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أ.الشيخ ماهر حمىد
مه علماء لبنان

سيرة الشهيديه:
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الملف

رغى هللا حنشحًٍ حنشحٛى
حنز٘ ٚهفض حنُظش ف ٙعٛشس حنشٓٛذ ،ٍٚحٔٞل
ٔحنؼخَٔ ٙخخطش حنؼخَ ،ٙطهك حنؼاللش حنًًٛضس
حنٕحعؼش يغ ػهًخء حنؼاخنى ح٠عاالي ٙفا ٙكام
ي كخٌ

يٍ دي شك ا نٗ ر غذحد ا نٗ حن مخْشس،

اش دٌٔ
اهً ٍٛلخؿزا
االد حنًغا
ا ٙرا
اخ فا
ٔؿٕالطًٓا
طًٛ ٛضٔ ،حش طًٓخ ػ هٗ حنظ ؼشف ػ هٗ أ حٕحل
حنًغهًٔ ٍٛحكظغخد ػمخفش اعاليٛش ٔحعؼش ػاٍ
حنشؼٕد ح٠عاليٛشٔ ،حنظٕحطم يغ فجخص حنًـظًغ
كهٓخ

 ...حنخ.

اٌ يااٍ نااؤٌ ْاازِ حنغااٛشس ،أٔ ْااخطٍٛ
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حنغٛشط ٍٛأٌ َئكذ أٌ ػهًخء حنًزْذ حنشاٛؼٙ
أٔ حال يخي ٙأٔ حنـؼ فش٘ ،ؿش حٕح أَف غٓى ك ـضء
ال ٚظـااضأ يااٍ حنكشكااش حنؼهًٛااش ح٠عاااليٛش
حنًُظ ششس ف ٙكم ي كخٌ يٍ حن ؼخنى ح ٠عالي،ٙ
ٔؿشحٕح أَفغآى كـاضء ال ٚظـاضأ ياٍ يـظًاغ
حنً غهً ٔ ،ٍٛنٛظ ك ًخ  ٚظٕسْى ح نزؼغ ،أٔ ك ًخ
ٚظٕس رؼغ حاليخيٛش أَفغٓى كـاضء يُفظام ػاٍ
ح ٞيش ُٚظ ظش ف شهٓخ ،يؼال ،ن ٛمٕل َ كٍ ػ هٗ
اخسْخ
اخ ٔحَظظا
اظى ،أٔ َـخحٓا
اٛظ حَا
اك ٔنا
حنكا
ن ٛشكك

فٙ

ْزح حالَظ ظخس ٔ ف ٙر نك حالَ ـخص

رخػظزخس أٌ حنُظش ٔحالَـخص ال ٚؤطٛخٌ اال ياٍ
أ طكخد حنؼمخ ثذ حن غهًٛش يؼال ٚٔ ،كخٔل رزنك
أٌ ٚكظكش ح٠عالو نُفغّ أٔ ٚخٛـاّ ػهاٗ لاذس
حـًّ ٔكؤَّ ػٕد خخص رّ.
اَ ُخ َ غظُظؾ

