العيش بعدك  الله  طيّب 

الشهداء  التحق بركب  إن كان ولدي محمد قد  دينه وإحقاق مشيئته، 

فهنيئاً له ذلك وهنيئاً لنا شفاعته يوم القيامة«.

ولكن  والرصخات،  باآلهات  املعزّون  املنزل، وصل  الشهيد  أهل  زيّن 

أّم الشهيد كانت صابرة ُمحتسبة تذكر مصيبة الحوراء زينب O وما 

جرى عليها، كل من رآها كان يستحي من البكاء أمامها، فيحّدثها مبا يجب 

التحّدث به من العزاء أو املباركة.

كان يوًما حاّرا، يوم األحد يف الثالث عرش من متّوز سنة 4)20 الواقع 

فيه 5) رمضان، رحل كل املعزين قبل اإلفطار. رفع املؤّذن اآلذان للصالة. 

إنّه األذان األّول دون الشهيد محّمد. هدأت العرَبات وعّم السكون املنزل 

الدينيّة  نقاشاته  لكرثة  الشهيد  زمن  يف  مثيل  له  يُعرف  مل  تاّماً  سكوناً 

واملسلكيّة والعقائديّة يف البيت. صىّل الجميع، ثّم جّهزوا أنفسهم لإلفطار. 

يفرش  الشهيد  كان  حيث  املنزل  زوايا  يف  وجلسوا  الشهيد  أهل  أفطر 

سجادته لصالة الليل. وأخالهم ذرفوا بعًضا من دموعهم يف أرجاء املنزل.

علم أحد رفاق الشهيد محمد مبكان الوصيّة فأطلع والدة الشهيد عىل 

مكانها، وقد ورد فيها ما سيأيت الحًقا يف عنوان الوصيّة.

يقول الشخص الذي وجد الشهيد وأحضه…

 »كان بياض وجهه ناصعاً. لقد ظننُت أّن شّدة حرارة الشمس سوف 

تنال من جثامنه، فمن املعروف أّن الشمس يف تلك املنطقة تحرق وجوه 

الناصع  مبنظره  أذهلني  محّمد  الشهيد  ولكّن  باألموات،  فكيف  األحياء 



قسددته

- 37 -

امليضء. كان ممّدداً عىل ظهره ميتشُق بندقيّته عىل صدره املُدمى. وجدُت 

الكثري من الرتاب الذي ما فارق خّده األيرس حتى تيّبس عليه، أظّن أنه 

كان وحال ويَبس من حرارة الشمس، وكان يشء من الدم قد حّنا لحيته، 

صدره،  يف  كانت  الجراح  ألّن  بدمه،  لحيته  خّضب  قد  الشهيد  أّن  أظّن 

فكيف للدم أن يصل إىل اللحية دون أن يكون هو من قام بذلك؟ حاولت 

جاهدا أن أنتزع السالح من يده. رفعته ثم مددتُه عىل الحاّملة وتقدمت 

به إىل املسعف. أزال الرتاب والدم عنه، ونزع الطلقة من صدره وقال، 

خرقت  فالطلقة  استشهد،  حتّى  نزف  بل  ُمبارشًة،  يُقتل  مل  الشهيد  »إّن 

درعه قليالً لـ تستقر يف الرشيان األبهر«.

األبدي.  الخلد  مفتاح  له  كانت  والنار  الحديد  التي من  الطلقة  تلك 

استُشهد محّمد تاركاً وراءه إرثاً عظيامً من املسلكيّات واملفاهيم السامية 

التي ترفع املُنصت إليها نحو درجات الخلد اإللهي والرىض امللكويت.
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الوصّية

عىل الهامش األمين »الناس عبيد الدنيا، والدين لعٌق عىل ألسنتهم .... 

فإذا محصوا بالبالء، قّل الديّانون«.

السبت 9 شّوال 433)ه

ۡمرِ ِمنُكۡمۖ﴾
َ
ْوِل ٱۡل

ُ
ِطيُعواْ ٱلرَُّسوَل َوأ

َ
َ َوأ ِطيُعواْ ٱللَّ

َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ ﴿َيٰٓ

الحارض،  واقعنا  يف  اإلسالم  يعيشها  التي  الحالة  إّن  أخوايت  أخوان 

تستدعي كّل إنساٍن ملمٍّ مؤمٍن أن يجّهز نفسه بكّل الطرق والوسائل التي 

تدعم اإلسالم وتجعله يقف صامداً أمام الهجامت عليه من كّل جانب.

أخوان وأخوايت اعملوا عىل حفظ اإلسالم باتّباع النهج املحافظ عىل والية 

فلنلجأ  لنا.  الباقية  الجوهرة  إنّه  الفقيه،  البيت R وهو خّط والية  أهل 

إليها وندعمها لنكون بذلك من املمّهدين األوائل لصاحب العرص والزمان |.

إخوان األعزّاء أدعوكم للعمل الجاّد يف خّط والية الفقيه ال سيّام يف 

مصلحة  فيه  ألّن  كان،  مهام  التكليف  وإطاعة  اإلسالمية،  املقاومة  خّط 

إطاعة  »علينا  )املضمون):  الخميني  إمامنا  قال  وكام  واملسلمني  اإلسالم 

التكليف وعدم السؤال عن النتائج«.

تحصيل  يف  جاّد  بجهد  العمل  إىل  ونفيس  أدعوكم  وأخوايت،  إخوان 
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لفهم  والسياسية وذلك  منها  الفقهية  الدينية وال سيّام  العلوم واملسائل 

واقع اإلسالم وهدفه األسايس. فكام قال اإلمام الصادق Q )املضمون): 

»ليت السياط عىل رؤوس أّمتي حتّى يتفّقهوا يف الدين«. وأدعو الجميع 

إىل عدم االستهانة بأّي يشء يخّص مصلحة اإلسالم واملسلمني.

إخوان وأخوايت، إّن ما نشهده من رصاٍع حاّد بني اإلسالم الخرّي الذي 

املتمثل  العاملي  واالستكبار  واإلنسانية،  اإللهية  املفاهيم  كافّة  يحمل 

دافع  إال  هو  ما  التكفريية،  الجامعات  من  وأذنابهام  وإرسائيل  بأمريكا 

أهل  له  يهدف  كان  مبا  والعمل  اإلسالم  تجاه  املسؤولية  تحّمل  عىل  لنا 

البيت R، من أهداف إلهية سامية.

بكافّة  لآلخرين  وإفهامه  اإلسالم  نرش  عىل  إعملوا  وأخوايت،  إخوان 

فاإلنسان  الفانية،  الدنيا  هذه  ملّذات  يف  تغرقوا  وال  املمكنة،  الوسائل 

يختار  غداً، حتاًم سوف  أو قرصاً  اليوم  مثرًة  نعطيك  له  قيل  إذا  العاقل 

القرص وهكذا حالنا فنحن بسبب الغشاوة التي تغطّي أعيننا نغفل عن 

العمل للفوز »بالفوز األكرب« ونشقى يف هذه الدنيا التي سترتكنا وال تسأل 

عّنا يف قربنا.

علومهم  وادرسوا   Q البيت أهل  بوالية  وأخوايت، متّسكوا  إخوان 

قدر املستطاع، لتستطيعوا أن تواجهوا األفكار االستكبارية التي تحاول أن 

تُدخلها أمريكا وإرسائيل إىل مجتمعنا املسلم الحضاري. فهم يريدون أن 

يُلقوا هذه الحضارة اإلسالمية الراقية بتخلّفهم وجهلهم الدنيوي.

إخوان وأخوايت، اعملوا عىل تربية نفسكم، والعمل لالنتصار يف الجهاد 

األكرب ضد الشهوة والشيطان، وكونوا أعىل درجة من املالئكة وال ترُسعوا 
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من  درجًة  أدىن  فتكونوا  آخرتكم  حساب  عىل  الدنيا  ملّذات  كسب  إىل 

البهائم ال سمح الله.

أخوايت العزيزات، احرصن عىل اتّخاذ السيدة الزهراء O والسيدة 

زينب O قدوة لكّن، واحرصن عىل االلتزام باألحكام الرشعية ال سيّام 

الذي  الرمز  هو  فهذا  والنقاب  العباءة  لبس  وخاّصًة  الرشعي  الحجاب 

بحجابكّن  أنّه  واعلمن   O وزينب  O الزهراء به  تتمثل  كانت 

الراقي تكونون قد كرستّن محاوالت االستكبار الفاشلة يف سلبكن حقوقكن 

اإلنسانيّة، فهم يريدون تحويل املرأة إىل سلعة تُباع وترُشى تحت غطاء 

الحّرية والدميقراطيّة.

املرأة  خروج  »إّن  )املضمون):  الصدر  باقر  محمد  السيد  قال  وكام 

.»Q متزيّنة، أصعب من جلوس الشمر عىل صدر الحسني

إخوان وأخوايت اعملوا عىل نرش الدين اإلسالمي داخليّا وحتّى خارجيّا 

من خالل ترصّفاتكم وحتّى لبسكم فذلك يقّوي الحالة اإلميانية وااللتزاميّة 

بني املؤمنني ويشّد صفوفكم يف وجه العدو.

أسألكم املسامحة والدعاء، وامللتقى إن شاء الله

مع أهل البيت R يف الجّنة...

العبد الفقري إىل الله، الشهيد بإذن الله

محمد عيل رباعي)أبو ذر(
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Rبعد بناء مقام أئمة البقيع 
ّ

إل

بالطة عىل  الشهيدين وعدم وضع  بدفن جسدي يف روضة  »أويص 

قربي إّل بعد بناء مقام أمئّة البقيع«

أّن  عامل  جبل  أهل  عند  وخاّصة  لبنان  يف  املعروف  من  أصبح 

الشهيد محمد رباعي طلب يف وصيّته الثانية، التي مل يتم التطرق إليها 

يف هذا الكتاب، إىل عدم وضع بالطة عىل الضيح الرشيف تأّسيا بأمئّة 

البقيع Rاملعروفة حال قبورهم.

عن  الناس  من  الكثري  أسئلة  هو  الشهيد  رضيح  موضوع  يف  الالفت 

سبب اختياره لهذا املرشوع النابع عنه، واإلنجاز األكرب هو التحاق أكرث 

من شهيد استشهد بعده بهذا املرشوع، فهو كان أّول من أطلقه يف روضة 

أن  يقبلوا  مل  الذين  الشهداء  من  لحقه ركب  ثّم   ،O زينب الحوراء 

.R يضعوا بالطة أو رخامة عىل الضيح تأّسيا بأمئة البقيع

األّول  أّما  لسببني،  ذلك  أراد  الشهيد  أّن  تبنّي  املتواصل  البحث  بعد 

فهو علمه بالظلم الحاصل ألمئة البقيع R يف تلك البقعة من األرض، 

فكيف ال يحرّك ساكناً؟ أراد أن يرفض الظلم هناك بهذه الطريقة نظراً 

لعدم وجود تكليف بالحراك يف هذا املجال، فوجد أّن أفضل طريقة رافضة 
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للظلم الحاصل هي بعدم وضع الرخام والزينة عىل قربه واستبدالها بصور 

.R لإلمام الخميني } أو أحاديث أهل البيت

مباركة  بقعة  يف  هناك  أّن  الناس  نظر  لفت  هو  الثان  السبب  أما 

ُمهملة ألولياء يف زمننا هذا أطاح نجم نهجهم  بقاع األرض أرضحة  من 

مبستكربي العامل، بدل أن يُكرّموا وتُرفع قبابهم يكتفون بأن يكون الرتاب 

إليه  يرقى  شامخ  ومقام  وَعلَم  وقبة  شاهد  والرمال  والحجارة  والبحص 

.Qاملتواضعون من شيعة أيب تراب

 R البقيع أمئّة  حتاًم  سيذكر  الشهيد  وصيّة  يقرأ  من  كل  إّن 

الزيارة  التفتت إىل  الناس  ويستذكر مظلوميّتهم ويقرأ سريتهم، فمعظم 

غري املبارشة لهم تأثّرًا بوصيّة الشهيد.

فكريّة  آفاقًا  فَتَح  الشهيد  رضيح  عىل  بالطة  وضع  عدم  فإّن  لذلك 

جديدة لجيل الشباب، بحيث أصبحوا يلتفتون ألمرين أساسينّي، أّما األّول 

فهو رفض الظلم والخضوع والخنوع بشتّى أشكاله وخاّصة إذا كان ظلاًم 

ويصبحوا  عاليًا  قبابهم  تُرفع  أن  يستحّقون  فهم   ،R األطهار لألمئّة 

مزارات خالدة تتعلّم الناس منهم وتنهل من صفاتهم.

واألمر الثان، سّنه ُسّنة حسنة بني الناس، وهي ُسّنة عدم وضع الرخام 

عىل الضيح تأّسياً باألمئّة األطهار R، األمر الذي يحّث الشباب عىل 

وأصالة  والحكمة  الفكر  حَملة  األطهار  بالقادة  الجهادية  املسرية  ربط 

باألمئة  تأّسيا  رضيحه  عن  الرخامة  رفع  بني  جمع  قد  فالشهيد  الدين، 

األطهار Rوَوْضع صور املؤّسس نائب املهدي |، ليبنّي للناس أّن هذا 



- 47 -

Rءمند بعد بّدإ لشدم أئّا همبشيع

اإلنسان العظيم قد أنار له الطريق للوصول إىل فكر العزّة والقّوة وتبديد 

الظلم ولو بالفكر والسلوك.

