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لوالدة  مقاًال  قــرأُت  آذار،  لـ٦  المصاِدف  الجمعة  يوم  في 
الّشهيد محّمد الجواد حجازي، تتحّدث فيه عن كرامة جديدة 
شهادته.  بعد  األخوات  إلحدى  حاجة  بقضاء  متعّلقة  للشهيد، 
المقال،  موضوع  مع  الّناس  جموع  تفاعل  مدى  رأيُت  حينها 
تعليقاٍت  قرأُت  أّنني  كما  للشهيد.  الّشديد  حّبهم  والتمسُت 
حوائجهم  قضاء  والتماس  به،  عالقتهم  فيها عن  تحّدثوا  عّدة 
ل به إلى الله تعالى. لم أستغرب؛ ألّنني كنت على علم بمدى  عبر التوسُّ
حياته  سيرة  شذرات  من  بعٍض  كتابة  على  عزمُت  مسَبًقا.  وإيمانه  طهره 
العظيمة،  الّشهداء  أخــالَق  وُأشيَع  أكثر،  عنه  الّناس  ألعــرّف  الفضيلة؛ 

ِبمساعدة والدتِه العزيزة.
تأليف  من  للتمّكن  مساعدتها  وطلبُت  والدته،  مع  تحّدثُت  قد  كنُت 

هذا الكتاب. ُسرّْت بالفكرة ورّحبت بها. 
محّمد  رأيــُت  النوم،  إلى  خلدُت  أن  وبعد  اليوم،  ذلك  نهاية  في 
واالرتياح  الفرح  عالمات  الوجه،  ساطَع  الثغر،  ضاحَك  منامي،  في  الجواد 
بالكتابة  سأبدأ  «محّمد،  حينها:  له  فقلت  صوبي،  اقترب  وجهه.  على 
عنك، هل أنت مسرور؟»، عندها قال لي: «نعم مسرور، لكن انتبهي إلى 
القصص  من  العديد  ستجدين  كثيرًا،  وابحثي  عّني،  ستكتبينه  ما  تفاصيل 
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هذه  إلى  للوصول  عانيُت  وبالفعل،  ابحثي...».  ابحثي،  تعرفينها،  ال  التي 
اّطالع  عدم  على  الّشديد  حرصِه  بسبب  وذلك  عنه،  المدّونة  المعلومات 
من  كان  هنا  ُدوِّن  ما  وكّل  وعباداته،  الدينّية  أعماله  طبيعة  على  اآلخرين 

دف، خصوًصا أّن الّشهيد كان كتوًما في التكّلم عّما يخّصه. باب الصُّ
ألمِر  تلبیًة  الِصغر»  «ُمنُذ  العنوان  بهذا  الكتاب  تسمیتي  سبب  إّن 
الشهید محّمد الجواد حجازي. کان الحاج عّباس حجازي، والد الشهید، قد 
اختياره  يجب  الذي  العنوان  عن  وسألُه  الجواد،  محّمد  الشهید  ضریح  زاَر 
الجواد  محّمد  ابنُه  الوالد  شاهد  إذ  أّیام؛  خمسِة  بعد  الرّد  فكان  للكتاب، 
من  أتی  بعد،  یستشهد  لم  حیٍّا  یزال  ال  کان  أّنُه  الرؤيا  تتضّمن  رؤياُه.  في 
لّبت  طعامه.  له  تضع  أن  منها  وطلب  النوم  من  والدته  أیقَظ  الجبهة، 
والدته طلبه، ووضعت له الطعام ورافقها والده أیًضا. عندما أنهوا الطعام، 
ذهب الحاج عّباس والحاجة حوراء، والدة الشهید، إلی غرفتهما لالستلقاء 
قلیًال. بعد ُبرهة، استقام والده ونظر إلی محّمد الجواد، وإذ به يراه ولًدا 
صغیرًا، يبلغ من العمر ما یقارب العشر سنوات. عندما روی الحاج عّباس 
وفي  الصغر».  الكتاب «ُمنُذ  نسّمَي  أن  یرید  الجواد  محّمد  إّن  قال  الرؤیة 
الشهید  والد  أّن  نومها  في  رأت  قد  الشهید  أخ  زوجة  کانت  نفسها،  اللیلة 
يرسل لها صورًا لمحّمد الجواد یظهر فيها طفًال صغیرًا، يبلغ من العمر ما 
یقارب الخمس سنوات، ولكن لدیه لحیة طویلة، فقالت في نفسها داخل 
الحلم: «سبحانك یا الله، منذ الصغر ومالمحك هي مالمح الشهداء». هذا 
اّلذي اختاره محّمد الجواد كعنواٍن للكتاب، وإصرارًا منه أتت الرؤَیة الّثانیة 
للتأکید. کما أّن هناك مرثّیة مهداة لُه، کانت قد ُکِتبت بعد شهادته تبدأ بـ 

«ُمنُذ الِصغر»، سنكتبها في آخر صفحات هذا الكتاب.
خالصًة، لقد بدأ سّر محّمد الجواد «ُمنُذ الِصغر».
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بعَض  نواجه  لكّننا   ،R األئّمة بأخالق  االمتثال  إلى  دائًما  نسعى 
دوًما  الكافي  الوقت  نملك  ال  وقد  ِسَيرِِهم،  تفاصيل  بقراءة  الّصعوبات 