يٍ

لشحءس

عٛشس حن شٓٛذٍٚ

حعظُظخؿخص ٚـذ أٌ َكٌٕ ؿًٛؼخ حشٚظا ٍٛػهاٗ
لشحءطٓخ رمهٕد ٔحػٛش ٔأفٓخو يُفظكش.
أٔال ٔ :حذس حٞيش رؼهًخثٓخ ٔلخدطٓخ ٔفجخطٓخ
 :ح ٛغ أػـخ َخ يف ٕٓو حنٕ حذس حنًظ ـزسس فٙ
ػمٛذس ٔطخسٚخ حنًغهً ٍٛيؼُٛاخ ال ُٚؼاذ ياٍ
حٞف كخس ٔح عُذ ظٕٓس َخ ا نٗ س كٍ ي كٚ ٍٛـؼه ُخ
ألٕٚخء ػهٗ حخظالف يشححم حنظخسٚخٔ ،رظفاخٔص
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يهكٕف ر ٍٛفظشس ٔأخشٖ.
ٔال طؼُاأ ٙحااذس حٞيااش رخنظؤكٛااذ انغااخء
حنظُٕع ٔانغخء حنظؼذدٚش دحخم حنٕحذسْٔ ،زح
يااخ طشاآذ رااّ حالَـااخصحص حنؼهًٛااش كهٓااخ
ٔحنخشٚـش حنغٛخعٛش ٔحنظخسٚخٛاش نٟياش ركام
فشٔػٓخ ٔأنكخنٓخ.
اٌ ٔحااذس حٞيااش يااٍ خااالل ػهًخثٓااخ نااشؽ
اذ
اغ أكا
اٛى ،حٛا
االو حنؼظا
ازح ح٠عا
اخء نٓا
نالَظًا
حنمشآٌ حنكشٚى ػهٗ يفٕٓو حنٕحذس ف ٙحنمشآٌ
رـشٚمش ال طكظًم أ٘ حنظزخطٔ ،ؿؼم ٔحذس حٞيش
نشؿخ حمٛم ٛخ يٍ نشٔؽ حنُ ظش ٔحنظً ك ،ٍٛرم
نشؿخ يٍ نشٔؽ حالَظًخء انٗ ح٠عالو ،حٛغ ٚظزح
حنظفشق ٔحالخظالف طفش ٚظظف رٓخ حنًششكٌٕ ...
َ َ
ََال
س ٔ
ُإح حنظ
َلًٛ
َأ
ِ ٔ
حطم
ّْ ٔ
انٛ
يُٛزٍٛ
االَ
َّ َ
َ َّ
ُُٕ
ُ
ٓى
ُٕح دُٚ
َّل
َش
َ ف
حنزٍٚ
َ َّ
َ ،يٍ
ُشْشكٍٛ
حنً
ُٕح يٍ
َُٕ
طك
َ ْ
َ
ْ
َُ
ٌ .
َشح
ْ ف
ٓٚى
ْدٍ رً
ُّ حض
ُم
ً ك
َؼخ
ُٕح نٛ
َخَ
َك
ٔ
َُٕ
َخ َنَ
ذْ
ػخَٛااخ  :حنظؤكٛااذ ػهااٗ أٌ حالخااظالف فااٙ
ٚخااشؽ يااٍ حنًهااش  :نمااذ ػزااض
حالؿظٓااخد ال ُ
رخ نذنٛم حن مخؿغ ٔػ ُذ ؿً ٛغ حنً غهً ٍٛأٌ
اخد
ا ٙحالؿظٓا
إح فا
إل هللا (ص) حخظهفا
اكخرش سعا
طا
رٕ ؿٕد س عٕل هللا (ص) ر ُٓٛىٔ ،ػ ُذيخ ححظك ًٕح
ان  ّٛح لش حال خظالف ٔ نى ٚؼ ُف يٍ حؿظ ٓذ ،رم
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حلااش كاام يـظٓااذ ػهااٗ حؿظٓااخدِ ؿخنًااخ أٌ
حالؿظ ٓخد ُٚـ هك يٍ دن ٛم نشػ ٙيؼظ زش ٔؿخن ًخ
ٚمظذ حنًـظٓذ أٌ ٚظام اناٗ حنكاك ياٍ خاالل
حؿظ ٓخدِ ٚٔ ...خظ ظش ح ٞيش كه ًش س عٕل هللا(ص)
نهز ٍٚحخظهفخ ف ٙيٕػٕع حنظاًٛىْ ،ام ٚؼاخد
أٔال ػ ُذ ٔ ؿٕد حن ًخء ػًٍ ٔ لض حن ظالس  :أ َض
أطزض حنغُش ٔحؿضأطك طاالطك ٔأَاض ناك حٞؿاش
يشط ٔ ،ٍٛكزنك ف ٙيٕ ػٕع طالس حنؼ ظش ف ٙر ُٙ
لش ٚظش ٔ ،كزنك ف ٙيٕ ػٕع حن مشحءحص ح ٛغ ح لش
لشحءحص حنـًٛغ سغى حخظالفٓخ رمٕنّ  :اٌ ْزح
حنمشآٌ حَضل ػهٗ عازؼش أحاشف فاخلشإٔح ياخ
طٛغش يُّ...
رم نمذ ػكك حنشعٕل (ص) يٍ حنًـظٓذ حنًخـت
دٌٔ َض رٚ ٍٛذ  ّٚح ظٗ رذص َٕح ؿزِ ،ػ ُذيخ
حخزشِ حنظكخر ٙحنز٘ كخٌ أيٛشح ػهاٗ عاشٚش،
ح َّ ط ًشؽ رخنظشحد نٛض ٚم حن كذع حٞك زش ٔ طهٗ
رًٍ يؼّ ايخيخ َٔ ،...خظظش كام رناك رمإل
حنشعاإل طااهٗ هللا ػهٛااّ ٔعااهى  :ارح حؿظٓااذ
حنكخكى فؤخـؤ فهّ حؿش ٔححذٔ ،ارح أطخد فهّ
أ ؿشحٌ ٔ ..غ ُ ٙػٍ حن مٕل ح َّ
(ص) ظٓش

