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الغرييف علوي السيد بن أمحد السيد الهشيد
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 ا٢اي٢١م٢دذإلمنمي٠
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في لسيداحدالغري الشهيدا

 يهتي ،هامش اليد بن امحد اليد بن علوي اليد بن احد اليد هو
. )ع( جعفرالاكمظ بن موىس االمام اىل الله رحه نسبه

 من االول ه ١٣٦٥ احلجة ذي من السابع السبت يوم املتامة يف ولد
 م ١٩٥٣ دميبر ٩ يف وباحكديد السابعة بلغ وعندما م. ١٩٤٦ تومفبر
 والده واصل حيث االرشف التجف مدينة اىل رحكته يف والده حصب
 ولكنه االبتدائية الدراسة امكل وهناك .املقدمات اهتى بعدما العالية دراساته

 عىل وحصل االبتدايئ السادس الصف ثانية مرة ادخل للبحرين رجوعه عند
 امكل مث ه.١٣٨١ احلجة ذي املوافق ١٩٦٢ فميايو االبتدائية الهشادة
 .جدا جيد بتقدير م ١٩٦٧ عام يف - االديب القم - العامة الثانوية دراسته
 الباكلوريوس هشادة عىل وحصل الفقه بلكية والتحق العراق اىل شافر بعدها

 وقد .جدا جيد بتقدير ١٩٧١ عام يف االسالمية والعلوم العربية اللغة يف
 الله رمحه اكن وملا .الزمن من برهة العالية احلوزوية دراسته بعدها واصل
 العلوم دار لكية يف املاجتري رسالة وجل القاهرة اىل سافر فقد مطوحًا
 سالةالر مودات كتب حيث النجف اىل عاد مث فرتة بيق و ،القاهرة جبامعة

 يف االصلية »الرباءة عنواغها اليت الرسالة ونوقثت .القاهرة اىل راجعا وقفل
 عىل ١٩٧٩ مارس ٢٥ االحد يوم مساء يف وحصل االالمية« الرثيعة

.ممتاز بتقدير االسالمية العلوم املاجترييف هشادة
- : من لك يد عىل احلوزوية دراساته اثتاء تتملذ وقد

 البحرين يف املقدمات اهنى حيث الغرييف علوي اليد مساحة والده - ١

يديه. عىل
املوسوياخلويئ. بوالقامس اليدا لله آيةا -٢
لصدر. باقر اليدعحمد الهشيد الله آية -٣
الفايف. اليدعيل الله آية -٤
الغرييف. الدين آيةاللهاليديح -٥
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واوالده:- زواجه

 ١٩٦٨يوليو٣٠ املوافق ١٣٨٨تزوجرمحهاللهفيهشرمجادىاألوىلعام
 االناث من اربعًا اوالد، مثانية واجنب الغرييف حني اليد كرمية من

وحني. وحن وعيل ومهمعد لذكور واربعةمنا

ثهادته:-
 املوافق ١٤٠ القعدة ذي من السبتالتاسع فمياء الله رحه استهشد

 خ اال العارشة االعة يف وقع مروري« »حادث اثر ١٩٨٥/٧/٢٧
 آل حلكومة التابعة املخايرات اجهزة وتنفيذه له باكتخطيط قامت دقائق،

احلرين. خليفةيف



ه ١٤ ٠ ٥ القعدة ذي من التاسع

ابيه. املنامعىل ي يقصامرأىف واسرتسل أبت! يا حليًاالبارحة رأبت
 ايل يتحدث مبتسم، وهو رسه( )قدس الصدر الهشيد استاذي رأيت

 فاقد النه ،مظهره ابوه يتغرب مل .هنا الناس واحوال احوايل عن ويسأيل
 هناحكاجة تكن مل بالذات؟ الوقت الطويلوفهيذا احلديث ملاذا اما للرص،

 ذهب احلديث ولكن البارحة رؤياه عن ابنه حديث الوالد سع لقد .حمددة
 حادثة عن ابنه حيدثه ان الوالد توقع لقد هيلع. يقترص ومل ذلك من أبعد اىل

