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مقدمة مترجم

بسماهللالرحمنالرحیم
ری ِمَن الُْموِمنیَن أَنُْفَس��ُهْم َو اَْموالَُهْم بَِأنَّ لَُهُم الَْجنََّة یُقاتُِلوَن فی َس��بیِل اهللِ  »إِنَّ اهللَ اْش��تَ

فَیَْقتُُلوَن َو یُْقتَُلوَن... »صدق اهلل العلی العظیم«.
نخستین باری که با نام شیخ شهیدان مقاومت اسالمی لبنان- حجت االسالم راغب 

حرب- آشنا شدم به یازده سال قبل از انتشار ترجمة این کتاب باز می گردد.)1(

نگاهیبهسیرةشیخالشهدایحزباهلل
ــهید شیخ راغب حرب، متأسفانه برخالف شهیدان سیّدعباس موسوی و حاج  ش
ــز بجز چند مورد  ــت. تا امروز نی ــده نیس ــناخته ش عماد مغنیه، در ایران چندان ش
ــهید جهت معرفی آن به مردم ایران اسالمی-  ــأن این ش ویژه نامه کاری در خور ش
خصوصًا جوانان انقالبی هوادار جنبش حزب اهلل- انجام نشده است. قبل از توضیح 
ــیخ  ــد ش ــرکار خانم »حوراء حرب« فرزند ارش ــط س در مورد متن کتاب، که توّس
ــالمی لبنان برای ذکر خاطراتی از پدر شهیدش تألیف شده،  ــهدای مقاومت اس الش
ــرح مختصری از زندگی و مبارزات شهید شیخ راغب حرب خدمت شما ارائه  ش

گردد.
1 - این شهید را در اّولین سری بازی رایانه ای منتشر شده از سوی حزب اهلل لبنان )موسوم به »القّوة الخاّصة«( دیدم.
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شیخ راغب حرب فرزند حاج احمد در سال 1952 م. )برابر سال 1331 هـ.ش.( 
ــتعمار  ــابقه مبارزاتی علیه اس ــور با س در خانواده ای مذهبی و در عین حال سلحش
ــتان »نَبَطیّة« در جنوب لبنان به دنیا آمد.  ــیت« از توابع شهرس ــتای »جبش در روس
ــهید به »راغب« از سوی پدرش، گرامیداشت یاد یکی از بزرگان  دلیل نام گذاری ش
ــه به شهادت  ــتعمار فرانس ــت و در نبرد با اس خاندان حرب بود که راغب نام داش

رسیده بود.
ــده، راغب از  ــهید- مخصوصًا مادر آن بزرگوار- نقل ش ــه از اطرافیان ش چنان ک
ــته است. داشتن چنین  ــائل دینی خصوصًا نماز اّول وقت داش کودکی تقید به مس
ــی از فرزندانش به حوزة  ــتادن یک خصلتی در کنار عالقة وافر پدرش جهت فرس
ــالم، سبب شد که شیخ راغب پیش از بیست  ــب افتخار تبلیغ اس علمیه جهت کس
ــوت طلبگی درآید، اّما پیش از آن، ارتباط او با مّلت فلسطین آغاز  ــالگی به کس س

شده بود.
ــور مرکز فعالیت  ــیخ راغب در جنوب لبنان، آن ناحیه از کش ــان حضور ش در زم
ــبه نظامی فلسطین علیه شهرکهای صهیونیست نشین شمال  و اقدامات گروههای ش
فلسطین اشغالی بود. ضمناً بخش قابل توجهی از این گروهها رفتار و عقاید اسالمی 
نداشتند. پدر و مادر شیخ نیز بشّدت نگران این موضوع بودند که مبادا مسأله آرمان 
ــطینیها بپیوندد که تقیدی به اسالم  ــود راغب به جریاناتی از فلس ــطین باعث ش فلس
ــطینی علیه مردم  ــانی برخی از گروههای مبارز فلس ندارند. رفتارهای تند و غیر انس
جنوب لبنان نیز این احساس پدر و مادر را در مورد فرزند ارشدشان تقویت می کرد. 
ــرانجام راغب حرب چند روز پس از پیوستن به یکی از این گروهها، با ناراحتی  س
و خشم به خانه بازگشت و مصّرانه آمادة ترک منزل برای عزیمت به بیروت جهت 
ــد. مّدت زیادی نیز از حضورش در بیروت نمی گذشت که  آغاز دروس حوزوی ش
با دختر عمویش "ایناس"- که از قدیم شناخت کاملی نسبت به هم داشتند- ازدواج 

کرد و در یکی از محالت فقیرنشین بیروت در منزلی ساکن شد.