ر ؼذ س عٕل هللا

طزاخٔ ٍٚحػاح را ٍٛحنًغاهً ٍٛفاٙ

ف ظشحص يظ ؼذدس ٔ ،ظم حنً غهًٌٕ ف ٙطًخ عك ػخو
ٔف ٙطالس ٔححذس ٔنى طظفشق ؿًاخػظٓى اال رؼاذ
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طفخلى حنخالف ٔحخز يُكٗ آخش كًخ عٛؤط.ٙ
ٔنؼم حنكهًش حنًؼهٗ فْ ٙزح حنظذد نغٛذَخ
ح٠يخو ػه ٙحنز٘ ٔطف حنخٕحسؽ رؤَٓى اخٕحَاّ
سغى أفؼخنٓى ،لخل اخٕحَُخ ٔرغٕح ػهُٛخ..
ٔال ٚخ فٗ ر ؼذ ر نك حنً ؼم حنشث ٛغ ٙح نز٘
ًَٓهّ أحٛخَخ ٔٚؼظًاذ رؼؼاُخ اناٗ طفغاٛشِ
ر شكم خخؿت ْٕ ٔ ،حؿظ ًخع ح ٠يخو ؿؼ فش رخ ٠يخو
أر ٙحُٛفش ٔطهمٗ حنؼاخَ ٙحنؼهاى ػاٍ حٔٞل،
ٔ يخ ػ زش ػ ُّ ف ٙيمٕن ظّ حنً شٕٓسس  :نٕال
حنغُظخٌ نٓهك حنُؼًخٌ.
ػخن ؼخ  :غه زش حنغٛخ عش ػ هٗ حنف مّ  :ن مذ
أَزااؤ سعاإل هللا (ص) أٌ حنمااشآٌ ٔحنغااهـخٌ
عٛفظشلخٌ ،رًؼُٗ أٌ عاهـش حناذٔ ٍٚحناذَٛخ
ط كٌٕ ٔح حذس ف ٙأٔل أ يش ح ٠عالو ،ػى ط ظزح
عهـش حنذَٛخ ف ٙيكخٌ ٔعهـش حنذ ٍٚف ٙيكاخٌ
آخشْٔ ،زح يخ حظم رخَمؼخء حنخالفش حنشحنذس،
حٛااغ ٚشااكم حنخهٛفااش رشخظااّ عااهـش حنااذٍٚ
ٔحنذَٛخ يؼخ...
اخصع
اخكى حنُا
اٗ حنكا
اذ ػها
اذيخ غها
اٍ ػُا
ٔنكا
حنذَ ٕ٘ٛفؤطازح ٚمخطام ػهاٗ حنكشعا ٙفماؾ،
ٔٚم ظم