ولعّل أيضا من األسباب التي دفعت الشهيد إىل هذه الفكرة، تعلّقه 

داللة  الشهداء  هؤالء  وأن   P الرسول بنت   O الزهراء األمئّة  بأّم 

جديدة عىل نهجها. 

فضيحها أيضاً خاٍل من الزائرين واملُحبّني، ورضيحها حتاًم مستٍو مع 

زينة وال زخارف عليه، فكيف يضع من كان عشقه صحيًحا  األرض وال 

ويقينيّاً واقتدائيّاً بالطة عىل قربه، والتي أكّدها ووثّقها بالدالئل الدامغة 

ليك تكون حّجة له عىل نفسه يوم القيامة؟

فإّن نفس عدم وضع الرخام والزينة بعنوان التأيّس هو ترجمة فعليّة 

وقوليّة أمام املأل والناس جميًعا بأنّه شخص يوايل هذه الفئة من الناس 

ويترصّف كترصّفهم وينتهج نهجهم ويحفظ علومهم.

والالفت أيًضا يف الشهيد أنّه احتفظ بفكرة عدم وضع البالطة لنفسه 

طيلة أيّام حياته، ومل يتحّدث مع أحد عن هذا األمر بل تركه كجرس عبور 

له إىل الله فكان األمر رّسا بثَُّه ملحبوبه عّز وجّل وهو أقرب إليه من حبل 

الوريد.

وبذلك يكون قد وثّق عالقة شخصيّة مع الله تعاىل وارتبط به ارتباطاً 

أوثق وأعمق، فيعّزز بذلك الحصن املنيع والجيش القوي يف الجهاد األكرب 

ِمحَورها  خفيّة  ملكوتيّة  رّسية  عالقة  خالل  من  والشيطان  الشهوة  ضد 

العمل وعامدها اليقني.
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أحداث من الذاكرة

التعقيب...

يروي أحد أصدقاء الشهيد -وهو من األشخاص الذين كان يلتقي بهم 

يف  األغلب  وعىل  األسبوع،  أيّام  أحد  يف  أنّه  مستمر-  بشكل  املسجد  يف 

يوٍم من أيّام نهاية األسبوع، كنُت جالًسا بجانب الشهيد محمد رباعي، 

صالة  أنهينا  اليمني.  لجهة  الثان  الصف  يف  التأكيد  وجه  عىل  أذكر  كام 

الكلامت  بالرحيل، ولكّني رأيته يسجد ويتمتم ببعض  العشاء وهممُت 

وهو ُمغمض العينني، رأيُت أصابعه تتحرّك بشكل الفت فيضغط عليها 

الواحدة تلو األخرى.

يسبّح  سمعته  يقول،  ماذا  ألسمع  فسجدُت  الشهيد،  رفيق  يقول 

تسبيحة السيّدة الزهراء O من سجود فيضغط عىل كل إصبع ثالث 

ضغطات لتعداد عقد األصبع الواحد.

وعندما انتهى من التسبيحة رفع رأسه ومسح يده عىل موضع السجود 

ثّم عىل جبهته ووجهه. بدأ قارئ الدعاء بتالوة تعقيب العشاء فهممُت 

بالرحيل مرّة أخرى، لكّنه مل يلحقني بل هوى ساجداً وأتّم سامع الدعاء 
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حتّى نهايته، وبعد االنتهاء من الدعاء نظرُت إليه، لقد غمرن الحياء منه 

عندما غادرت ومل يتبعني للـ املرّة الثانية.

كلياً   وّجهت برصي إليه ألستعلم منه إذا ما فَرغ، فوجدته متوجهاً 

ثّم توّجه إىل الرشق  الحّجة، لقد قرأه بطريقة أدمعت عيني،  إىل دعاء 

وزار سيّد الشهداء، وكان أجمل ما يف أسلوبه بالزيارة آخرها، فإنّه يتوّجه 

ناحية الحسني Qويطلب اإلذن منه باللحاق واالستشهاد، ثّم يسلّم 

عىل اإلمام الحسني ويتّم صالته.

عندما أنهينا صالة الجامعة مشيُت معه من الصف الثان وحتّى باب 

الخروج وكان ال ينفّك يسلّم عىل هذا وذاك.

خرجنا من املسجد. كام أذكر جيًّدا أّن قلُت له يومها، »أغلب الناس 

هؤالء  أّن  »لو  فقال،  العشاء«،  تعقيب  تسمع  وال  املسجد  من  تخرج 

الناس خالفوا ما أمرتهم به أنفسهم من عدم سامع التعقيب لكان خرياً 

لهم«. فقلُت له، »إّن التعقيب أمٌر مستحب وكثري من الناس ال تعتني 

الزقاق رجاًل ثريّا يوزّع املال  باملستحبّات«. فقال يل: »إذا رأيَت يف آخر 

واألمالك والعقارات والرثوات عىل املارّة ماذا تفعل؟«، فقلت له، »بالطبع 

أرسُع إليه لعلّه يعطيني شيئا من ذلك«، فقال الشهيد، »ماذا لو كنت 

محمد،  الشهيد  فأضاف  »أزيــده«  قلت،  بحاجة؟«،  ولست  ماالً  متلك 

»وهكذا التعقيب« ثّم سكت عن الكالم.

لقاء يل معه، أعجبني ذلك  أو رابع  ثالث  ُدهشت من حديثه وكان 

الشاب -ويقصد بذلك الشهيد- وال أستطيع نسيان مواقفه الجريئة.



أحدهث لن همذهكرة

- 53 -

عشق الصالة...

الشهيد محمد يف منزله  الثان املاطرة كنت عند  أيّام كانون  يف أحد 

وكانت الساعة الحادية عرشة صباًحا. كان يوم أحد والشوارع فارغة من 

الناس.أظّن أّن املؤسسات الرسمية والخاّصة كانت يف عطلة من الجمعة 

إىل األحد يومها.

بالشهيد  وإذا  ونشاط  وجّد  بجهد  اإلثنني  يوم  المتحان  ندرس  كنا 

محمد يقول، »إنتهى الدرس، سوف يُتىل القرآن بعد قليل يف املسجد«. 

فابتسمت وقلت له، »كل الناس تنتظر الصالة عند األذان وأغلبهم ينتظر 

أن ينتهي األذان ليلتفتوا للوضوء أصالً«.

يروي الشاب قائاًل، التفت إيّل الشهيد ووّجه إيّل نظرة عتب وسألني، 

»هل تحب والدتك؟«، فاستعجبت من سؤاله كثريًا وقلت له »وما دخل 

هذا بذاك؟«، فقال، »أجبني«، قلت، »أحبّها كّل الحب«، فقال يل: »إن 

كنت تدرس يف غرفتك ونادتك ماذا تفعل؟«، قال، »أركض إليها ألستعلم 

منها األمر وألبّي نداءها«، فسكت الشهيد ومل يبادرن الكالم بعدها.

وفرش  للصالة  الشهيد  تهيّأ  املسجد،  يف  الكريم  القرآن  تالوة  سمعنا 

لجملة  إىل حني وصوله  أذانه  يبدأ  باملؤّذن  فإذا  عليها،  سجادته وجلس 

فسكنت  إليه«،  يناديك  »عزيزك  قائاًل،  إيّل  التفت  الصالة«  عىل  »حّي 

ألبّي  كيف  املوضوع،  وربطت  الحكاية  فهمت  عيني،  دمعت  ثّم  قلياًل 

نداء والديت وعزيزيت بحيث إّن مل أبايل بإكامل دراستي دون تلبية ندائها، 
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وعندما يطلب مّني خالق والديت تلبية ندائه هل أصّم أذّن عنه!!

توّضأت وفرشت السجادة خلف الشهيد محمد ألصيّل خلفه جامعة 

ومنذ ذلك اليوم وتأثري الشهيد محمد يف داخيل وكيان، ونظرته املنزعجة 

من عدم القيام لتهيئة نفيس للصالة ال تزال تذبحني يف كّل يوم أغفل فيه 

عن ذلك.

إنّه فعاًل لشخٌص عجيب.

أسرار الحبيب ومحبوبه...

يروي أحد رواة قصص الشهيد محمد الذين عارشوه طوال سنوات: 

كّنا يف طريقنا إىل مسجد الرضا Q الذي كان يحبّه الشهيد محمد كثري 

الحب الرتباط هذا املسجد ببداية انطالقة الحركة الجهاديّة اإلسالمية يف 

لبنان عموًما ويف جوار منطقة املسجد خصوًصا.

وصلنا إىل باب املسجد، دخلُت مرسًعا ولكّن الشهيد وقف عند الباب 

ومتتم بكلامت دامت دقيقة عىل ما أذكر. دخلنا صلّينا صالة الظهر وقرأنا 

املسجد  من  خروجنا  وأثناء  الجامعة،  إمام  محارضة  وسمعنا  التعقيب 

وقف الشهيد عند الباب ومتتم بكلامت دامت نفس الوقت السابق.

ملاذا  تلك،  الكلامت  معرفة  جاهداً  أحاول  وأنا  العودة  الطريق  كّل 

وقف عند باب املسجد؟ ما هو الدافع لذلك؟ فاستنطقت الشهيد: »ماذا 

بيني وبني  الباب حني دخلنا وخرجنا؟«، فقال »هي كلامٌت  قلَت عند 

تريد  »أال  السؤال،  فعاودت  هناك،  قال  ماذا  ملعرفة  زاد شوقي  الله«. 
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أن تقول يل ماذا كنت تقول عند باب مسجد الرضا Q؟«، أذكر أنه 

قال يل، »ال تحرجني بذلك، إمّنا هو كالٌم خاص بيني وبني ريّب«، رسعان 

وتحّدثت  الطريق  من  جانبًا  وأخذت  فرفعته  الخليوي  هاتفي  رّن  ما 

مع املتّصل، وكان املتّصل ذاك حبيبتي التي قد عقدت قران عليها منذ 

أشهر، حينها، نظر إيّل الشهيد مبتساًم ثم قال يل، »من املتّصل؟«، فقلُت 

»وما  قلُت  تتحّدثان؟«  كنتام  »وعّم  قال  قلبي«،  وحبيبة  »زوجتي  له 

بعدها  الشهيد  فسكت  ومحبوبه؟!«،  الحبيب  بأرسار  الغريب  دخل 

حتى وصلنا إىل منزله.

وعند مدخل املنزل كم كنُت أتلّهف ألعرف مباذا متتم عند باب املسجد 

علّه دعاٌء أو ذكٌر أغسل به ذنويب املرتاكمة، حاولُت محاولًة أخرية فألحيُّت 

عليه قائالً: »أخي محّمد بالله عليك قل يل ماذا قلت عند املسجد، فلعيّل 

بذلك أرفع مقامي عند الله العيّل األعىل«.

وأذكر جيًّدا أنّه قال يل، »متتمتي عند املسجد هي كاتّصالك بعزيزتك 

يف الطريق«، وابتسم يل بسمة جميلة أكاد ال أنساها، ثّم سلّم عيّل وقبّلني 

وصعد إىل منزله.

رجعت إىل داري وبدأت األفكار تأرسن تارة وتطلقني تارة أخرى إىل 

أن ملع ذلك الشهاب يف قلبي، عالقتي مع حبيبتي كعالقة الشهيد بربّه؟!، 

عشق، حب، لهفة وشوق!.

وعند سامعي نبأ استشهاد الشهيد محمد عيل رباعي كانت بعد أشهر 

الرخامة،  عن  تتحّدث  التي  وصيّته  ثم سامعي  الحادثة،  من هذه  عّدة 
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حينها أيقنت أّن للشهيد عالقة خاّصة مع الله جّل وعال، مل يكن يظهرها 

أمام الناس.

انهمرت الدموع من عينّي يوم تشييعه املبارك وقلت يف نفيس، »إّن 

أحتاجك اآلن يا محّمد«.

ثالثينّي...

يروي أحد األشخاص، وهو أكرب من الشهيد محمد بعرشين سنة، وقد 

أفاد بأّن عمره كان آنذاك خمسة وثالثني عاًما.

كثريًا  تأثّرت مبوتها  والديت،  توفّت  أن  بعد  املسجد حديثًا  إىل  جئُت 

وقد أخذُت عهًدا عىل نفيس بتنفيذ كل وصاياها يل، وكانت قد أوصتني 

قُبَيل موتها بعدم التهاون بالصالة وأدائها بشكل يومي عند دخول وقتها 

الناس الذين عرفوها يشهدون  وخصوًصا اإلهتامم بصالة الجامعة. كّل 

باملعايص مهام َصُغرت، فعزمُت عىل  تهاونها  الراسخ وعدم  بإميانها  لها 

أن ال ألزم املسجد وأن أحّقق كل ما يريض الله سبحانه وتعاىل بعد كل 

املعايص التي قد ارتكبتُها سابقاً سواء من ترك الصالة والصوم والحقوق 

الرشعيّة.