 مرة لك يف يفعل اكن مكا ،مته لتوه رجع الذي القران عقد اثناء وقعت طريفة
 نىف يف تساؤل من اكرث وتشتته احلديث طول اثار لقد .ذلك ،مثل فهيا حيدث
 يني لقاء آخر هو الطويل احلديث هذا ان ليعرف يكن مل انه اال الوالد

احليييني.
 ليال قبل .حليته وزين جديدة مالىب الليلة هذه الهشيد ارتدى لقد
 نفسه هييء مل ولكته ايضا قرانني بعقد قام اخريات ليال بضع وقبلهن ثالث

 املناسبات هلذه يتوجه ان عادته من ىي انه مث .الليلة هذه فعل اك ويتجمل
 ييته مكن ان منذ وهو . االحبة احد معه يصطحب اكن بل ،وحده ومثيالهتا

 .ابيه بيت يف الليل من الوقت هذا حىت يتأخر ان عادته من ليس عايل قرية يف
 هذه لكه الذي طريقه من اقرب عايل اىل »املىلص« من الطريق ايل مث

الليلة.
 ان خيىش احلنون االب واكن .ابيه عىل وقصه حملًا رع( يوسف رأى لقد

 ولكن .بذلك نصيحته اىل فبادر ،كيدا له فيكيدوا برؤيا، اخوته ميع
.احلبيني يني فرق حىت قصية فرتة اال يه مفا .شيائ جيد مل كصح ا

 نصح اىل فيبادر الفراق ليلة الليلة هذه ان ليعرف املكني الوالد يكن مل
 وان انفاسه هيلع وحييص احلبيب يراقب اكن جهازًا هناك ان يدر ومل .حبيه

 طريققليل يف نفه وضع قد ابنه ان حي اكن نعم .املوعودة الليلة يه هذه



 لكنه الزواراكنواخيبروهابتحراكتغريعاديةاماملبيت..مكاانسالكوه
 وكيا ،يعتقد اكن .احلد هذا اىل يصل االمر ان خبلده يدر مل ،لكه ذلك مع

 اىل ق اورمباًا متجوابااوحتذيرا، ن ست< البدايات ان اكنيفعلبغريه،
.مستبعدا امرا نظره يف فاكن ذلك من ابعد أما .اجلن

 والوقت غريب الىب غريب، احلمل ،الليلة هذه عادي غري يشء لك
 »االقدار« امام حاجزا تقف ان تستطيع ال الغرابة هذه لك ولكن .غريب

.ابيه امثال من القدر« و »بالقضاء اكرثاميانا ومن
 لكمات آخر هذه الرامحين« رمح ا وهو خريحافظا فالله الله، عىل »تولك

. اييه من مسعهلللهشيد
.البيت اىل طريقهام يف ومها البيه حممد قال ،اي يا تالحقنا« »سيارة

 »ال تتجاوزنا«. ان »حتاول ايب. يا انوارها« وتطيفء تيضء »السيارة
 »الله مسامعه يف يرتددان ودعاؤه االب لكمات وصدى قاهلا . حممد« يا عليك

. خريحافظا«
 احلراكت هذه ان الطيني، من غريه حال حاله ليعرف، ثهيدنا يكن مل

 فلقد .باال الترصفات هذه يعيط يكن مل حلاقدين. قاموس يف تعنيشيامعيا
.وجواحنه فكره لك عىل ،حيمله واخباره بابيه لقاؤه يطر

 .املام يف ويسائله اليه يتحدث الهشيد استاذه يرى ان هيلع هينًا امرًا يل
 .ومقاما جهادا منه هواعىل من اويرى .ايضا الليلة يراه لعله يدريك، ومن
 ذلك انىس رمبا .املعصومني اوليائه احد جدهتاو او )ص( جده يرى لعله