يٍ حؿه ٓخ حخظ هف حنٕ ػغٔ ،رشأُ ٚخ

اظُكشٔح
اذ ٍٚحعا
اخء حنا
إ أٌ ػهًا
اغ نا
حنًظٕحػا
حنظُكٛم رؤْم رٛض سعٕل هللا (ص)ٔ ،نظًٓى ػهٗ
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حنً ُخرش خخ طش لز ٛم حَم ؼخء حنً جش ح ٔٞنٗ يٍ
طخسٚخ ح٠عالو ،نكاخٌ ناكم حنًازحْذ حنٛإو
ٚخظ هف ػ ًخ ْٕ ػه ٔ ،ّٛنكخ َض حن فٕحسق ح لم
ٔحٜسحء حلشد نزؼؼآخ حنازؼغ  ..رًؼُاٗ أٌ
رؼ ؼخ ي ًخ ف ٙيزحْزُخ ؿً ٛؼخ ؿخء كشدس ف ؼم
ػٍ ظهى يذسٔط ف ٙحك فجش يُخ ،فـاخء حناشد
يغخالس ٔيزخنغش ف ٙحٞيٕس حنظ ٙطًٛض كم يزْذ
ػااٍ حٜخااش ،ػااى كااخٌ سدس حنفؼاام حٞخااشٖ
رخنًزخن غش ٔحنً غخالس يٍ حنـ ٓش ح ٞخشٖ ْٔ كزح
 ..أدػٕ حنـًٛاغ فا ٙيُخعازش حنكاذٚغ ػاٍ
حنشٓٛذ ٍٚحنـضٔ ُٙٚحنـزؼ ٙانٗ حنظفكش رٓزِ
حنفكشسٔ ،حنظ ٙأسحْخ سثٛغاٛش ْٔخياش  :اٌ
ر ؼغ يخ ف ٙيزحْزُخ ْٕ سدس ف ؼم ػ هٗ ظ هى
ٔطًخد يٕسط ف ٙحك فجش يُخ ،فهٛؼًذ كم فشٚك
ا نٗ حنز كغ ػ ًخ  ًٚكٍ أٌ

ٚشحِ سدس حنف ؼم

حَـاللخ يٍ أٌ فشٔع حنًزحْذ ال ًٚكٍ أٌ طكٌٕ
إل
اغ حٞطا
اذنٛم يا
اغ حنا
اٍ حٛا
إس يا
اُفظ حنما
را
حنشث ٛغٛش حن ظٚ ٙؼظ ًذ ػهٓ ٛخ

كم ي ُخ

فٙ

طؤكٛذ يزْزاّ ٔحؿظٓاخدِ  ...نكاٍ حنًشاكهش
حنٕٛو أَُخ َمذو نـًٕٓسَخ فشٔع حنًزْذ ٔيخ
ف ّٛيٍ حخظالف ر ٍٛيـظٓاذ٘ حنًازْذ أَفغآى
رُفظ حن مٕس ٔ رُفظ حنظ شذد ح نز٘ َ مذو ف ّٛ
أطٕل يزْزُخ ٔأسكخَّ.
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َٔ كٍ ف ٙغ ُٗ ػٍ ػشد أيؼ هشٔ ،ن كٍ أ لٕل
دحػٛخ انٗ حنظفكش فْ ٙزِ حنُمـاش رخنازحص:
ْم دنٛم حنًٓذٚش رخنظفخطٛم حنظٚ ٙشٔ ّٚرؼغ
حاليخيٛش ْٕ رُفظ حنمإس حنظاٚ ٙغاظذل رٓاخ
حاليخي ٛش ػ هٗ حنٕ طخٚش؟ ٔ ْم ُٚز غ ٙأٌ  ٚكٌٕ
طًغك حنغُش رؼٓذ ػًش راٍ حنخـاخد ًَٕٔرؿاّ
حنًًٛض ف ٙحنككى كظًغكٓى رًُٕرؽ يؼخٔٚش رٍ
أر ٙعفٛخٌ ؟
ٔحٌ حن خٕع فْ ٙزِ حنف كشس لذ ٚؼ ٛش َضح ػخ
أكؼش يًخ ٚئد٘ انٗ ٔفخق ر ٍٛأْم يئطًشَخ..
ٔنكٍ أؿهض حنظفكش فْ ٙزح.
ٔن مذ لذيض ف ٙي كخٌ آ خش دسح عش حٕل كٛف ٛش
حنظؼخيم ر ٍٛحنًغهً ٍٛف ٙلؼخٚخ حنخالف ػهاٗ
حنشكم حنظخن:ٙ
أٌ  ُٚظش كم ي ُخ ا نٗ يزْ زّ كؤؿضحء ٔ نٛظ
ككظهش ٔححذس ،فًٛٛض ر ٍٛيخ ْٕ سثٛغٔ ٙلإ٘
ٔٚم ٔ ُٙ ٛر ٍٛيخ ٚؤط ٙح عظظزخػخ ٔ ،عُـذ أٌ
ُْخنك َمخؽ لٕس َٔمخؽ ػاؼفٔ ،ناٛكٍ ػُاذَخ
اخؽ
ام َما
اؼف لزا
اخؽ حنؼا
اشف رُما
اشأس نُؼظا
حنـا
حن مٕسٔ ،ن ٛمذو