جلسُت يف املسجد وكنُت أنتظر أحد املارّة أو الجالسني من العلامء 

واألفاضل ألسأله ماذا بإمكان أن أفعل حيال مسألة الخشوع يف الصالة 

ألّن كنت قد عزمُت أن أؤّدي صالًة ال شائبة فيها.

حضت إىل املسجد أّول مرّة بوقت ال صالة جامعة فيه، نظرُت حويل، 



أحدهث لن همذهكرة

- 57 -

وجدُت ذلك الشاب، وظننته شابّاً عرشينيّاً لهيبته ومظهره اإلسالمي، حتّى 

أنني ظننُت أنّه طالب حوزة.

كان جالساً يف زاوية مسجد السيّدة زينب O، فأتيته وقلت له 

بعد التسليم والرّد، »أنا أعان من مسألة لو تخلّصُت منها بلغُت نصف 

طريقي، سكت الشهيد ونظر إىل السجدة الحسينيّة التي أمامه، قلُت له، 

»كلاّم هممُت بالصالة بدأ تفكريي يأخذن مينة ويرسة، طلبات زوجتي 

وأوامر رئييس يف العمل وأمور كثرية ال يتّسع الوقت للحديث عنها كلّها«.

نظر إيّل الشهيد محمد وقال يل: »إمامنا الغائب املهدي املنتظر | 

هو مفتاح حلّك«، فتعجبت، املهدي |!! وما دخله مبا يجري عيّل؟ 

أكمل  ثّم  صالتك؟«،  تكون  كيف  خلفه  تصيّل  كنت  »إن  يل،  فقال 

الشهيد محمد وأجاب عن سؤاله قائالً، »صالًة يعجز اللسان عن وصفها، 

صالة يخفق لها القلب أمّيا خفقان«، فقلُت صدقَت وأحسنَت الحديث، 

أضاف، »ملاذا ال تتخيّل نفسك خلف اإلمام | ويف حضته، تكون بهذه 

الخطوة قد أخذت بطائر خيالك ووضعته يف قفص العشق املهدوّي، فإذا 

أمتمتها أطلقت رساحه وعنانه«.

تعّجبت لقوله وسلّمت عليه بحرارة وبكلتا يدّي وقلت له بارك الله 

بك وحفظك.

وكل هذا ظنًّا مّني أنه طالب حوزة أو شخص عرشيني، ولكن عند 

شهادته علمُت أنّه كان يبلغ من العمر مثانية عرش عاًما، وأنا كنت قد 

استوضحت منه ما استوضحت قبل عاٍم مىض، أي كان عمره سبعة عرش 
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عاًما، زاد ذهويل بذلك الشاب، يضيف الراوي يف نهاية قّصته، »ليته بيننا 

اآلن لنأخذ منه املزيد«.

فلتشهد بقاع األرض...

الوجه  نرّي  يومها  وكان  القائم |  مسجد  يف  محمد  والشهيد  كنت 

إىل  جلسُت  الشمس.  وضوح  وواضحة  ظاهرة  خشوع  عالمات  وعليه 

جانب الشهيد، صلّينا املغرب جامعة ثّم وقف وأّدى صالة ركعتني وصالة 

الغفيلة وأسند ظهره إىل عمود املسجد.

عندما هّم إمام الجامعة بصالة العشاء جلسُت يف مكان املعتاد وإذا 

لحقته وصلّيت  املسجد،  األخرى من  الجهة  إىل  بالشهيد محّمد يذهب 

بجانبه، ولكّني عندما أنهيت صاليت سألُت الشهيد عن هذا الفعل الذي 

قلُت،  أمر؟!«،  »أّي  أجاب  األمر؟«،  بهذا  قمت  »ملاذا  له،  فقلُت  به  قام 

إليها،  وأرشُت  املسجد،  من  الجهة  تلك  يف  الصالة  عىل  معتادون  »نحن 

القيامة  فأجابني الشهيد يومها، »أريد أن تشهد بقاع املسجد كلّها يوم 

الله يف كّل بقعة من  أّن قد سجدُت وركعُت وتلوُت وسبّحُت ودعوت 

هذا املسجد املبارك، عّل الله يشملني برحمته عندما تشري إيّل تلك البقاع 

من األرض يف ذلك اليوم املوحش، يوم الحرش والنرش، أّن قد عبدُت الله 

عليها«.

التي  األماكن  أصيّل صاليت يف  انتباهي ورصُت  ولفت  كالمه  أعجبني 

تنّقل فيها الشهيد عيّل ألتمس شيئًا من ذكره.
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حّي على الصالة...

يروي أحد رفاق الشهيد...

كان يوًما متعبًا، غًدا امتحان الرياضيات والجغرافيا، ذهبنا إىل املكتبة 

وجلسنا ساعات العرص كلّها هناك حتّى أنهكنا التعب من حل األعامل 

الرياضيّة.

مّر الوقت برسعة والشهيد ينظر باستمرار إىل ساعته. كّنا ننجز عمالً 

ونظر  الشهيد  سكت  النقاش  أوج  يف  ونحن  به  ونتناقش  صعبًا  رياضيّاً 

بدر  له هل  قلُت  الدفرت ومييض.  القلم ويغلق  به يضع   إىل ساعته وإذا 

مّني يشء ضايقتك به حتّى قمَت فجأة؟ قال يل سوف يحني وقت الصالة 

بعد عرش دقائق األفضل أن نصعد إىل املسجد ثّم نكمل. أذكر جيّدا أّن 

ضحكت حينها وقلت له نكمل العمليّة الرياضيّة ثم نصيّل، مل يكرتث لـ 

كالمي بل سار وصعد إىل املسجد، وكان املسجد يبعد عن املكتبة ثالث 

دقائق مشيًا عىل األقدام، رافقته، صلّينا جامعة وبعد التعقيب ونحن يف 

طريق العودة قلت له، »الله عّز وجل وّسع وقت صالة املغرب والعشاء، 

أّولها كان فرَض علينا  الله يريد مّنا الصالة يف  أّن  فلَم هذه العجلة؟ لو 

الصالة يف أّول ربع ساعة من وقتها مثاًل.

وأكملنا  املكتبة  إىل  نزلنا  يجبني.  ومل  انزعاج  نظرَة  الشهيد  إيّل  نظر 

العمل القديم الذي كّنا قد بدأناه.

أتعبنا الدرس كثريًا فقد أمتمنا ثالث ساعات متواصلة، قّررنا أن نتحّدث 

بشؤوننا االجتامعيّة وأن نفتح موضوًعا لتداوله.
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سألني الشهيد، »كم تظن ستكون عالمتك غًدا يف االمتحان بعد كل 

هذا الدرس؟«، قلُت، »عىل األقل مثانية عرش من أصل عرشين«، فابتسم 

الرياضيّات  أستاذ  كتبه  امتحاٍن  أمام  نفسك  من  »وثقت  وقال:  الشهيد 

ألنّك درسَت بجّد وحّضت له بجهد!، فكيف تثق بصالٍة مل تحّض نفسك 

لتأديتها  لالمتحان  سعيته  الذي  الجهد  بذات  وتسعى  تنتظرها  ومل  لها 

عندما أمرك الله عّز وجّل بذلك يف قول املؤّذن حّي عىل الصالة!؟«.

لقد أقنعني بحديثه ووافقته الكالم، ومنذ شهادته وأنا أصيّل يف أول 

الوقت وأحّض نفيس للصالة وأهديه ثواب الفاتحة يف كل مرّة أسمع فيها  

صوت األذان.

ة الطعام...
ّ
لذ

كنا يف شهر رمضان املبارك يف صيف حار ونهار طويل، جلس الشهيد 

البيّنات، فقد  محمد عىل الرشفة كام كان يحب، وقرأ بعضاً من اآليات 

عزم عىل ختم القرآن يف تلك الليلة.

أنهى قراءته وقّرر النزول إىل املسجد للمكوث هناك إىل حني وقت 

الصالة فقد بقي ساعة واحدة لإلفطار والشهيد محمد رباعي كان يصيّل 

صالته الرمضانيّة جامعة.

نزل إىل املسجد مع رفيقه وتحّدثا بأمور الدراسة والتحصيل الحوزوي 

والحوزوي وكيف  األكادميي  التحصيل  بني  الجمع  إمكانيّة  وتباحثا حول 

باإلمكان تنظيم الوقت لعدم التقصري يف أّي منهام.
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إىل أن بدأ األذان وتجّمعت الناس وصلّوا جامعة، أرسع املصلّون لصالة 

نافلة املغرب، أخذ الشهيد زاوية من  العشاء بينام إمام الجامعة يصيّل 

املسجد وصىّل النافلة وانتظر اإلمام ليؤدي العشاء ليلتحق به يف صالته.

صىل رفيق الشهيد صالة العشاء صالة فرديّة وهّم بالخروج من املسجد 

ولكّنه انتظر الشهيد محمد يك يذهبا معاً فلم يجده خلفه بل وجده عىل 

جهة اليمني ومعه عرشة من املصلنّي الذين قّرروا أن يؤدوا صالة العشاء 

مع إمام الجامعة. يقول راوي القّصة جلسُت يف زاوية املسجد أنظر إىل 

نظره  للفت  محمد  الشهيد  نحو  فتقّدمت  صالتهم  أنهوا  حتّى  املصلنّي 

للمغادرة فأشار إيّل بالبقاء مع بسمة لطيفة مالئكيّة.

قليالً فرأيته يجلس ويسند ظهره إىل عمود املسجد ويحمل  مكثُت 

بيده بطاقة صغرية قد احتفظ بها يف جيبه ُخط فيها دعاء االفتتاح. عندها 

ومل  يُبطئ  مل  نهايته،  حتّى  الدعاء  ويستمع  يبقى  أن  الشهيد  رفيق  قّرر 

يرُسع يف قراءة الدعاء بل كان أمراً بني أمرين حتّى قال راوي القّصة أنّه 

أّول مرّة يسمع دعاًء يشعر فيه بصدق القائل والداعي.

أنهينا الدعاء وتوّجهنا إىل طاولة يف املسجد عليها متر وماء، أطعمني 

الشهيد متراً وأطعمته، ثّم أرشبني وأرشبته واتّجهنا بعدها إىل منزله فقد 

كنا معتاَدين أن يوصل أحدنا اآلخر حتّى ال يضجر الواحد منا لوحدة أثناء 

الطريق. عندما وصلنا دعان الشهيد عىل مائدة اإلفطار فقبلت بعد أن 

أكّد عزميته ونيّته عىل استقبايل.

صعدنا إىل املنزل وجلسنا ننتظر الطعام، وبعد دقائق قليلة أدخل الشهيد 
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ما لّذ وطاب من األطعمة واملرشوبات التي كنُت أتوق لها، فقد مىض يوم 

حاّر وعصيب. يضيف الراوي، كنُت كلاّم شممت رائحة طعام أغرّي موضعي 

وأتلّهف له. وضعُت أمامي من الطعام الكثري وبدأت باألكل والرشب، وأنا يف 

خضّم طعامي نظرُت بطرف عيني إىل الشهيد محمد، رأيته يضع ِبنرِصه يف 

صحن امللح ويأكل قليالً منه، أطلُت النظر إليه فرأيت طبقه الذي وضع فيه 

أُرزّاً مبقدار ملعقتني أو ثالث وقد أنهى صحنه ثّم أكل بنفس املقدار سلطة 

الخضار والتي تُسّمى يف لبنان »فتّوش« وبعدها شوربة العدس.

لله  الحمد  يقول  محمد  الشهيد  سمعت  حتّى  البتّة  طعامي  أنِه  مل 

عىل نعمه. بدايًة ضحكت وقلت له يا محمد مل تأكل شيئاً هل صحبتي 

أكلت كام  ما  تكن هنا  لو مل  وقال يل  ابتسم  الطعام؟  النفس عن   تسّد 

أكلت اليوم، لقد شبعت والحمد لله.

قلّة  بأمور شتّى حتّى سألته عن سبب  نتناقش  اإلفطار  بعد  جلسنا 

طعامه فالصائم إن مل يُتخم نفسه لن يستطيع أن يُكمل يومه الثان.

أذكر جيّداً أنّه أجابني بهذه الكلامت: 

»إّن من نعم الله علينا شهر رمضان فإنّه تدريب بسيط عىل مشّقة 

فإذا  هو،  إاّل  الله  من  مأوى  وال  طعام  وال  ماء  ال  حيث  والنرش  الحرش 

أتخمُت نفيس مل أحّقق هدف الله عّز وجل ومل أدرّب نفيس عىل ذلك، 

إذاً ما فائدة صيامي إن كان ال يلجم نفيس الشهوانيّة التي تريد املأكل 

املأكل،  فراق  أطيق  اليوم هنا بني أهيل وأصحايب ال  كنُت  إن  واملرشب، 

فكيف هناك يف تلك الدار املوحشة؟«.
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يا بقّية الله...

كنا جالسني يف أحد املقاهي وكان الشهيد محمد رباعي يومها غائباً 

عن تلك الجلسة. كّنا نحّدث بعضنا البعض عن موضوع الذنوب وكيف 

ميكن للشخص أن ال يرتكب ذنباً وهو املوضوع الذي قد طرحه هو يف 

الجلسة السابقة ومل ننتِه من النقاش حوله.