.منه كرث وا ذلك تيت حلبيب ا رؤية نعم .له حياك ما يف لتفكري ا عن هشيدنا
 غهارًا فكرمه يقرأ .عييه نصب فهم مجيعا؟ طريقهم عىل سائرًا يكن امل

 عن خارج معمظها والسباب ) الذين جلدته ابناء اىل ويوصله به ليزتود

 ليكون ليال ويتطلعلرؤيهتم اومالواعنه. الطريق ابتعدواعهنذا ارادهتم(
 خطاه له يباركوا ان يف غرابة ال اذ .الشوكة ذات طريق يف امليض يف هلم دافعا

ازره. ويثدوا
 ،املؤامرة خطوط ولتكمتل الربانية، االجواء هذه يف حيلق ثهيدنا وبيمنا



 عىل او يصبوناليه! اكنوا ما مت وفيثوامنعدودات يرتفعصوتقوي.
 فالشوايع متأخرا. الوقت ومليكن . ألولية! لنتاجئ هلمبدت االقلهكذا

 يظل ان غريبا يكن امل الليل. من متأخرة ساعات حىت اليارات جتوهيا
 يتجمهر ان اعتدنا لقد احدلتجدته؟ هيب ان دون الطاهر دمه نزف ي |لعليد
 .أملروعة الطرق حوادث او القتل يألفوا مل فهم .بيط حادث حول الناس
 بالرسعة ميح ال وماحة، عددًا صغري وبلدمه ذلك يكون كيف

 ب,ملواطزمننابتوتاملجاورةملعايئةاحلادثوالدة٠و؛ذاملئ الطائشة.

 للقيام اليارات احصاب من املارة يتوقف ان املؤكد من فان املصابني

باملمهة.
 حتراكت يرصدون اجلناة اكن لقد خاص! نوع من حادث نه ال...

 يف خطوات سوى حممد ابنه عهنا نبه اليت الترصفات اكنت وما الرجل.
 فقد ولذا .للجرمية اثر اي خيفوا ان املخططون معد لقد .متاكمل ملل

 بل املصابان. التينقلفهيا لرسعة عن تقل ال برعة اكهيد ازالواسيارة
 ما احدهبا يعرف ال حىت اآلخر عن بعيدًا ممنا لك ينقل الن معدوا افهم

 الغرض. هلذا وقفوا الذين املارة من ماعدة اي اجلناة رفض لقد .بصاحبه
 املتثىف اىل نقل وقد احلادث بعد وعيه اكمل يف اكن اباه ان االبن ويروى

 يعمله ا ما فهذا نقله لمكيداثناء اماماذامعهلؤالء احلال. ئ. مشى وص

.احلساب يوم عنه يسألون وسوف الله اال
 جشرة بذلك لريوي الطريق عىل سال الذي الطاهر دمه مبحس قاموا مكا
 ن امل املؤمنني،عىل احد قران بعقد الليلة هذه يف قاماهليد لقد .احلرية

.اجلنة اىل الليلة هذه ومليكنيدرياهنيزفيف القريب، يف يزفاىلحمبويته
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الطاهر الجثمان تثييع

 امحد السيد استهثاد عن ليعملوا الناس اتيقظ التايل اليوم صباح يف
 فمل .اهلثمي يف النار اكنتثار البحرين احناء يف اخلبر واترث ي، لغري ا

 ومه األواخلبرهوحديثالناس. ١٩٨٥/٧/٢٨ترشقمشىيوماالحد
.له ومكذب مصدق يني

 عملوا، فقد .واحد آن يف خربين اتقبلوا فاهنم النعمي منطقة اهايل اما
 يف عوايضا احلياة فارق قد له جارا ان الغرييف، السيد استهشاد اىل اضافة
 عن كثريا ختتلف ال تصفيته هبا متت اليت الطريقة ولعل اليوم. هذا صباح
 من حال باي احلادث عن فصلها ميكن وال الهثيد من التخلص طريقة

 مكتوف ، عامًا ١٨ ال يتجاوز ال ومعره ،الشاب هذا وجد فقد .الحوال

 اىل يذهب ان اعتاد ولقد .البحر ماء يف منكوس ورأسه والرجلني ليدين
 املدرية العطلة طوال االمساك الصطياد الباكر الصباح يف يوميا البحر

 يصاب ان ودون بسوء احد ميه ان دون طويلة مدة احلال به واسمتر الصيغية
ماهر. سباح انه وعرفعنه هومبكروه.