كم ي ُخ َ مخؽ

ػؼفّ ن ٝخش

كذنٛم ػ هٗ ح غٍ حنُ ٛش ٔػ هٗ حنشغ زش

فٙ

حنكٕحس حنز٘ ٕٚطم انٗ نٙءٔ ،عاُـذ حنفاخسق
كز ٛشح ػٍ حنكخ نش ح ٞخشٖ ،أ٘  :أٌ  ٚمذو كم
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يُخ َمخؽ لٕطّ ٕٔٚحؿّ رٓخ حٜخاش َخفٛاخ أ٘
ايكخَ ٛش نهخ ـؤ ف ٙحالؿظ ٓخد أٔ نذخٕل ر ؼغ
حنًغظهكمخص انٗ يازحْزُخ أٔؿاذطٓخ حنظاشٔف
ٔسدحص حنفؼاام ٔخخطااش اصحء ظهااى حنككااخو
ٔحَكشحفٓى ٔنهزكغ طهش.
سحر ؼخ  :حن كخكى خ ظى حن ؼخنى حنكم ٛم،ٙ
كخثُخ يخ كخٌ حَظًخإِ حنفمٓ : ٙػُذيخ َمشأ
طخسٚخ حنً ـخصس ف ٙحك حن شٓٛذٔ ٍٚأطزخػٓ ًخ
اخسة أٌ
ام نهما
اكٚ ،خٛا
اخو حنًًخنٛا
اش أٚا
ٔخخطا
حكخي ُخ

كخَٕح يظخظ ظٍٛ

ف ٙظ هى آل حنز ٛض

ٔفمؾ  ...فًٛاخ حنُظاشس حنشاخيهش نهًٕػإع
طُزج ُخ ػٍ ظ هى ٔ لغ ػ هٗ حنؼه ًخء ؿً ٛؼخ فٙ
كم حنفظشحص ،يٍ عؼٛذ رٍ ؿزٛش أٚخو حنكـاخؽ
ػى ا نٗ ح ٠يخو يخ نك ػى ا نٗ أ ر ٙحُ ٛفش ػى
انٗ ححًذ رٍ حُزم ػى انٗ كؼٛاش ياٍ ػهًاخء
ح نذ ٍٚال ٚك ظٗ ػذدْى ،رك ٛغ أَ ُخ َ غظـٛغ أٌ
َمٕل أَُخ نٕ أؿشُٚخ احظخء ػهٗ أناف ػاخنى
يؼال ر ٍٛيف غش ٔي كذع ٔأ طٕنٔ ٙفم ٔ ّٛغ ٛش
رنك ،ياٍ أعاخؿ ٍٛحنؼهًاخء حناز ٍٚأٔطاهٕح
انُ ٛخ ح نذ ٍٚرخؿظ ٓخدحطٓى نٕ ؿذَخ أٌ ػذدح
اغ
إحفم ٍٛيا
اخَٕح يظا
ازكش كا
آُى ال ٚا
اٛال يا
لها
حنك كخو ي غظفٛذٍٚ