النقاش وأصبحت األفكار مبعرثة كّل  مل متر نصف ساعة حتّى اشتّد 

محمد  بالشهيد  نتّصل  أن  فقّررنا  اآلخر  عن  مختلفة  فكرة  له  شخص 

صاحب املوضوع األسايس للحديث معه يف هذا املجال علّه يجد لنا جواباً 

شافياً يطمنئ إليه املتسائلون.

»محمد هل ستأيت إىل الجلسة اليوم يف املقهى؟«، أجابهم بالرفض يف 

بادئ األمر، »لَِم ال، لقد أشعلَت نقاشاً عن الذنوب وها نحن ندور حوله، 

تعال وأنِه ما قد بدأته« فطلب محمد من جميع الحارضين أن ينتظروا 

منه شيئاً إذا حملوه تهاوت عنهم الذنوب وما عادت تقرتب نحوهم، وإذا 

ما اقرتبت منهم كان معهم السيف القاطع والسلطان الباهر ملواجهتها 

فتؤول إىل زوال.

فتعالت  الحارضين،  عىل  الشهيد  ذكره  ما  وروى  املتّصل  استغرب 

التمتامت إىل الكلامت عن ماهيّة ذلك اليشء. أغلبهم قال إنّه أمر معنوي 

كسلوك مثالً أو نوع من أنواع االنضباطيّة بوجه الذنب، والبعض اآلخر 

قال من املمكن أن يكون شيئاً ماّدياً كحرز أو طلسم يُلبَس يف الزند أو 

ما شاكل.
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وأثناء خوضهم هذا وصل الشهيد محمد إىل املقهى والبسمة ترتِسُم 

عىل محيّاه.

جلسوا جميعاً ينظرون إليه يك يُفصح عن ذلك اليشء املجهول الذي 

قال  االنصياع.  وعدم  التامدي  من  األّمارة  النفس  ومينع  الذنوب  يحّط 

الشهيد محمد يومها »ال أبوح مبا أتيت ألجله إاّل أن نبدأ حديثنا بكأس 

من عصري األفوكا فإّن سمعت أن هذا املقهى يشتهر به«، وتبّسم، فطلب 

الرفاق يومها عصرياً لكل الحارضين فرشبوه هنيئاً.

قال  الذنوب؟«  بشأن  قائل  أنت  ماذا  »واآلن  منهم،  سائل  سأل  ثّم 

بالنفس  يتعلّق  أّما مبا  الجواب فها هو،  »واآلن وقد عزمتم عىل معرفة 

فإنّها كالولد الصغري الذي يلتهي مبا يؤذيه ويرصف النظر عاّم يعنيه. فرتاه 

يركض نحو حافّة الدرج أو يضع يده عىل إبريٍق ساخن فيكون الحّل يف 

الحلوى  أو  كالطعام  آخر  بيشء  ذلك  عن  ثم رصفه  التنبيه،  األمر  بادئ 

وما شاكل«. أشار إىل يده وقال »هذا الخاتم هو لعبتي وحلواي لنفيس 

ألرصف السوء عنها وهو اليشء الذي أتيت به اليوم إليكم«.

فقالوا وما نفع الخاتم بدفع الذنوب؟!، قال ما هو مكتوٌب عليه. وكان 

الخاتم عقيقاً ميانيّاً محفور عليه عبارة »يا بقيّة الله«، فقال »كلاّم سّولت 

العقيق  يل نفيس األّمارة بالسوء اقرتاف الذنب وّجهت نظري إىل خاتم 

وتخيلته  املهدّي |  الحسن  بن  محّمد  إمامي  فتذكّرت  يدي،  يف  الذي 

يبيك من فعلتي ويؤنّبني عليها ويرصف نظره عّني فامتنعت عن ذلك 

واستغفرت ريّب«.
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وكان ما قاله مؤثّراً جّداً بالحارضين فمنهم من اشرتى خامتاً عليه تلك 

العبارة ومنهم من ارتدى قالدًة محفور عليها عبارات أخرى مبا يتالءم مع 

مشاعرهم. يقول الراوي إنّه قد وضع عبارة »شهيد«-وقصد بذلك صديقه 

نفسه فعل  كلاّم سّولت  فكان  استشهاده،  بعد  به  الشهيد محمد-تأّسياً 

الذنوب نظر إىل القالدة وقال كيف أعيص الله يف ذلك؟

حاج في عمر الرابعة عشرة

يروي أحد أصدقاء الشهيد املقّربني حادثة حصلت معهم قُبَيل ذهاب 

الحجاج إىل الحج.

يغلب عليه، سألته عن حاله  الهم  فرأيت  الشهيد  إىل  يقول: نظرت 

فلم يجبني. أحببت أن أمازحه علّه يبّدل هّمه ببعٍض من بسامته لكّنه مل 

يبّدل حزنه، انتظرت قليالً ثّم أرشت عليه بالذهاب إىل منزيل فيأكل عندي 

وأبارك بيتي بوجوده.

مرّت الساعات والدقائق وهو عىل نفس حالته تلك فقلت له، »إن مل 

تخربن عن سبب الحزن الذي أنت عليه لن أرافقك بعدها، ولن أدخل 

بيتك حتّى أعلم منك سبب هذا الهم الكبري الذي تحمله عىل ظهرك«.

ما هو  أعلم  قال طبعاً  بالحج؟  إليه وقال هل سمعت  الشهيد  نظر 

الحج، وكان الشهيد يف الرابعة عرشة من العمر حينها، فقال له الشهيد، 

»وهل املحروٌم من الحج يكون ضاحكاً العباً متبّسامً وال يصيبه يشٌء من 

هّم أو حزن؟!«. قال رفيقه، »الحج ملن استطاع إليه سبيالً«. 
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من  أّدخر  وإّن  بدن  وصالبة  قّويت  وبكامل  ُمستطيٌع  »وأنا  فأجاب، 

مرصويف للحج وسأطلب من والداّي أن ميّدان ببقيّة املبلغ ألذهب، ولكن 

تعرّس عيّل املوضوع عندما علمت أّن الدولة املتعنّي عليها املوافقة عىل 

طلبات الحج تُهّمش من هم يف سّني«. وعال صوت الشهيد، »ومع ذلك 

فيها  وتعّمقت  قرأتها  فقد  الحج  مناسك  أعرف  راشد  بالٌغ  لشخص  إّن 

وأّديتها يف ذهني مرّات ومرّات، فكيف ال يسمحون يل بالذهاب وإّن إن 

متُّ اآلن وسألني ريّب عن سبب عدم تأديتها، فامذا أجيبه حينها؟ ودمعت 

عيناه وقال، والله إّن يف هذا املوقف ملذلوٌل صغرٌي تافٌه ال يحمل علّته 

وحّجته أمام جبّار السامء واألرض«.

وقفت مندهشاً لذلك اليقني الذي كان يحمله، ويضيف الراوي، إّن ما 

نظرُت إىل الحج مبثل هذه النظرة طيلة حيايت، وكنت أنىس فريضة الحج 

وال أعتربها واجباً إاّل عىل كبار السن، وعلمُت وقتها مدى صالبة يقني هذا 

الشاب ومدى هشاشة عقولنا تجاه الفرائض الواجبة ناهيك عن الفرائض 

املستحبّة...

مرّت األيّام والليايل وبدأ الناس بالسفر إىل الحج، فالتقيت بالشهيد 

مراسم  تبّث  قناًة  يتابع  الدكّان  وكان صاحب  الدكّان،  يف  رباعي  محمد 

الحج، فتحادث مع صاحب املحل وقال له، »انظر إىل كرثة عدد املسلمني 

هذه السنة«، فرّد عليه صاحب الدكّان بأنّه د قّدم طلب الذهاب إىل الحج 

ولكن مل يأِت اسمه، ثّم نظر الشهيد لرفيقه وقال له، »تصّور أّن كل هذا 

الحشد بني يدي اإلمام الحّجة | يبايعونه بأرواحهم ويفدونه بأكبادهم، 



أحدهث لن همذهكرة

- 67 -

إنّه ملشهد مهيب«. ثّم أضاف الفتاً، »ليتهم يهتفون يف اسرتاحتهم لبّيك يا 

قائم آل محمد«.

وضع صاحب الدكّان يده عىل رأس الشهيد وسأله عن مسكنه وبلدته، 

فأجابه. ثّم سأله عن عمره فأجابه، فقال له ليت لدّي أوالٌد مثلك َعلِموا 

أّن باملهدي | تحيا األمم. 

التربية المدنية والتنشئة الوطنّية...

يروي أحد رفاق الشهيد يف املدرسة هذه الذكرى حيث يقول...

كّنا يف الصف وكان الشهيد يجلس يف املنتصف، أذكر أنّها كانت حّصة 

رياضيّات، وكان الشهيد مستمتعاً بتلك الحّصة ألنّه كان يحّب هذه املاّدة 

ويحّب أستاذها، إىل أن بدأت حّصة الرتبية املدنيّة، قطّب حاجبيه وانزعج 

انزعاجاً بارزاً وواضحاً عليه كوضوح الشمس.

أىت األستاذ إىل الحّصة وطلب من التالمذة فتح الصفحة الفالنيّة التي 

فيها درس أنظمة الحكم ومن بينها النظام الرأساميل والدميقراطي وإىل 

ما هنالك. أشاد األستاذ بالنظام الدميقراطي عىل أنّه النظام الذي يجب 

أن يسود العامل املتحّض، وكل األنظمة التي ال تتوافق مع هذا النظام لن 

تصل إىل املبتغى املنشود لدى الشعوب، وكل نظام يخالف الدميقراطية 

قد أصبح عىل شفري الهاوية حيث االنتهاء واالنقراض.

وهو يف صلب حديثه رفع الشهيد محّمد يده مستأذناً طالباً الكالم، 

فأشار إليه األستاذ ليسأل، ليقول له الشهيد، »كل هذه األنظمة إىل هالك 
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ومن بينها هذا النظام الذي تُشيد به«، نظر كل طالب الصف إىل الشهيد 

محمد، فقال األستاذ، »إّن الدميقراطيّة هي الحكم باملساواة وإعطاء كل 

ما  وهذا  الكتاب  يف  ذُكِر  ما  وهذا  الشعب،  حّقه، وهي حكم  ذي حّق 

عليك ِحفظه«.

يقول رفيق الشهيد، وقف محمد وقال له، »أّما بالنسبة للكتاب فال 

أرى فيه حّجة عىل أحد، وأّما بالنسبة للحفظ فأنا ال أحفظ شيئاً ال يتوافق 

مع اإلسالم«.

يرد األستاذ قائالً، »وهل اإلسالم ال يعطي سلطة للشعب أو ال يريد 

املساواة وإعطاء كل ذي حق حّقه؟!«

تتحّدث  ما  يوماً  أَر  ومل  دميقراطي  بلد  »لبنان  وقال،  الشهيد  تبّسم 

أرى  ولن  مل  الدميقراطي  النظام  ذلك  يسودها  التي  البالد  يف  أما  عنه، 

نظاماً مرتاحاً أو حتى شعباً مرتاحا، أذْكر يل بلداً واحداً يحكمه النظام 

مقيم  ونعيم  رفاٍه  يف  شعبه  مع  حّكامه  فيه  يكون  حيث  الدميقراطي 

أو حتّى 90% منهم وبناء عليه بدوري لن أقاطع محارضتك وعيّل إما 

املناهج  يف  لنا  يُدرّس  كدرس  به  أقبل  أو  حاكامً  النظام  بهذا  أقبل  أن 

التعليميّة«!!

منه  طالباً  الشهيد  وجه  يف  ورصخ  غضباً  واستشاط  األستاذ  ارتبك 

الخروج من الصف، فقام من مجلسه ووصل إىل الباب وقال له، »ليس 

لدّي حقد تجاهك شخصياً أو تجاه املاّدة يا أستاذ، وأرجو أن ال يسبب 

موقفي سوء تفاهم، ولكن ماذا لو فّكرت شعوب العامل بالنظام اإلسالمي 
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املدنيّة  الرتبية  ماّدة  يف  اآلن  إنجازه  تم  ما  كل  أّن  سيجدون  الحكم  يف 

يا أستاذ أن تنظر يف  والتنشئة الوطنيّة هو خسارة للوقت، ولكم أمتّنى 

هذه املسألة، وأمتّنى أن نصل إىل اليوم الذي يُدرَّس فيه النظام اإلسالمي 

يف املدارس بدل هذه األنظمة التافهة التي عاىن ويعان منها جميع شعوب 

العامل«، ثم خرج من الصف.

موقف  بأحّقية  الصف  يف  التمتامت  بدأت  الشهيد،  رفيق  يقول 

موقف  وافقوا  الصف  تالمذة  فأغلب  األستاذ،  موقف  عىل  الشهيد 

الشهيد محمد وطلبوا من األستاذ اإلذن بالخروج من الصف، فإذن لهم 

وخرجوا منه.