 حصة هلم تأكد ان بعد امعاهلم اىل الناس من كثري يذهب مل اليوم هذا ويف
 يف يل حاجة لقضاء اليوم ذلك صباح ذهبت : املواطنني احد ويقول .اخلبر

 قد العالء احد ان ع٠س انه الفراشني احد عيل فرد احلكومية الدوائر احدى
 مفااكن الطاهر اجلمثان لتثيع ذهبوا قد املوظفني اغلبية وان البارحة تويف
 البسني الرجال رايت وهناك الهشيد. ييت اىل فورا توجهت ان اال مين

 وقد .دموعه يكفكف واغلهبم الهثيد يت امام يتجمهرون ومه الواد،
 البات آخر، جانب يف جتمعن قد الناء واكنت السوداء االعالم ارتفعت
 العارش او التاسع يوم انه يل خيل وقد .اهليد فقد عىل حزنا يكني ،الواد

 هذه مثل عىل »الغرياء« من كبرية اعدادا شاهدت ايف انىس وال .املحرم من
 وجوه ويتفحصون خمتلفة، اجتاهات يف يتحركون ومه املناسبات
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 واكن .الهثد اقامة حمل حنو جتهني الباصات ركبا بعدها .احلارضين
 والباصات اخلاصة اليارات من طويال موكبا اكن فقد .عظيا مهشدا حقا

 الطائرات واكت . صوداء اعالم مهنا وتتدىل تعلوها ،عايل قرية ياجتاه تغادر
 وال .سار حمثا وتري املوكب قوق حتلق خليفة« »آل المن التابعة املروحية

.ذلك مثل ثهدت البحرين ن ا اتذكر

 اجلمثان انزل نفها عايل وقرية عايل دوار بني املوصل الطريق وعىل
 املحبني ايدي فتالقفته االخري. الوداع ليوتع االسعاف سيارة من الطاهر
 الناس اجهث ولقد .عايل مقربة يف االخري مثواه اىل االكتاف عىل لتحمله
 حني ين ترتفع نت واك .الطاهر اجلمثان يثاهدون او حيملون ومه يالباكء
 العملية بتدبري اياها مهتمة باحلكومة تندد هتافات ،الطريق طول عىل ،وآخر

 اليت اجلماهري صفوف بني املندسني يعمالهئا عابثة غري ،مهنا ياالنتقام وتنادي
 وجتازي اجلميل ترد ان تريد واكغها ،اجلنازة حل من نصيهبا الخذ تدافعت
 ان تعمل اهنا مع الطريقة هبذه اجلماهري تتجاوب ان غريبا وليس . الهشيد

 لريفع اماكناته ولك نفسه الهشيد خبر فقد .تبعات من خيلو ال كهذا معال
.والنار باحلديد هيلع الظاملون فرضه الذي الاكبوس هذا عهنا

 اعدت فقد االحد صباح يف اال احلادث عن تعرف مل الناس ان ومع
 االصوات ارتفعت عايل مقربة يف وهناك .الدفن قبل تلىق اكعرية القصاثد

 ،الشباب من واكرثمه ،املحبون اقام الرتاب اهيل اذأ حىت وإلعويل بالبكأء
.تفريقهم الصعب من واكن ،املقربة يف انعزاء

 »اآلن بقوله البرص، وهوكفيف الهشيد، والد أعلن الدفن مت ان وبعد
برصي«. كف



الحكومة تورط
 .الغرييف الهثيد اغتيال يف احلكومة تورط تثبت واملؤرشات الدالئل لك

 البحرايف. الشعب ابناء عند اجلدال تقبل ال حقيقة اصبحت اهنا حبيث
:االمنية االجهزة تورط تكشف اليت االمور بعض اىل ونشريهنا