يٍ أػـ ٛخطٓى ،فً ٛخ أٌ

حنغخنزٛش لذ طؼشػٕح نهظُكٛام أٔ حنمظام أٔ
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حنُفٔ ٙيخ انٗ رنك ..
ٔح عظـٛغ أٌ أ كٌٕ أ ؿشأ يٍ ر نك  ٞلٕل  :نى
أؿذ ػخنًاخ حمٛمٛاخ ناّ ٔصَاّ كاخٌ ٚظًظاغ
رؤػـٛخص حنككخو ٔأيخَٓى غٛش أرٕٚ ٙعف طخحذ
أر ٙحُٛفاشٔ ،رناك فا ٙػاشع عاشٚغ نظاخسٚخ
ػهًخثُخ ؿًٛؼخ.
ٔألٕل كًؼم طخسخ ٞيش َغفهّ أحٛخَخٚ ،ضٚذ
رٍ يؼخٔٚش حناز٘ ٚؼاشد راّ حنًؼام راخنظهى
ٔحنظُك ٛم رآل حنز ٛض نى ٚك ظف ر كشرالء ٔ يخ
سحفم ٓخ ،رم حسط كذ نّ حنً ـضسس حٞك ؼش ػذدح
ٔحنظاا ٙحسطكزااض رااذو رااخسد ٔرمااشحس يغاازك
"يذسٔط" ،ػُٛض ٔلؼش حنكشس حنز٘ رْذ ػكٛظٓخ
ػ ششحص أٔ ي جخص

يٍ حن ظكخرش حن كشحو ٔأ ْم

حنًذُٚش حنًُٕسس ،فًٛاخ طًظاغ أْام حنزٛاض
ٔأط زخػٓى رخ ٞيخٌ ف ٙي ُضل ح ٠يخو ػ ه ٙرٍ
حنكغٔ ٍٛآخشٌٔ ف ٙيُضل ػزذ هللا رٍ ػًاش سػاٙ
هللا ػُٓى أؿًؼ.ٍٛ
أسدص يٍ ْزح أٌ أ لٕل أٌ حنؼه ًخء ؿً ٛؼخ
كخثُخ يخ كاخٌ حؿظٓاخدْى طؼشػإح نهظُكٛام
ٔنٛظ فمؾ حاليخيٛش ٔأطزخع آل حنزٛضٔ ،أطظٕس
أٌ طؤكٛذ ْزِ حنفكشس ٔاػزخطٓخ فا ٙحنُفإط
َٔششْخ ف ٙيـظًؼخطُخ طغخْى كؼٛشح ف ٙطمشٚذ
حنُفٕط ٔ ...طؤكٛاذح ػهاٗ رناك أٚؼاخ  :عاٛـذ
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حن كخكى ح نذنٛم ػ هٗ " ؿٕحص" أفؼخ نّ يٍ خالل
ػهًخء حنغٕء ٔٔػخف حنغالؿ ٍٛحنازٚ ٍٚضُٚإٌ
نّ ػ ًم حن شش ٔٚكش ػَّٕ ػه  ،ّٛفخٌ ٔ ؿذٔح
طًٓش (حنُظذ) كخَض كخفٛش ٔاال فغٛـذٌٔ طًٓش
(َف ٙخهك حنمشآٌ) أٔ يخ انٗ رنك.
خخي غخ  :حنظٕ حذ ػ هٗ ل ؼخٚخ ح ٞيش  ٔ :طٕال
انٗ ٕٚيُخ ْزح فبَُاخ ال َغاظـٛغ أٌ َُظظاش
َ ظخثؾ حن كٕحسحص حنفمٓ ٛش نظٕح ٛذ حؿظ ٓخد
حنًغهًَٔ ٍٛظشطٓى نٟيٕسٔ ،نكٍ حنغزٛم حنز٘
نًغااُخ حَااّ حنغاازٛم حنغااهٛىْ ،اإ طٕحٛااذ
اٛش ..
اش حنشثٛغا
اخٚخ حٞيا
اٗ لؼا
اهً ٍٛػها
حنًغا
فخؿظ ًخع حنً غهً ٍٛػ هٗ ؿش ٚك اصح نش حنك ٛخٌ
حنظَٓٔ َٕٙٛشاش ػمخفاش حنـٓاخد ٔحنًمخٔياش
اك
اٗ ؿشٚا
اك ػها
ا ٙرنا
اخفظ فا
اش ٔحنظُا
ٔحنًًخَؼا
حنخٛش ْٕ ،ؿشٚاك حنٕحاذس ٔحنظٕحٛاذٚ ،ؼاٙء
حنـش ٚك حنؼً ه ٙحنًف ؼ ٙا نٗ حنُ ظخثؾ حنك زشٖ
ٔنٛظ حنؼكظ ،فهُؼغ حنكظخٌ لزم حنؼشرش ،حظٗ
ط غٛش حنؼش رش ا نٗ يك ـش حَظ ظخس أ خشٖ لش ٚزش
ربرٌ هللا.