خرجُت معهم، وصعدنا إىل املصىّل الكائن يف املدرسة فوجدنا الشهيد 

إال  هي  وما  حصلت،  التي  املسألة  هذه  نناقش  ورصنا  جلسنا  هناك، 

أننا قد  منه  بزجرنا وتوبيخنا ظّناً  إلينا وبدأ  الناظر  لحظات حتّى صعد 

هربنا من الحّصة.

وربّت  الناظر  ابتسم  بالحادثة،  وأخربه  الشهيد وقف  أّن  جيّداً  أذكر 

عىل كِتف الشهيد وأشاد مبوقفه وطلب منه عدم الدخول إىل الحّصة يف 

ذلك اليوم حتّى يهدأ أستاذ املادة.

أستاذ  عىل  نظري  وقع  األخري،  مثواه  إىل  الشهيد  تشييع  يوم  يف  أما 

بتلك  وذكرتهام  عليهام  وسلّمت  إليهام  فذهبت  سويّاً  والناظر  الرتبية 

الحادثة فأجهش أستاذ املاّدة بالبكاء وضّمني وقال كيف أنىس ومل أرى 

مثله.
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ساعة قصاص...

يروي أحد أصدقاء الشهيد محّمد قّصة رائعة يقول فيها...

كّنا يف حّصة الفلسفة ورُفع آذان صالة الظهر، رفع الشهيد يده باإلذن 

للخروج من الصف للصالة فلم يُعطه األستاذ اإلذن، فوقف الشهيد وقال 

ألستاذ الفلسفة، »إن مل تعطني اإلذن سأذهب مبفردي ألّن اإلذن بالصالة 

أخذته أّوالً من الله عّز وجل وثانياً من هذا املؤّذن لقوله حّي عىل الصالة 

وحّي عىل خري العمل، فال عمل أهم من الصالة وإّن أقرتح عليك يا أستاذ 

بإرشاف  يتم  الصف وكّل ذلك  إىل  نعود  ثّم  لتأديتها ومن  كلّنا  لو  حبذا 

وتنظيم الناظر«.

رفض األستاذ وقال للشهيد، »إن خرجت فلن تدخل صّفي ثانيًة«.

خرج الشهيد محّمد من الصف، وما إن مضت دقائق عىل خروجه 

حتّى رفعُت يدي بطلب اإلذن للخروج إىل الحاّمم، فوافق األستاذ.

العرص  يهّم بصالة  الشهيد محمد  املصىّل حيث وجدُت  إىل  صعدُت 

فصلّيت وراءه جامعة بعد أن رفض ذلك مرّات ولكن إرصاري عليه جعله 

يؤم الصالة.

والدنيا  الدين  بأمور  نتحادث  والشهيد  الصالة جلسُت  أمتمنا  عندما 

حتّى انتهى وقت الحّصة.

نزل الشهيد ألخذ أغراضه والذهاب للبيت فأوقفه الناظر ومنعه عن 

ذلك، وقال له، »عليك أن تبقى ساعة بعد الدوام قصاصاً ألنّك مل تحض 

حّصة الفلسفة اليوم«.
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أجابه الشهيد، »صحيٌح أنّني مل أحض ولكن كان ذلك لسبب«. وما 

هو السبب يا محّمد. قال سببي هو الصالة، فقال الناظر يومها، »وهل 

يطلب الله منك أن تقرّص يف دروسك؟!، أو يطلب منك أن تصيّل ضمن 

وقت املادة املقّررة؟!«.

تعلم  فأنت  للتقصري  بالنسبة  »أّما  رباعي،  محمد  الشهيد  له  قال 

عالمايت يف كل املواد ومعّديل العام وأنت من ينّوه يب يف كّل فصل لحصويل 

عىل املرتبة األوىل يف الصف، وأّما بالنسبة لوقت املاّدة املقّرر أوّد أن أطرح 

عليك سؤاالً إن أذنَت يل، قال الناظر، »تفّضل بسؤالك يا محمد«.

سأل الشهيد، »من تعّدى عىل األوقات؟ الله الذي وضع وقت الصالة 

أنكم  أعتقد  األعــوام؟  عرشات  منذ  بُنيت  التي  املدرسة  أم  األزل،  منذ 

أنتم من تعّديتم عىل الوقت املقّرر للصالة وليست الصالة التي تعّدت 

عىل وقت الحّصة، أستاذي أنا ال أريد أن أكون فظّاً ولكن األمئة األطهار 

ميتحنوننا يف مواقيت الصالة وأنا ال أحتمل أن أثقل كاهل أمئّتي الحزن 

والهم«.

وضع الناظر يده عىل كتف الشهيد محمد وأخذه إليه وقال له بصوت 

أستاذك  من  اإلذن  أطلب  الصالة  وقت  يحني  »عندما  وبسمة،  خافت 

نظر  الصالة«.  يف  تُطل  وال  املصىّل  إىل  واصعد  الخالء  بحّجة  بالخروج 

الشهيد إىل الناظر وقال، »ال مشكلة لدّي يف ذلك فسوف أصعد للصالة 

يف جميع الحاالت، ولكن ُمشكلتي يف أصل األمر أيّها األستاذ، خلّوا وقت 

الصالة للصالة ومن ثّم أمتّوا حصصكم كيفام تريدون«.
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 وإن سمحت يل أريد أن أقيض تلك الساعة التي طلبتها مّني، فأعتقد 

أّن قصاصك هذا أهون من بكاء اإلمام |«.

 في حضرة اإلمام الباكي...
ٌ

ضحك

يف يوم من أيّام عاشوراء، أظّنه كان يوم السابع منه، كنُت والشهيد 

محمد قد تأهبنا للذهاب إىل مجمع سيّد الشهداء إلحياء مراسم عاشوراء 

وسامع املجلس العاشورايئ املركزي هناك.

لكن  املقدمة،  للجلوس يف  باكراً  املجمع  نحو  وانطلقنا  السواد  لبسنا 

العدد الضخم الذي كان يومها حال دون جلوسنا يف أول الصفوف فجلسنا 

يف منتصف املجمع.

انتظرنا قليالً وإذا بالشاعر املنربي يعرّف بقارئ القرآن فيصعد ليتلو 

بالكالم والضحك يف  بدأ شاب  بالتالوة حتّى  بدأ  إن  ما  آياٍت محكامت، 

نظرَة  الشاب  إىل  ونظر  حاجبيه  الشهيد  قطّب  ملجلسنا،  املقابل  الصف 

انزعاج، انتظر الشهيد محمد القارئ حتّى يُنهي تالوته وربّت عىل ظهر 

ذلك الشاب وقال له، »ملاذا الضحك والكالم والقرآن يُتىل عىل مسامعنا؟ 

أمل تأِت إىل مجلس العزاء لتعزّي الزهراء بالحسني L؟!«.

عندما  ولكّنه  محمد  الشهيد  لكالم  ينزعج  سوف  الشاب  أّن  ظننُت 

سمع من الشهيد الكلامت األخرية أشار إىل رفاقه بالتوقّف عن الكالم.

بدأ كالم األمني العام، كّل الناس رفعت قبضاتها بالتلبية للسيد نرص 

الله، وبعد أن جلس الجميع لسامع الخطبة الدينيّة بدأ جمع من الناس 
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الشهيد  إيّل  بالكالم، كانوا قد أسندوا ظهورهم إىل حائط املجمع، فنظر 

وقال، »إن حّجة اإلسالم واملسلمني، نائب اإلمام الحّجة | يتكلّم، كيف 

يستطيع هذا الجمع أن ال يسمع ماذا يريد السيد أن يقول؟ والله إنّه 

ليشء عجيب!«.

انتهى الخطاب وبدأ الخطيب املنربي الشيخ عيل سليم بالعزاء فبىك 

من كان حارضاً أشّد البكاء، وبعد أن أنهى املقطع األّول واستهّل الخطبة 

بدأت مجموعة من الناس مجّدداً بالكالم ومنهم من كان باسامً أو ضاحكاً 

يتكلّم مع من حوله، فتنّهد الشهيد وقال يل، »لقد طفح الكيل!، شيعة 

عيل بن أيب طالب يعزّون إمامهم بولده لو أستطيع أن أُسِكَت ضحكاتهم 

تلك...«. مل ينِه كالمه حتّى ذهب الشهيد إىل ذلك الجمع، رأيته يشري إىل 

رجٍل أربعينّي تظهر عليه مالمح اإلميان من بينهم، فيجلس بقربه ويحّدثه 

عىل انفراد.

أىت الشهيد وجلس بقريب، مل أسمع لهم ضحكاً أو بسمة، ومل أَر لهم 

كالماً عايل الصوت إاّل بعض التمتامت الخجولة.

انتظرُت بشوق ألسأله عن الكالم الذي قاله لذلك الرجل األربعينّي، 

وعندما انتهى مجلس العزاء سألته فقال يل »لقد اخرتُت منهم من عرفُت 

تؤذي  وبسامتهم  معك  من  ضحكات  إّن  له  وقلُت  فيهم،  سيؤثّر  أنّه 

قلب الزهراء O، إّن املهدّي | بيننا حبّذا لو واسيتموه بدل هذه 

الضحكات«.

أن  أظّن  بعد،  التكليف  سّن  يناهز  مل  املوقف  ذلك  يف  الشهيد  كان 
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الرجل بانت عىل وجنتيه عالمات الخجل عندما رأى الشهيد البالغ من 

األنفاس  بهذه  يتحّدث  األربعينّي،  عمر  ربع  من  أقّل  يُعادل  ما  العمر 

املالئكيّة فامتنع عن الكالم.

انتهت املراسم فمضيُت والشهيد إىل باب الخروج يف زحمة خانقة، 

رأيت ذلك الرجل األربعينّي فنظر إىل الشهيد مبتسامً وقال يل: »ليت يل 

ولٌد كهذا الشاب، يقول الحق أينام حّل«.

ثّم ربّت عىل كتفي ثم قال يل: »رافقه والتصق به، إنّك وحّق الزهراء 

متيش مع شهيٍد حّي«.

هدّية عيد األم...

تروي والدة الشهيد محمد رباعي هذه القّصة فتقول...

لقد كان يوم )2 آذار عيد األم، والناس يف ذلك اليوم تتهافت عىل رشاء 

أّمهاتهم  إلرضاء  يهرعون  األوالد  وكّل  الحلوى،  وقوالب  والورود  الهدايا 

بالزينة.

وكذلك أوالدي، إاّل الشهيد، فكان إذا أىت الواحد والعرشون من آذار 

ال يتفاعل معه بتاتاً.

علمُت الحقاً من أوالدي أنّهم عزموا عىل رشاء الزينة والهدايا، وكان 

الجدران  وزيّنوا  حاجيّاتهم  كل  اشرتوا  كشفي.  نشاٍط  يف  يومها  الشهيد 

ووضعوا الورود عىل الطاولة ونظّفوا املنزل قبل أن آيت إىل البيت.

منها  تخلّصوا  الزينة،  »ما هذه  وقال:  ساعة  بربع  قبيل  الشهيد  أىت   
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قبل أن تأيت أّمي إىل البيت فرتاها وتفرح بها، حينها ال نستطيع أن ننزعها 

التي كانت  الزينة  أزال  الشهيد قد  أّن  ونُّنغص عليها فرحتها«. وعلمُت 

عىل الجدران وطلب من أخوته أن يُخفوا الهدايا التي كانوا قد اشرتوها.

عدُت إىل البيت ورأيت األوالد ككل يوم ميارسون نشاطاتهم اليوميّة 

ومل يتغرّي أي يشء.

أنّهم  إىل  إشارة  حتى  أو  أوالدي  مالمح  يف  تغيرياً  أَر  ومل  الليل  حّل 

يحّضون يل شيئاً بهذه املناسبة، حتى بدا عيّل يشء من الحزن.

أثناء السهرة، قال الشهيد يل، »ال تحزن يا أّماه فاليوم ليس عيد األم، 

اليوم هو يوم عادّي كأّي يوم، عيد األّم هو يوم والدة سيّدة نساء العاملني 

أّمنا الزهراء O، والزينة كّل الزينة سوف تكون يف ذلك اليوم، ولِك 

مّني هديّة سوف تعجبك جّداً«.

فقبّلته وقبّلت إخوته وحمدُت الله يف داخيل عىل هذه النعمة.

قد  كنُت  وإّن   ،O الزهراء السيدة  والدة  يوم  وأىت  األيّام  مرّت 

نسيت أّن الشهيد محمد سوف يحتفل بالعيد يف هذا اليوم، علمُت من 

أوالدي الحقاً أّن الشهيد قد اشرتى زينة جميلة وورداً وإنارة.

بالبسمة واملباركة بعيد األم، كانت  البيت واستقبلني   كان قد زيّن 

ويصبّون  الحلوى  قالب  يقطّعون  بجانبي  أوالدي  توصف،  ال  فرحتي 

العصري ويباركون يل بهذا اليوم، انتهينا من كّل يشء وقال الشهيد باسامً: 

»اآلن الهدايا«.

حدى  عىل  كٌل  هديّته  ويسلّمني  يقبّلني  أوالدي  من  ولٍد  كّل  كان 
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وأبادره بالُقبلة يف جبينه، وصل الدور للشهيد محمد، جاء بهديّته ملفوفًة 

بورق هدايا.