 بان السيارة يف اكمنعه والذي الهثيد، السيد ابن حممد اليد رواية-١
 حتدث انه وذكر وتضايقهام، الشارع يف تالحقهام اكنت اللون ييضاء سيارة

حلادث. وقوع بشأهنامعوالدهقبل
 جفاءتسيارةاجرة قط، سيارتان هناك بقليلاكنت احلادث بعدوقوع -٢

 السيارتني احصاب ولكن احلادث، مشاهدة بغية وتوقفت )تاىك(
 . .فورا يالتحرك وامروه الوقوف من االجرة سيارة صاحب منعا الواقفتني

.املاحث رجال من اغهم عرف ان بعد حترك ن االا منه اكن مفا

 يف ابته ونقل السيارتني احدى يف امحد السيد العالمة نقل -مت٣
 نية عىل الك من الال يليق النقل يف بيهنام والتفريق االخرى،

به. نفراداال عند بالسيد رشا يريدون واهنم الفاعلني
 حيث وعيه اكمل يف لوحده السيارة يف نقله اثناء الهثيد اليد -اكن٤

 . ابنه. رواية حسب بيهنا لقاء آخر يكون قد هذا بان وقال ابنه ودع
.أعدائه أيدي يني مصريه عرف أنه يعىن وهذا

 مبتثىف الطواريء قسم اىل اليارتني أحصاب وصول -بعد٥
 اية القم مؤول يعطوا أن ورفضوا وابنه السيد سملوا الملانية،
 نقاش دون باخذمها القم ألزموا أهنم بل . هويهتم. عن معلومات

 يتطع ال خمابرات أغهام الطواريء قسم ملؤول وأوحضا واستفسار.
معهام. يشء أي معل

 يف سيارات برافعة االتصال مت املتثىف اىل السيارتني حترك -قبل٦
 الخفاء الشارع غل مت وكذلك فورًا، اليد سيارة لنقل املرور ادارة

احلادث. اثار



 رصيف جانب عىل يزمع اك ويه - اليارات نقل يف العجالة وهذه
 .اجلرمية تعمد اىل اشارة الليل من متأخر وقت يف - املارة قليل بشارع

 ادارة يف معروضة اليد سيارة شاهدوا كثريون، عيان هشود أفاد -٧
 اال هبا يوجد وال تقريبا سلمية السيارة أن أيام، بعدة احلادث بعد املرور

 حتمط عن قيل ملا حقيقة وال االطارات( )عدا مصابيحها يف خدوش
احلادث. أثناء مهنا اليد وخروج االمامية الزجاجة

 واذا .عاطبان اخللفيتني العجلتني اطاري أن ذكر، ما اىل يضاف -٨
حمتالا واحد آن يف اطارين عطب فان ،جديدة اليارة ان عملنا
 أبناء بني الشائع هو الرأي وهذا ختريب، عن ناجا اكن اذا اال بعيد،

البحراين. الشعب
 معيقًا ثقبا بأن لستهشلده قبل لملتشىف يف بفحصه قام من يعض أفاد -٩

 نتيجة الثقب هذا بان وأفاد غزير، دم نزيف منه حدث رأسه، يف اكن

ناري. طلق
 بن خليفة السلطة. وزارة رئيس اتصل مباثرة استهشاده -بعد٠ ١

 قتدنا اننا تقولوا »ال له: وقال هاتفيًا الهشيد بوالد خليفة آل سملان

خذويف. يقول املجرم ياكد املثل: حسب وهذا ابتمك«
 أريد بثعة، وبطريقة التايل اليوم من ابكر الصباح يف الشاب قتل-١ ١

 وشغلهم النعمي، منطقة أهايل وباخلصوص الناس، انتباه حتويل مهنا
 فاحتة أقميت وفعال .الهشيد اليد وفاة يف التفكري عن آخر حيادث
ايضًا. حديث مدار واكنت العمي منطقة يف االيام نف يف اخرى