لذلك.
الّشهداء  ِسَير  قراءة  يمكننا   ،R األئّمة على  التعرّف  أردنا  فإذا 

اّلذين يقتدون بسيرهم، ويتطرّقون إليها باختصار. 
إّنما  قطًعا،   R البيت أهل  قصص  عن  االستغناء  هنا  أقصد  ال 
يختصُر  األمر  وهذا  معّین،  بإماٍم  واقتدائهم  الّشهداء  تأّثر  مالحظة  يمكننا 
قراءتُكم  خالل  من  ذلك  وستالحظوَن  األئمة،  سير  لقراءة  الوقت  علينا 
 .Q العّباس الفضل  بأبي  امتثالِه  ومدى  الجواد  محّمد  الشهيد  لسيرِة 
فكّل شهيد في سيرته نراه متأّثرًا بأخالِق أهل البيت R، وبقدوة منهم، 

هناك العديد من األمثلة.
دمائه  من  دم  بقطرِة  يِف  ال  الجواد  محّمد  محضِر  في  ُكتب  ما  كّل 
وتعريف  الكتابة  إلى  الّدافع  هو  الّطاهر  لدمِه  الوفاء  ولكّن  ُسفكت.  اّلتي 
الناس عن مدى طهره وإيمانه. لقد ترَك خلفه بعد شهادته غّصة وألًما في 
أرواح ُمحّبيه، ال يعّوضها إّال اللقاء به. وحدها رجفة أصوات رفاق دربه في 

الجهاد عند تحّدثهم عنه تختصر كّل الكلمات.
رفاق  منك  طلَب  وكما  مدرستك،  في  طّالٌب  أّننا  محّمد  يا  لك  أقوُل 
دربَك عدم نسیانهم وأخذهم إليك، أطلُب منك أن تشملني في دعائك يا 

جواد، وأّال تنسانا، زرْنا دائًما، وخْذنا بجوِد ُخلقَك إليك.
من  مستفاٌد  الكتاب  هذا  في  ورد  ما  أن  أذكر  أن  يفوتني  ال  وختاًما، 
ساحات  في  وإلخوانه  الكريمة  ولعائلته  الفاضلة  الشهيد  لوالدة  ذكرياٍت 
الجهاد، جزاهم الله جميًعا عّنا خير الجزاء ولهم مني جزيل الشكر والتقدير.
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كلمة لوالدة الشهید في الُمقّدمة

قد  کنُت  الصغر،  فمنذ  الوالية.  وخّط   R البيت آل  نهج  على  ترعرعُت 
شاركُت في تشييع العديد من الشهداء، منهم سّيد شهداء المقاومة السّيد 
لمعنى  ُمدرِکًة  نفسي  ظننُت  كّلها،  حياتي  فترة  في  الموسوي.  عباس 
فهمُت  تغّیر.  قد  للشهادة  مفهومي  محّمد،  استشهاد  حین  إلی  الشهادة، 
هم  الذین  الشباب  تخّلي  سّر  أدرکُت  تعالی.  لله  الحقيقي  العشق  معنی 
في ریعان شبابهم عن الدنیا بكّل مغریاتها، وکیف یبیعون جماجمهم لله 

تعالی، وُیسلِّمون الّروح والقلب للمعشوق األبدّي. 
بإخالٍص  الجهاد  ومعنى  زائلة،  الدنیا  إّن  القول  من  المقصد  فهمُت 
ويقين. تعّلمُت من ولدي الذي رّبیته دروًسا من شهادتِه، تعجز جامعات 
العالم عن تدریسها. لقد ُترجمت اآلیة القرآنیة: {أحیاٌء ولكن ال تشعرون} 

أمام ناظرّي. 
إّنما  غائب،  أّنه  واحدة  لحظة  أشعر  لم  الیوم  إلی  ولدي  شهادة  منذ 
لم  اّلتي  بسمته  األوقات.  کل  في  معي  یحّلق  وطیفه  أکثر،  حضوره  زاد 
وزادت  وسعادة،  بهجة  حیاتي  تمأل  تزال  ال  یوًما  الدنیا  في  وجهه  تفارق 
بهجًة  ازدادت  بأّنها  لحیاتي  وصفي  من  ستستغربون  وتوّهًجا.  إشراًقا 
، ُتعّد الحیاة بعد شهادته  وسرورًا بعد شهادته، فإذا نظرنا من منظاٍر دنیويٍّ
منظار  من  حیاتي  إلی  أنظر  لكّنني  إلّي،  بالنسبة  بالغّم  مليئة  سوداوّية 

إلهّي. 
الله  سبیل  في  الدماء  ُتبذل  وکیف   ،R البیت وآل  کربالء  رأیُت 
 O زینب الصبر  جبل  رأیت  والنفس.  للروح  إحیاًء  تكون  کیف  تعالی، 
الله  بعین  ألّنه  جمیًال  وسبیها  عائلتها  شهادة  جعلت  وکیف  قلبي،  بعین 
ولد  أّي  یستطیع  ال  هدیة،  أجمل  الجواد  محّمد  ولدي  أعطاني  تعالی. 
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في  وفخرًا  عزٍّا  أهداني  عظیم.  بحظٍّ  یحظی  الذي  سوی  لوالدته  إهداءها 
نیا واآلخرة، بّیَض وجهي عند سیدة نساء العالمین (روحي فداها). الدُّ

محّمد  کان  العطاء.  هذا  کل  بعد  وأصبر  تعالی  الله  أشکر  ال  کیف 
إلی  حالي  سوء  غیِّر  الله  یا  به  أقول  الذي  بالدعاء  لي  المعراج  الجواد 

أحسن حال، واآلن أنا بأحسن أحوالي، ألّنني ما رأیُت إّال جمیًال.