وارتديتها  وقبّلته  ضممته  الزينبيّة،  العباءة  بها  وإذا  الهديّة  فتحت 

أمامه فأشاد يب وقال يل، »لقد أضاء وجه أّمي عندما ارتدتها، ما شاء الله«.

ولدي،  إيّاه  أهدان  الذي  اللباس  أرتدي هذا  وأنا  الوقت  ذلك  ومنذ 

حرشن الله معه يف الجّنة.

الدين والسياسة...

يروي أحد رفاق الشهيد هذه الحادثة ...

كنا قد أنهينا دوام الدراسة ووقفنا يف امللعب بضع دقائق نتحادث 

رباعي.  محمد  الشهيد  بني طالب صف  نقاشاً  أثار  قد  بأمٍر  بيننا  فيام 

فالشهيد محمد كان يقول إّن الدين والسياسة أمر واحد بل الدين عني 

بذكاء  يتمتّع  ال  شخٍص  أّي  إّن  وأردف  الدين،  عني  والسياسة  السياسة 

أمور  ُمجريات  تحليل  عىل  والقدرة  السياسية  باألمور  يُلم  وال  سيايس 

السياسة العاملية أو ال يتابع السياسة فعليه أن يراجع حساباته وأن ال 

يُطلق عىل نفسه اسم املتديّن، وعليه إنتظار مساءلة إلهيّة قاسية يوم 

الحساب.

كّل فرد فينا صار يتكلّم عن املوضوع حتّى أحدث ذلك صخباً كبرياً 

وجداالً ال نهاية له، فمنهم من قال ما دخل اإلنسان املتديّن بالسياسة 

الشهيد  أّن  بقولهم  ومنهم من خالفوا هذا املفهوم ليقفوا موقفاً وسطاً 



أحدهث لن همذهكرة

- 77 -

يبالغ يف الدمج بني الدين والسياسة ومنهم من وافق الشهيد ووقف معه 

يف هذه الفكرة.

أحدث ذلك الحدث جدالً كبرياً بني الطالب، فخرج الشهيد محّمد من 

الجدال وطلب منهم أن ينظّموا جلسة للمباحثة يف هذه املسألة وإال فلن 

يتكلّم عن املوضوع عىل طريقة الجدال تلك.

وافق الحارضون عىل طلبه...

فرداً  فرداً  يتكلّموا  أن  الجميع  من  الشهيد  طلب  الجلسة  يوم  ويف   

 ويبدون وجهة نظرهم يف هذا املجال، فمن موقف الرفض قال: إّن السياسة 

الناس  ألموال  واالختالس  والرسقة  العيوب  أنهكتها  قد  الحاليّة  العامليّة 

وكالٌم عىل املنابر ال يقي الرعيّة حّر شمٍس وال زّخ مطر، فكيف لإلنسان 

املتديّن أن يدخل مدخلهم بأمور كهذه؟، يف حال مل يخوض معهم، هل أّن 

متابعته لهذه االختالسات عبدة العروش سوف تُحدُث فارقاً يف أنفس؟! 

وما شأن املتديّن مبا يحدث يف العامل غري اإلسالمي، وأضاف القائل، »إّن 

ويف  فلسطني  يف  األحداث  ُمجريات  أتابع  العاملية  السياسة  تابعُت  وإن 

البالد اإلسالميّة بشكل عام«.

أنهى كالمه، فأشار الشهيد محمد إىل فرٍد قد توسط املوقف، واستهّل 

حديثه بقوله، »خري األمور أوسطها«، فأنا ال أرى السياسة عني الدين بل 

أراها تحّف بالدين، متابعة األمور السياسية أمٌر جيّد ولكن من ال يُتابع 

للمساءلة  نفسه  وميّحص  تديّنه  يُراجع  أن  بالضورة  ليس  الشؤون  تلك 

اإللهية حول هذا املوضوع.
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فقد  اإلسالمي  الدين  أّما  الشهيد،  قال  حديثه  الجميع  أنهى  عندما 

نظّم أمور الناس حتّى آخر ذرّة، فوقف عند كل يشء، ووضع األنظمة 

لكّل يشء. من املستحيل أن ترى أمراً قدمياً كان أو حديثاً، متخلّفاً كان 

بأمر ال يدخل  يأيت يل  له، ومن  املنظّم  الدين هو  إاّل وتجد  أو عرصيّاً، 

فيام  بأحّقيّتكم  أُقّر  وُمَمنِهجاً، حينها  منظِّامً  ُمدخالً  اإلسالمي  ديننا  فيه 

تقولون، فإن سمعَت بعلف البعري تجد تنظيامً، وإن نظرَت إىل صعود 

اإلنسان ناحية الفضاء تجد تنظيامً، والتنظيم هنا مبعنى وضع الضوابط 

الرشعيّة واألمور الفقهية واملنهاج اإللهي الذي عىل أساسه يكون العمل 

غري مؤٍذ للنفس أو لعوام الناس، أما النفوس إذ ما فسد جوهرها فسد 

املجتمع كله، والدين اإلسالمي ال يريُد فساداً للمجتمعات بل يريد لها 

مناًء وازدهاراً. 

ُمجريات  عىل  الحاكم  هي  األزل  منذ  السياسة  أّن  يعلم  مّنا  الكل 

أحداث العامل بأجمعه، والسياسة تؤثّر بالساسة وبعوام الناس وخواّصهم، 

فكيف لديٍن ساموّي إلهّي أن يكون له رأي بعلف البعري، ول يكون له 

رأي بتحديد مصري شعوب العامل؟!�

بل واألمر أكرث من ذلك، عىل السياسة أن تحتكم ألمور الدين، فالدين 

يُلغى،  أن  يجب  والدين  يتوافق  ال  سيايّس  أمٍر  كّل  السياسة،  مقياس 

وهل السياسة خارجة عن سلطة الله وسلطانه حتّى ال ينظّمها ويقّومها 

لعباده؟!.

استكرثتم عىل الله السياسة، بالله عليكم، لو أّن السيايس الفالّن هذا 
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منعه الله من نعمة الحواس، ماذا سيقّدم لنا من سياسته تلك؟!...

كّل ذلك ضعوه يف محمل وما سأقوله اآلن يف محمٍل آخر، يف كربالء، 

يوم العارش من محرّم يف السنة الحادية والستني للهجرة، وقف ابن بنت 

من  أنتم  الذين  اإلمام   ،Q طالب أيب  إبن  عيل  ابن  الحسني  نبيّكم 

شيعته ومواليه، ونادى أال من نارٍص ينرصن فلم يجبه أحد، أتعلمون من 

يقع عليه اللوم يف ذلك؟ عىل من قال يومها عبارة »ما لنا وللسياسة«، 

وتريدون أن تقولوا يل اآلن إّن السياسة ليست عني الدين، والدين ال يقّوم 

السياسة؟!.

»يا ليتنا كّنا معكم«، فلو كنتم يف تلك  أرجو منكم أن ال تقولوا إذاً 

الحقبة من الزمن لوقفتم مع من قال تلك العبارة املشؤومة الشيطانيّة، 

وألقررتم ليزيد بن معاوية ولبايعتموه بسبب غشاوتكم.

تريدون  هل  جمعاء،  البرشيّة  عىل  تأثري  لها  الحّكام  سياسات  إّن 

للدين أن يدخل يف حالل وحرام املأكل وامللبس فقط؟!، هل هذا هو 

والله  فقط؟!،  وصوم  صالة  هو  الدين  هل  تعتنقونه؟!،  الذي  الدين 

الناس  عىل  تُفرض  العامليّة  والسياسات  حياة،  أسلوب  الدين  ألرى  إّن 

الحياة.  أساليب 

يقول الراوي، سكت الشهيد بعدها، رأيت يف عينيه بريق الحزن، أظّن 

أنّه توقّف عن الكالم ألّن َعربته عىل الحسني مل تسمح له بإكامل الحديث.

فقال أحد الحارضين: »والله إنّك قد هديتني للمعروف وال كالم يل 

بعدك«.
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نداء الصالة...

الليايل سويّاً يف منزله نحّض نشاطاً  كنُت والشهيد محّمد يف إحدى 

كشفيّاً، وكان متشّوقاً إلنهائه، ومل يرد أن تشوبه شائبة حتّى يُحّقق هدفه 

املنشود.

»ال  بالقول،  الشهيد  صوت  فعال  بالوقت،  نحّس  ومل  النشاط  أنهينا 

بعد«،  نفيس  أجّهز  ومل  املغرب  أذان  من  اقرتبَْت  الساعة  الله،  وفّقني 

انتفض محمد مرسعاً، توّضأ، وما إن هّم بارتداء مالبسه حتّى بدأ األذان.

الشهيد مييش  الطريق نحو إىل املسجد، فرأيت  بالنزول إىل  فسارعنا 

مشياً رسيعاً جّداً بحيث إّن أمتكن من اللحاق به، ناديته مرّات ومرّات 

ليك يُبطىء قليالً دون جدوى. وصل املؤّذن إىل آخر اآلذان فرأيت الشهيد 

محّمد يرسع أكرث فيهرول تارًة ومييش تارًة أخرى.

أنّك  يظّن  يراك  من  قليالً،  متّهل  الطريق،  يف  تركض  »ملاذا  ناديته، 

ستفّوت وقت الصالة«.

التحق  بل  قلتُه،  ما  بالرد عىل  وقته  الشهيد  يُِضع  مل  املسجد،  دخلنا 

مبارشًة بصالة الجامعة، وعندما أنهينا الصالة سألته، »ملاذا كنَت تركض 

هكذا يف الطريق، لقد جعلت الناس ينظرون إلينا نظرات تعّجب؟«.

فأجابني يومها، »إذا علمَت أّن اإلمام املهدي نادى املسلمني من عىل 

 � منرب هذا املسجد ماذا تفعل؟، فضحكُت وقلُت أركض إليه بيدّي ورجيَلّ

فقال الشهيد، »وهل تريدين أن أسمع نداء خالق اإلمام وربّه ول أركض 

إليه!؟«.
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ات المطر...
ّ

زخ

انتهى يوٌم عصيب وُمضني يف املدرسة، وقّررت الذهاب مع الشهيد 

محمد رباعي إىل البيت.

كان يوماً ماطراً، وقفنا عىل جانب الطريق يك نستقل آليّة نقل عام، 

تُسّمى يف لبنان )فان)، وإذا به يقف لنا بآليّته فنصعد إليه ونجلس يف 

آخر مقعد.

ونحن يف الطريق شّغَل السائق كاسيت غناء ورفع الصوت عالياً، ما 

إن ُسمع صوت الغناء حتّى نادى الشهيد السائق طالباً منه االمتناع عن 

ذلك وإطفائه.

إمتنع السائق عن إيقاف الكاسيت، وعندها قطّب الشهيد حاجبيه 

واحمّر وجهه وطلب منه أن يُنزله فوراً، أعطاه ماله ونزل من آليّة النقل 

العام تلك.

يقول الراوي، نزلنا وكانت املسافة إىل البيت طويلة ومل نكن منلك ما 

يكفي من املال للصعود يف آليّة نقٍل أخرى، فمشينا ما يقارب ثلث الساعة 

حتّى وصلنا إىل البيت تحت زّخات املطر.

تُكمل والدة الشهيد القّصة لتقول،

وصل الشهيد إىل البيت وكان البلل قد وصل من رأسه حتّى أخمص 

قدميه، خلع حذاءه خارجاً وطلب من أهله منشفًة.

عندما أنهى تنشيف بدنه دخل إىل البيت فسأله أهله عن سبب بلله 
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هذا فأجابهم، سارعت أّمه بالقول، »لو شغلت نفسك عن سامع الغناء أمل 

يكن ليكون أفضل من ذلك يا بُنّي؟ فإّن أخاف عليك املرض، وإّن املطر 

اليوم مصحوٌب بهواء بارد يرمي األسد الكارس يف فراشه«.

تتذكّر والدة الشهيد جيّداً ذلك املشهد فتقول، »كان واضعاً منشفته 

أو  الغناء  سامع  من  إيّل  أحّب  املرض  وقال،  بالجلوس  يهّم  كتفيه  عىل 

مسايرة ذلك الشخص، فإّن والله لو سايرته يا أّمي لكان اإلمام ذهب عّني 

ولكان حّقق الشيطان يف نفيس هزميًة نكراء ساحقة، ولكنت اآلن أمام 

الله عّز وجل دنيّاً ضعيف اإلميان«.

فوضعُت املدفأة بجانب الشهيد محمد وأتيت له بالطعام فأكل مريئاً.

دفء الجهاد...

يروي أحد رفاق الشهيد يف الجهاد...

يقول كّنا يف ُمناورٍة قاسية تحضرياً لهجوم القصري، وكان الربد يف املكان 

قارساً.

جاء الدعم اللوجستي إلينا ووزّع ما كان يستطيع أن يوزّعه لنا من 

ثياب سميكة وبقي أربعة أفراد مل يكن لهم ما يقيهم الربد، فطلب الدعم 

أن ينتظروا لليوم الثان صباحاً.