 من استهشاده بعد اللطة هبا قامت الىت االمعال عدا االمور هذه
 صوره يوزعون او ذكره يثيعون الذين لملؤمنني واعتقال مطاردة

. )ص( الله لوسر حفيد بدم األمثة االيدي تلطخ عىل تدل وحمارضاته
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الفاجعة صدى
 فقد .العزيز الهثيد روح عىل الفاحتة باقامة العزاء مرامس وبدأت

 الفاحتة جتدد واكنت ايام. لعدة النعمي منطقة يف ال^ساءمآمتالعزاء أقامت
 يف خاصة البحرين من أخرى مناطق يف أقميت مكا .أيام ثالثة لك بعد

. )العامصة( املتامة
 مقطعة فاكنت النعمي منطقة يف الهشيد والد أقامها اليت الفاحتة أما
 فاحتة هشدته قملا املواطنني قبل من كبرياً حضورًا هشدت فقد .النظري

 املؤدية الطرق لك واكتظت الفاحتة أيام طوال املآمت اكتظت فقد مثلها.
 .الشباب من كبرية نسبة حبضور غريها عن هذه ومتيزت الميهاباملعزين

 اهليد عرف فقد للحضور. عامل أكرثمن يدفعهم اكن املعزين ان مكا
 الثعب. أبناء من املثقفة الفئة يني خاصة قاطبة، البحرين متوى عىل

 حمارضاته احدى اىل يمتع مل او به يمسع مل معن بيت خيلو ال فياكد
خلفه. ىلص او وخطبه
 تقبلها ان ميكن وال الناس لدى مألوفة تكن مل الوفاة حدوث طريقة ان
 الغرييف. اكليد واحرتامه وماكنته مقامه له ثخص لوفاة مقتع كبب
 يف احلكومة تورط حول بيهنم متداوالً اكن مما الناس معه ما ولعل

 االجيابية املبادرة وباختاذ علهيا باحلقد تغيل الكثريين نفوس جعل احلادث
 بان القناعة الكريين لدى تولدت ورمبا للوفاة. احلقييق البب ملعرفة

 وخري االقرياء. من اخبار من يترسب مبا اال يكون لن الر اكتثاف
 والملز اهلمز لوحظ فقد وفعال الفاحتة. جملس هو لذلك ماكن

 تطرقن ايل لكذات١ من خىن ق مسحة إيل اكن ون ٠ازفاة' نز هو الرحيي درج وايل اكز اد انن تلب؟ اكنت الق جلانبية واالجادين^ا

 خري باملمهة قامت قد نفهسا الفاحتة فان معروفة، السباب الوفاة سبب اىل
 او حعوء ما لك العزاء مآمت حرضا الذين معظم نقل فقد قيام.

املختلفة. البحرين مناطق يف وأصدقاهئم معارفهم اىل ٠الحظو
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 عزاء جمال والطالب البحرانية اجلاليات أقامت احبرين خارج ويف
 الوفاة خرب املعارضة البحرانية الصحافة ونرشت تواجدمه، أمكن يف

ايضا.
 وباعداد املعزية، اجلماهري جتمعت الفاحتة، أيام من يوم آخر ويف
 وثلك .الهثيد دفن حيث اىل متوجهة الطاهر اجلمثان تثيع يوم فاقت

 عىل وتعاهده الهشيد حيياة تثيد هتافات رددت عزاء مواكب الثباب
 وأشارت باحلكومة بعضها نددت مكا .هيلع سار الذي الطريق يف املىض

 اكنوا آخر موكبًا الدين عملاء وكون االغتيال. حادث يف تورطها اىل
 »ذو ويه: رع( احلين االمام تأبني يف املعروفة القصيدة فيه يرددون
واحسيناه«. اي وياله وا خايل، امليدان من اقبل اجلناح
 الذين الثباب من عدد باعتقال االمن سلطات قامت ذلك اثر وعىل