9

ــرف شد تا در  ــیخ راغب حرب مّدتی بعد برای ادامة تحصیل راهی نجف اش ش
جوار امیر مؤمنان حضرت علی)علیه الّسالم( به کسب معارف اهل بیت)علیهم الّسالم( 
ــری نپایید که به دلیل واکنش های تندش علیه رژیم بعث  ــردازد. با این وجود دی بپ
ــت به میهن شد. البته رژیم بعث عراق  عراق، عرصه بر وی تنگ و وادار به بازگش
فردی را برای ترور وی فرستاد که شخص مذکور به دلیل مشاهدة رفتار نیک شیخ 

راغب از ترور وی منصرف کرد.
شیخ راغب به فعالیتهای خود در روستاهای اطراف نبطیه )شهرستان زادگاهش( 
ادامه می داد تا این که خبر پیروزی انقالب اسالمی در ایران، تمام جهان را فراگرفت. 
وی که خود یکی از اعضای »کمیته های حمایت از انقالب اسالمی ایران« در لبنان 
ــمًا خطاب به  ــت و رس بود، در تمام منابر بیعت خود را با امام خمینی)ره( بیان داش
تمام روحانی نماهای ضدوالیت فقیه در لبنان اعالم کرد: »آن عمامه ای که حاضر به 

بیعت با امام خمینی نباشد را به زمین کوبیده و خواهیم سوزاند!«
ــراس گروههای منحرف  ــّدت مایة ه ــیخ راغب حرب که بش مواضع انقالبی ش
ــترده  ــده بود، پس از آغاز تهاجم گس ــطینی ش مخصوصًا چپ گرایان لبنانی و فلس
ــرداد 1361( برای  ــه خاک لبنان )ژوئن 1982 برابر خ ــتی ب ارتش رژیم صهیونیس
ــت که زادگاه و محل فعالیت شیخ راغب حرب را نیز به اشغال  ــمن صهیونیس دش
ــان علیه ارتش رژیم  ــین ایش ــد. خطابه های آتش ــخص ش درآورده بود، کاماًل مش
ــم، ایشان را دستگیر  ــرانجام باعث شد بنی صهیون از شّدت خش ــتی، س صهیونیس
ــغالی و چه نواحی  ــتردة مردمی- چه در مناطق اش ــد. اّما موج اعتراضات گس کنن
آزاد- عاقبت دشمن صهیونیست را وادار به آزادی آن راد مرد کرد و وی در میان 

جمعیت کثیر مردم استقبال کننده، وارد حسینیه روستای جبشیت شد.
شیخ راغب پس از آزادی از زندان، به فعالیتهای خود شتاب بیشتری بخشید، به 
گونه ای که طبق نقل اطرافیان، شخصًا به جمع آوری سالح و مهمات برای جوانان 
ــالمی لبنان  ــه مدتی بعد در قالب جنبش مقاومت اس ــرزم مقاومت مردمی- ک هم
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)حزب اهلل( اعالم موجودیت کردند- مبادرت می ورزید.
ــیخ راغب حرب به دیگر  ــترش نفوذ ش ــت که از گس ــمن صهیونیس عاقبت دش
ــت، از طریق یکی از مزدورانش )که هویت وی  ــغالی لبنان هراس داش مناطق اش
ــایی نشد( در شامگاه پنجشنبه 16 فوریه 1984 )بهمن 1362( اقدام به  هرگز شناس
ترور این عالم مجاهد کرد تا وی سرانجام به موالی خود امام حسین)علیه الّسالم( 

ملحق شود.
از مهم ترین ثمرات خون پاک این شهید، اّولین عقب نشینی گسترده صهیونیستها 

در یک سال بعد بود.
ــت، مجموعه ای است از خاطرات اشخاص  کتابی که هم اکنون در مقابل شماس
ــهید سرافراز بخصوص خانوادة ایشان که توّسط دختر محترمشان  مختلف از آن ش
ــترش نام و  ــه این کتاب بتواند در گس ــت مطالع ــت. امید اس به تألیف درآمده اس
مسیر شیخ شهیدان حزب اهلل در میان دوستداران جهاد و شهادت در ایران اسالمی 

اثرگذار باشد.
کتاب "پدریازجنسخورش��ید" )با عنوان اصلی "حنینألیَشمِسأبی"( در 
ــال 2009 م. )برابر 1388 هـ. ش.( به همت انتشارات المحّجة البیضاء در بیروت  س
چاپ شد. خانم حوراء حرب این خاطرات را از زبان خود و دیگر نزدیکان به رشتة 
ــگفتی  ــین و در عین حال ش ــت که قطعاً مطالعة آنها باعث تحس تحریر درآورده اس

خوانندة محترم خواهد شد.
ــهرک مقاوم  ــگفت انگیز مردم ش ــم و قابل توجه، روحیة قوی و ش ــوع مه موض

"جبشیت" در حومة شهر "نبطیه" در جنوب لبنان است.
در پایان، ثواب این کار فرهنگی را به روح مطّهر دو سردار و مجاهد دلیر اسالم 
ــالمی لبنان، شهیدان "حاجس��یّدمصطفیَزلَزلی"، فرماندة گردان  و مقاومت اس
»امیرالمؤمنین)ع(« در جنگ 33 روزه، و شهید "حسنمالکحرب" تقدیم می کنم 
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و از روح مطّهرشان توفیق عمل به سیرة شهدا را خواستارم.
ــهید »حاج  ــالمی لبنان خصوصًا ش ــهیدان مقاومت اس ــد، آنان و دیگر ش خداون
ــهیدان کربال  ــین)ع( و حضرت عبّاس)ع( و دیگر ش ــان الّلقیس« را با امام حس حّس

مشحور فرماید. ان شاء اهلل.

وعلیاهللفلیتوّکلالمؤمنون
محّمدجوادمهدیزاده

27دی1392
تهران
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