أخذ الشهيد الثياب تلك ونظر إليها ثّم إىل األخوة األربعة، ويف برهة 

قّرر أن يسلّم األخوة ما تسلمه من ثياب، ومخافة أن يرفضوا ذلك طلب 

من رفيقه أن يعطيه ثوباً فارتداه، وذهب إليهم.
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قال لهم، هذا الثوب لكم علّه يقيكم الربد إىل الغد، رأوه بلباٍس سميك 

فظّنوا أّن الشهيد قد تسلم ثوباً من الدعم فأخذوه منه.

رجع الشهيد إىل رفيقه وأعطاه الثوب الذي ارتداه مخافة رفض األخوة 

وبقي الشهيد دون ثوب سميك.

يقول الراوي جلسنا نحّض أنفسنا للمسري الطويل نحو حقل الرماية، 

إىل  نظرُت  ترجفان،  ركبتيه  فرأيت  محّمد  الشهيد  بجانب  جالساً  كنُت 

يديه ألجدهام ترتجفان بشدة وقد حول الجليد لونهام إىل قطع ثلجية 

بلون بياض الثلج، كام أن الشهيد كان يحاول أن يُخفي يديه املرتعشتني 

يك ال ينتبه أحٌد للصقيع الذي حّل به.

باإلشارة،  إاّل  عيّل  يرّد  يكن  مل  ولكّنه  محمد  الشهيد  أحّدث  رصُت 

الشفاه  تلك  تفضح  أن  مخافة  كان  عيّل  رّده  عدم  أّن  الحقاً  وعلمت 

املختاجة برده.

خلعُت ردايئ وقدمته للشهيد لكّنه رفض ذلك، وقال، »ما الفائدة إن 

لبسُت الرداء فلن مييض القليل إاّل وتربد أنت«.

الثوب هذا فأنا لن  الرداء ورميته وقلت للشهيد إن مل ترتِد  خلعُت 

أرتديه أيضاً.

التفت باقي األخوة للشهيد محّمد وبدأ كّل فرد مّنا يخلع الرداء عنه 

تأّسياً به.

حض مسؤول املجموعة الستعالم عن ما يحدث وعندما أخربناه قّرر 

أن نصنع من األثواب خيمة بني األشجار تقينا الهواء الالذع والربد القارس.
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نصبنا الخيمة من تلك األثواب ومننا فيها حتّى صباح اليوم الثان إىل 

أن جاء الدعم ومعه حاجتنا من الثياب...

كان يوماً استثنائيّاً فعالً.

انقالب إسالمي...

ذات يوم جاء الشهيد محمد رباعي إىل البيت ومعه علم الجمهوريّة 

واملرت  املرتين  بني  يرتاوح حجمه  العلم قامشيّاً  إيران، وكان  اإلسالميّة يف 

الخميني }،  اإلمام  والنصف، وقد اشرتى لوحًة خشبيًّة عليها صورة 

وصورًة لإلمام القائد حفظه الله ورعاه وأمّد بعمره الرشيف.

وفجأة سمعنا صوت طرق عايل عىل الجدار، توجهنا إىل الداخل فوجدنا 

الجدار فوق رسيره مبارشًة، علّق  يزرع مسامراً يف  الشهيد محمد واقفاً 

اللوحة ومسحها بيده وقبّلها، ثّم ذهب إىل غرفة الجلوس الداخليّة للبيت، 

املختلفة،  األلعاب  أشكال  بشتّى  للتسلية  مخّصصة  غرفة  وقتها  وكانت 

فعمر الشهيد مل يتجاوز الرابعة عرشة من العمر يف هذه الحادثة.

أعىل  إىل  الوصول  ُمحاوالً  الغرفة  طاولة  عىل  وقوفاً  منظره  أنىس  ال 

نقطة يف الجدار، وقف عىل أطراف أصابعه ومّد يده وألصق العلم، ثّم 

كتب عليه عبارة »انقالب إسالمي«.

وقد سألتُه عن هذه العبارة فأجاب، »لقد أردُت أن أكتب بدل هذه العبارة، 

 عبارة ل رشقّية ل غربّية جمهوريّة إسالمّية، ولكن سيكون الخّط صغرياً، 

قد  إيران  يف  اإلسالميّة  الجمهوريّة  ألن  إسالمي  انقالب  عبارة  فاخرتت 

حّققت نرصاً كبرياً عىل املستوى العاملي يف امتثالها للدستور القرآن بنموذج 
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مميّز ورفيع ومتواضع وهو منوذج اإلمام عيل بن أيب طالب Q، وقد 

استطاع الشعب اإليران أن ينقلب عىل حليف أمريكا األسايس يف املنطقة 

-ويقصد  الشعار  الخميني }، وهذا  اإلمام  بقيادة  الشاه  وقتها وهو 

به انقالب إسالمي- كانت رشارته يف عرصنا الراهن الجمهوريّة اإلسالميّة، 

وسيكون إمتداد إىل العامل إن شاء الله، حيث ستعيش الناس تحت راية 

العدل اإللهي والحكم الصادق الذي سيُذهب عن الشعوب الهّم والَحزَن 

وهي راية اإلمام املُنتظر |«.

الزمان  صاحب  يد  عىل  يكون  سوف  النهايئ  اإلسالمي  فاالنقالب 

املوعود |.

اختياره  أّن  أجزم  أكاد  محمد  الشهيد  لشخصيّة  تحلييل  خالل  ومن 

ألماكن تعليق اللوحة والعلَم كانت بدراية تاّمة منه.

باإلمام  البيت  التسلية سوف يذكّر أهل هذا  العلم يف غرفة  فوجود 

املهدي | وانقالبه اإللهي العظيم تحت راية الحكم اإلسالمي األصيل.

وهذا بالفعل ما حصل، لقد غرَس الشهيد يف أنفس أهله وإخوته هذه 

العبارة وثبّتها يف أذهانهم.

اإللهي  بانقالبه  سيقوم  الذي  محّمد  آل  قائم  »انتظروا  يقول،  فكان 

وسوف  وأبعد،  مغربها  إىل  مرشقها  من  األرض  سيشمل  والذي  العظيم 

يكون معه ثلّة من الشهداء الصادقني، سينقلب اإلمام وتحت لوائه أنصاٌر 

األفق  يف  ليزرعوا  الجائر  والحكم  للّذل  الخضوع  رفضوا  وأجناٌد  وأعواٌن 

أريج االنتصار«.
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الحّرية...

يف أحد األيّام كّنا يف مناظرة بني فئتني، الفئة األوىل تقول إّن املتديّنني 

مقيدون ومغلولون ومعقدون، والفئة األخرى تعارض قولهم هذا وتدافع 

عن املنظّومة اإللهية تلك.

كان يومها عدد املناظرين قليالً، وال أظّن أّن عددهم تجاوز العرشة، 

وهذه املناظرة كان يُحضَّ لها من ِقبَل الفئة األوىل عىل وسائل التواصل 

وما  ومعارض،  مؤيّد  بني  التعليقات  انهالت  حتى  فبدؤوها  االجتامعي 

الشأن وكان  واملباحثة يف هذا  للتالقي  األفاضل  بدعوة  إاّل  تنتهي  كادت 

الشهيد محّمد من دعا إليها فكانت املناظرة.

يليق  بشكل  يكون  أن  يجب  النقاش  إّن  بالقول  محّمد  الشهيد  بدأ 

وااللتزام  التقيّد  املشاركني  عىل  ومتّنى  فيه،  يتباحثون  الذي  باملوضوع 

الحديث  يتجاوز  ال  وأن  حدة  عىل  كلٌّ  يتكلّم  أن  وهو  الحديث  بنظام 

الحدود الُعرفيّة من لياقة الكالم.

واألشخاص  عرشة  السابعة  عمر  يف  يومها  الشهيد  كان  وللمعلومة 

الذين شاركوا كانوا من نفس الفئة العمرية.

بدأ الحديث شخص من الفئة التي تتّهم املتديّنني بالتقييد والتعقيد 

فقال: »أّوالً إّن حديثي عن املتديّنني ليس انتقاصاً من شأنهم، فنحن مع 

الحّرية وهم بإمكانهم التعبري عاّم يريدون ولكن ال يستطيع املتديّن أو 

حتى دينه أن يفرض ما عيّل القيام به، يقول يل صلِّ وادُع يف الليل والنهار، 
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يجربن عىل  أن  أو حتى  الخمس،  أو  الزكاة  أو  الحج  أن يجربن عىل  أو 

ارتداء الحجاب«؛ دينكم دين الجرب واألمر، وهذا ما نُدينه ونخالفكم فيه، 

كلّنا  إنساناً،  يقيّد  فالله ال  القيود،  تتحّرروا من هذه  بأن  أنصحكم  وإّن 

ُخلقنا أحراراً وسنبقى كذلك.«

ثّم أضاف قائٌل من تلك الفئة، »الحّرية جائزة ومرشوعة طاملا أنّها ال 

تعتّدي عىل اآلخرين أو تنتقص من حقوقهم، فأنا إن مل أصلِّ أو مل أُصم أو 

مل أزكِّ أو أو.. فلن أؤذي أحداً، ملاذا هذا األمر والجرب عىل الصالة والزكاة 

والحج والدعاء؟!.«

أّوالً  الدليل، حيثام مال منيل؛  قال الشهيد محّمد بدايًة، »نحن أهل 

عندي سؤاٌل لكم، هل أنتم ُملحدون أم تؤمنون بالله الواحد األحد؟، ألّن 

سّكة الحديث تبدأ من هنا.« قالوا، »نحن موّحدون والله وهبنا الحّرية 

وها نحن ندافع عاّم وهبنا الله.«

فقال الشهيد، »عندما تترصّف عىل أهوائك فأنت شخص مقيّد ألنّك 

إنسان، واإلنسان مخلوٌق مقيٌّد ومحدود، أّما عندما تترصّف يف الله وله 

عّز وجل فأنت شخص حّر ألّن الله هو أصل الحّرية. الحّرية هي أن تجد 

نفسك بني يدي الله الالمحدود، ال أن تتقيّد مبحدوديّة الذات واللذات، 

لن  تلك  مبحدوديّتك  وأنت  ومقيّداً  محدوداً  خلقك  وعال  جّل  الله  إّن 

تصل إىل الحّرية املطلقة إاّل إذا وصلت إىل املعبود الالمحدود، ال يغرّنّك 

الشيطان بالقول أنّك شخص تتمتّع مبطلق الحّرية، ألنّك بذلك تتكرّب عىل 

الله والعياذ بالله، فحواسك محدودة ومقيّدة بالعوامل الخارجيّة والذاتيّة 



محدود  وبخيالك  محدود  ومبشاعرك  محدود  بكيانك  وأنت  الداخليّة، 

لله،  األزيل  بأسلوب حياتك محدود، أطلق عنانك واعرتف بحبّك   وحتّى 

فابِك بني يديه وناجيه واطلب منه واعبده وال تقطع صلتك به، وستجد 

اتّصلت  اإلنسانيّة  أنّك حرٌّ ألّن محدوديّتك  املطاف ذلك  نهاية  ذاتك يف 

بالالمحدوديّة امللكوتيّة، عزيزي ديني يذكّرن بالتواصل مع الله وال يأمرن 

متى  إىل  ذلك،  ُمجربون عىل  ألنّنا  ال  نحبّه  ألنّنا  الله  نعبد  ونحن  بذلك، 

أُهمُل من أُحّب باللذات؟ إىل متى أُشبع ذايت بالشهوات؟ صديقي لّذتنا 

لّذة محدودة ألنّك محدود،  بها هي  أنّك ستُحّقق حّريتك  التي تفرتض 

كلّها  ننام  نلهو،  نرشب،  نأكل،  محدوداً،  ستبقى  أفعال  من  قمَت  مهام 

غيبيّاً  جانباً  إّن  البرشي،  والكيان  واملكان  الزمان  يحّدها  محدوديّات 

الحّرية  إىل  تصل  أن  تستطيع  ال  املحدود  أيّها  أنَت  يتدخل،  أن  يجب 

املطلقة ألنّك ُخلقت مقيّداً مكبالً، نحن ننصحكم أن تتحّرروا ذلك بأن 

ميتلك  فهو  الالمحدود  الحّر  بالله  ِصلُواأرواحكم  لله،  تستثمروا عشقكم 

ُمطلق الحّرية وإن مل تتصلوا بها سوف لن تذوقوا طعم الحّرية املطلقة 

الحقيقيّة، إاّل عىل ألسنتكم التي تتذّوق حّرية زائفة تُلهيكم عن الحّرية 

الحقيقيّة املطلقة التي ال ميتلك مخازنها إاّل الله تعاىل، موضوع الحّرية ال 

يتعلّق بأذيّة اآلخرين أو عدمه، الحّرية بالنسبة لنا تتحّقق عندما نصل 

إىل الله فُنشبع شهواتنا ولّذاتنا مبا أحّل الله، ونربط أرواحنا بالله، نبيك 

ونخشع بني يديه، نلتزم بأوامره ونواهيه، ألّن العشق امللكويتّ فينا يُلزمنا 

بذلك، إن اختربَت الحّب ستعرف ماذا أقول، وإن مل تخترب العشق الغيبي 
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فإّن أبرّشك أنّك مل تُحّقق شيئاً من حّريتك املزعومة تلك، ديننا بالنسبة 

لك دين التقييد، ولكن بالنسبة لنا هو سبيل الله الحّر املطلق، وال سبيل 

للحّرية إىل بالوصول إىل الله«.