شاركوافهيا او كب املوا قادوا

:-ييل ما العزاء مواكب يف رددت اليت القصائد ومن

لنا رمز حياتك
لنا رمز حياتك فقيدنلفقيدنا

فجعتنا راحال يا لنا فمن فبعدكم اسوةوقدوة ٠٠٠٠٠٠
الملحد عرضة وصيرتهم سيدي يتمتهم شبابك

سيدي احمد وبك بهم للحد الماتة أتحت
لبالء فيا ثككا فجعنا العزاء لواء عليك رفعنا ٠٠٠٠٠
ليلتى وفي يومي سأبكيه لهفتي وا هاشم نجم على

لوعى فيا الفؤاد بكاك حسرتي فيا الفؤاد بكاك
اتلفا ليوم مثوق وداع الدعاء ربيب وداعاً وداعاً

******
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االرقياب مع الثكوك يزيل للثباب بعدمك من أأحد
صواب امر عنلك احلق عن احلجاب لكشف فهيم وخيطب
 لعطاء الثبابعظمي نفوس بناء خري بناؤك حييي

******
شادالر رمز املاكرم امام للعباد فرقدًا يا غرييف
للفساد ماحيًا اهلدى حبق للجهاد مفن رقدت أعتا

الشباب نفوس ليبين مضيائً املا* يأفق الح فنورك
******

الاكمظ خىط اخطوا أن العامل اىل خطاب وهذا
اآلمث أثر يقتيف وال العامل يف الدين ينرش بان
والرياء احلد درب ويرتك األوصياء هدى يتري وان

******
الكرب افدح من واظمل ايب يا حمرابك منك خال

موكيب بك عزايئ عليك يتعب مل للدين فقيدك
للبالء فيا ثلكنا جفعنا العزاء لواء رفعناعليك

******
 للدروب مشعة ايا وداعًا القلوب حبيب وداعًا وداعًا

 اخلطوب لتلك فتعًا فمتًا للغروب مشنا أيا جنحت
اللقاء ليوم مثوق وداع الدعاء ريب وداعا وداعا

االء نيب عيون ك بكت العطاء قافالت قائدا ايا

فجعتنا راحال يا لنا فمن فبعدكم وقدوة اسوة

 يف الغرييف الله عبد السيد مساحة الىق احلادث تلت اىل اجلمعة وىف
مهنا:- جانب يف جاء تأبينية لكمة ديب يف رع( عيل االمام مجسد

 والقلوب البحرين هزت اليت االلمية الفاجعة عثتا االمبوع هذا »يف
 من ممتزيا وعاملا اعالمها من عل^ا البحرين شيعت لقد .عنيفا هزا املؤمنة
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 الهشيد املحظوظ عاملها شيعت العمر، من الثالثينات يف شابًا عملاهئا،
 نظرياً البحرين هلا ختهد مل رهيبة جنائزية مسرية يف الغرييف احد السيد

 املؤمنة واجلماهري التاس اجل من عاش لقد .حدثناالوافدون هكذا
 املؤمنة اآلالف اكنت ذا وا احلبيب. بعاملها مفجوعة هتب ان غريبًا فليس

 )ص( الرسول آل من اجلليل العامل هذا شيعت قد البحرين اهل من
 لقد ايضا. شيعته قد الله مالئكة من املالين فهناك هيلع الله رضوان
 من ابنًا بالعربات علوءة وعيون باآلهات علوءة بقلوب البحرين ودعت

وأمته. ورسالته ومبدئه بعقيدته بارًا االسالمية املسرية ابناء
 يف تعمقت اليت اجلروح اكرث وما معيقًا جرحًا القلوب يف تركت لقد
 املؤمنة القلوب ولكن الدماء. نزف وازداد اجلروح كرثت فقد قلوبنا.