ابتسامة ُمبكية...

العاشورائية،  اإلجراءات  يف  والشهيد  كنُت  محرّم  من  العارش  يوم  يف 

وقفنا عند مفرتق طريق نُنظّم املسرية الحاشدة ونوّجه األخوة واألخوات 

هذه  عىل  ونحن  الناس.  إىل  يقظة  بعنٍي  وننظر  الصحيحة  املسالك  إىل 

رؤوسهم  عىل  العصبات  يربطون  الشباب  من  مجموعة  أقبلت  الحالة 

ويلطمون صدورهم.

الالفت يف تلك املجموعة أّن الشباب كانوا يبتسمون ويتبادلون الكالم 

والصور أثناء اللطم. أذكر جيّداً أّن الشهيد محمد اقرتب مني وقال، »عيّل 

أن أحّدثهم«، قلت، »وماذا تقول لهم؟«، قال ، »لو أّن املهدي | رآهم 

اآلن الشتّد بكاؤه عىل جّده، ما هذه املواساة العقيمة تلك؟«

ذهب الشهيد محّمد إليهم وقال لهم:

»أنتم تلطمون صدوركم حزناً عىل الحسني Q، فكيف تبتسمون 

وتلطمون يف نفس الوقت، لطمكم إخوان ال قيمة له يف هذه الحالة، فأنتم 

إمّنا اللطم حزناً عىل  تلطمون ملجرّد اللطم وال هدف من لطمكم هذا، 

الحسني Q ولنتذكّر كيف داست الخيول صدره املبارك، فنبيك ونبيك 

حتّى تضعف أيدينا عن اللطم من شّدة بكائنا بعدها منيض بوجودنا كله 
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حيث واقعة الطف ويشتّد األنني وتشتعل حرارة القلب، أّما ما تفعلونه 

اآلن هو إحياء طقوس فارغة من الِعربة والَعربة«
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مواقفه على وسائل التواصل الجتماعي

مقّدمة:

شهادة«  با  واليت  »با  لعبارة  رباعي  عيل  محمد  الشهيد  اختيار  إّن 

أي من الوالية حتّى الشهادة، متثّل نظرة الشهيد محمد للمنهج والفكر 

الواليئ وتعلّقه الكامل بهذا املفهوم البّناء والنهج الساطع.

سمري  الشهيد  صورة  هي  لعمري  الشهيد  اختارها  التي  الصورة  أما 

مطّوط )الحاج جواد) الذي بات من مؤّسيس املقاومة اإلسالميّة املجيدة 

وقد نظّم وخطّط للعديد من اإلنجازات وشارك يف الكثري من الهجومات 

والعمليّات عىل تخوم الرشيط الحدودي املحتل إىل أن استشهد يف عملية 

اقتحام عيل الطاهر النوعية بوجه العدو اإلرسائييل، وقد أرُس جثامنه وتّم 

اسرتجاعه يف عمليّة التبادل التي حصلت عام 996) وُووري الرثى يف جبّانة 

األوزاعي حيث كانت انطالقته الجهاديّة األوىل يف املقاومة اإلسالميّة،

ونذكر من وصيّته:

بسم الله الرحمن الرحيم

وصيّة العبد الذليل الحقري سمري مطوط...

بالسيف،  أللف رضبة  والله  حق،  الحياة  وألّن  حق،  املوت  وألن   ...

أحّب إيّل من ميتٍة عىل الفراش.
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والله لو تجزّأ جسدي ألف جزء وأكرث، ولو تقطّعت أوصايل ألف قطعة 

وأكرث، ولو تفتّتت أعضايئ ألف تفتيتٍة وأكرث، ولو، ولو، ولو... كان ذلك أهون 

عيّل من العيش وإرسائيل باقية وجاثية فوق أرض أيب ذر الغفاري، أرض 

جبل عامل، أرض الشهداء، وفوق ِقبلة املسلمني الثانية، القدس الرشيف.

لست من أهل الشعر والنرث والكتابة والخطابة، ولست أهالً لذلك، 

أو  أفغانستان،  يُنادي مسلٌم يف  أن  القلب  يحزُّ يف  ولكن  ذلك،  لغري  وال 

باكستان، أو أمريكا، أو روسيا, أو يف فلسطني املحتلّة، أو يف أّي بقعة من 

بقاع األرض: يا للمسلمني، وال أجيبه، وال أحد يجيبه.

إخويت يف الله، إّن من صىّل وصام وزّك وخّمس وحّج وعمل بأصول 

الدين وطبّق شيئاً من فروعه، فهو مؤمن، استحّق الجّنة بعد أن يكون 

الجّنة  لتأتيه  ينتظر  املؤمن  هذا  ولكن  واملحرّمات،  املعايص  عن  ابتعد 

وهو عىل فراشه وبني أهله وأوالده وإخوانه، وإّن من عمل كذلك املؤمن 

متاماً وزاد شيئاً من فروع الدين الذي يصبح بحالٍة من الحاالت أصالً من 

أصوله –وهو الجهاد- واستعجل املنية ولقاء الله والحرش مع أيب عبد الله 

الحسني Q وأصحابه، أي ُرزق بالرشف العظيم الذي ال يناله إاّل ذو 

حظٍّ عظيم وهو فخر املسلمني، الشهادة ...

لكّن مرتبة الشهداء بعد مرتبة العلامء، فلذلك إخويت –وإن مل أطل 

عباده،  به  ويفّضل  الله  يرضاه  درباً  اخرتت  فإّن  أكرث-  وأوضح  بالتعبري 

وأصحابه   Q الحسني ورؤية  الجّنة  واستعجلت  له،  ويستخلصهم 

والصّديقني، والعودة لأليام املاضية مع إخويت الشهداء الذين سبقون يف 

طريٍق جعل الله به العزّة والرفعة.
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إخويت، أهيل، جريان، أقاريب، أيّها العامل:

إىل  الروح  الله صعود  ويريكم  بصائركم،  الله  أن يكشف  أُحّب  لكم 

منكر  أسئلة  ويُسمعكم  الله  ويريكم  األرض،  يف  الجسد  وبقاء  السامء، 

القرب،  نعيم  أيضاً  ويريكم  وسقر،  وجهّنم  والربزخ  القرب  وعذاب  ونكري، 

دنياكم  يف  ملكتم  وما  شأنكم  لتستصغروا  والطبقات،  والجّنة،  والربزخ 

وجمعتم، ولتجمعوا آلخرتكم قبل أن تأيت الساعة، حيث ال مال وال بنون، 

وال قرابة، وال غريهم ينفع، إاّل من أىت الله بقلٍب سليم. 

الناس:  أيها  وتذكّروا  بصريتكم،  وال  بصائركم  الله  يكشف  لن  ولكن 

الدنيا دار ممر، واآلخرة دار مقّر، فازرعوا يف دنياكم لتحصدوا بأخراكم.

إخويت األعزّاء يف كل مكان، وخصوصاً يف الجنوب، إّن يف راحٍة تاّمة 

وإيّاكم،  والعمل  إليكم،  والتحّدث  معكم،  والجلوس  إيّاكم،  برؤيتي 

وخصوصاً ساديت وقاديت العلامء، وإّن قد ال أستطيع االبتعاد عنكم ولو 

للحظات، ألنّكم بعتم أنفسكم ابتغاء مرضاة الله، وهذا يكفي ملصاحبتكم، 

والفرح لفرحكم، والحزن لحزنكم، ومهام كان بقايئ معكم يذكّرن بالله، 

والشهداء،  بالجهاد  ويذكّرن  واإلسالم،   R واألمئّة  P محمد والنبي 

ومشاهدة  أنفسهم  الشهداء  مع  لتصبح  السامء،  إىل  روحي  انتقال  فإّن 

العلامء والصلحاء، والحرش مع األمئّة واألنبياء ال يُقّدر بأجمل اللحظات 

والذكريات التي قضيتها مع خلصائكم.

إخويت لقد مللتم من القراءة، ومللُت من الكتابة فوصلُت ليك أويص 

وأذكّر إن نفَعْت الوصيّة والذكرى، وأنتم أساتذيت.

إخويت ادعوا الله بإخالص وتوّجه ليك يطيل عمر اإلمام الخميني قائد 
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األّمة اإلسالميّة ومفّجر نهضتها وباعث الروح لدى املسلمني، وفخر األّمة 

الحسن |، مالئ األرض قسطاً  ابن  الحّجة  بقائها حتّى ظهور  وعربون 

الله بإخالص ليك تكونوا رجال  ُملئت ظلامً وجوراً. ادعوا  وعدالً، بعدما 

اإلمام املهدي |...

* * *

يف  التشابه  نرى  أن  تلك،  الوصيّة  قراءة  بعد  الجيّل  الواضح  من  إّن 

وجهات النظر بني الشهيدين وحّب الشهيد محمد رباعي للشهيد سمري 

والعرفان،  النرّي  الطريق  الذين مضوا يف هذا  االستشهادينّي  مطّوط وكّل 

وإّن ألظّن أن حب الشهيد محمد للشهيد سمري هو حبٌّ يف الله ومن 

أجل الله، وإّن الله عّز وجل ليحرش العبد مع من يحب.

إّن كل ما سريد يف هذا الجزء من هذا الفصل هو ملحات ماّم ُجمع 

هذه  ُخلّدت  بحيث  االجتامعي  التواصل  وسائل  يف  الشهيد  عن صفحة 

الكلامت إىل األبد.

يف  األهّمية  بالغ  أثر  من  فيها  ملا  إاّل  املواقف  هذه  نكتب  مل  ونحن 

نفوسنا التي تحتاج إىل ترياق العشق امللكويت.

* * *



لوهقجه ع ل وهدئل همتوهصل ه جتّدعي

- 95 -

في حضرة محمد ابن الحسن المهدي |:
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في الوالية:
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في الستر والحجاب:



لوهقجه ع ل وهدئل همتوهصل ه جتّدعي

- 121 -



ي آنست ناًرا
ّ
إن

الشهيد محمد علي رباعي 

- 122 -



لوهقجه ع ل وهدئل همتوهصل ه جتّدعي

- 123 -

 



ي آنست ناًرا
ّ
إن

الشهيد محمد علي رباعي 

- 124 -



لوهقجه ع ل وهدئل همتوهصل ه جتّدعي

- 125 -



ي آنست ناًرا
ّ
إن

الشهيد محمد علي رباعي 

- 126 -

:Q في حضرة علي بن أبي طالب
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في العرفان واليقين:
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لوهقجه ع ل وهدئل همتوهصل ه جتّدعي
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ي آنست ناًرا
ّ
إن

الشهيد محمد علي رباعي 
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لوهقجه ع ل وهدئل همتوهصل ه جتّدعي

- 133 -



ي آنست ناًرا
ّ
إن

الشهيد محمد علي رباعي 
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لوهقجه ع ل وهدئل همتوهصل ه جتّدعي
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ي آنست ناًرا
ّ
إن

الشهيد محمد علي رباعي 
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لوهقجه ع ل وهدئل همتوهصل ه جتّدعي
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ي آنست ناًرا
ّ
إن

الشهيد محمد علي رباعي 

- 138 -



لوهقجه ع ل وهدئل همتوهصل ه جتّدعي
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يين:
ّ

في حضرة الشهداء والعل



ي آنست ناًرا
ّ
إن

الشهيد محمد علي رباعي 
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لوهقجه ع ل وهدئل همتوهصل ه جتّدعي
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ي آنست ناًرا
ّ
إن

الشهيد محمد علي رباعي 
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لوهقجه ع ل وهدئل همتوهصل ه جتّدعي
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ي آنست ناًرا
ّ
إن

الشهيد محمد علي رباعي 
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لوهقجه ع ل وهدئل همتوهصل ه جتّدعي
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ي آنست ناًرا
ّ
إن

الشهيد محمد علي رباعي 
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لوهقجه ع ل وهدئل همتوهصل ه جتّدعي
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ي آنست ناًرا
ّ
إن

الشهيد محمد علي رباعي 
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لوهقجه ع ل وهدئل همتوهصل ه جتّدعي
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ي آنست ناًرا
ّ
إن

الشهيد محمد علي رباعي 
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لوهقجه ع ل وهدئل همتوهصل ه جتّدعي
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ي آنست ناًرا
ّ
إن

الشهيد محمد علي رباعي 
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لوهقجه ع ل وهدئل همتوهصل ه جتّدعي
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ي آنست ناًرا
ّ
إن

الشهيد محمد علي رباعي 
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في رحاب العلماء والصادقين:



لوهقجه ع ل وهدئل همتوهصل ه جتّدعي
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ي آنست ناًرا
ّ
إن

الشهيد محمد علي رباعي 
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لوهقجه ع ل وهدئل همتوهصل ه جتّدعي
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ي آنست ناًرا
ّ
إن

الشهيد محمد علي رباعي 
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