 اغها مهنام. اكرب الها مهنام هتزأ فهي الدماء نزف و اجلروح اكتتفهتا مهام
واملصائب. املحن امام صامدة تبىق وقوته، وطاقته الله بنور معبأه
 يف فقدناك لقد طريًا. منك العود زال وال فارقتتا لقد حممد، أبا يا
 لليل الفاجعة.ولكنغسق أعظم وما الليل وحشة أقىس مفا الليل غق

 جفعت لقد .واتهثادك مرصعك أحشائه بني يلف ان يتطيع لن
 وزوجتك أبويك جفعت مكا البحرين وشعب االسالمية األمة بفقدك

وأوالدك.
 مع الليلة تلك طويلة جلة لك اكنت لقد .وداع بال وفارقتنا ودعتتا

 وما .معه وداع جلة جتعلها أن أردت وكأنك طويالً فهيا حتدثت ابيك
االخري. الوداع أنه يعمل أبوك اكن

 اكنت وما الليلة تلك يف جديدًا ثوبًا وبت وحلقت هتيأت ملاذا
 بربك للقاء ختطط كتت اظتك السبت. يوم يف ذلك تفعل ان عادتك

االعىل..
 ان اللكامت خالل من أسطيع ال الفاجعة اهنا حممد، أبا سيدي

 أشأم وما كئيب، جفر يف النبأ تلقيت لقد نفيس. يف مأساهتا معق اجد
 مع أعيث الفجر هدوء مع كنت حيث نبأك فيه تلقيت الذي الفجر ذلك
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 خيوط مع الصافية اللحظات تلك يف .الصياحية واالذاكر االوراد بعض
 يف هاتف يأيق ان أستغرب كت وما .يرن اهلاتف جبرس واذا الفجر
 لسؤال رمبا الوقت ذلك يف يب يتصلوا ان االخوان عوديف فقد الوقت ذلك

والدي. اكن اخلط من اآلخر الطرف عىل قضية. او
 بأيب واذا .قوية نبضات ينبض قليب وبدأ قضية هناك ان ادركت لقد

 حدث لقد : مرتعثة خفيفة بلكامت ويقول جماالً خلواطري يرتك ال
 .امحد اليد ريه رمحة اىل وانتقل : ليقول وعاد -كت مث سيارة حادث

 حني حلظات من أقساها مفا .الدموع واهنمرت يدي يف اهلاتف اهزت وهتا
حممد. أبا يا نعيك استقبلت

 عند املقدسة الديار يف عام لك يف بك نكتيق ان حممد أبا يا عودتنا لقد
 احلادث وقبل ولده. من املعصومني واالمئة )ص( رسوله وقرب الله بيت
ايضًا؟ الله شاء ان العام هذا سنلتيق هل السألك: بك اتصلت بايام

 ان آثرت لقد اسافر. لن العام هذا الواحد، باحلرف يل فقلت
هبم. التقيت وهكذا مبارشة. مجيعًا تزورمه
 لقد .اليك ماسة حباجة زالت ال والساحة فارقتتا :حممد أبا يا

 وسعت لقد .اجلنة اىل طريقك واخترصت رسيعا جهدك مثار لقتطفت
 فقد انت أما اآلهات. ونتجرع اهلموم نعيث وبقيائ وآهاتتا مهومنا دنيا

 قويم ليت يا تردد بك وكأيف الدنيا ودعت ومغها. مهها من اسرتحت
 يف فانت العني قرير فمن املكرمني. من وجعلين ريب يل غفر مبا يعملون

 وحن والصديقني واهلداء البني مع النعمي جنات ويف ورحيان روح
 واالرواح القلوب يف يح وجودك ألن حممد. أبا يا متت مل رفيقًا. اوكك

 من وكيانك ووجودك حياتك أذبت الذي اجليل يف حيًا تبىق .والنفوس
 جماهدًا معطاء عظميًا معالقًا يلف املوت اكن ومىت الله. أجل ومن أجله

 رست الذي وجهك دربك سيرتمسون وطالبك ك ابتاء ان .مثلك
هيلع.
.راجعون اليه وإنا لله وإنا سيدي العني قرير من
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الشهيد اربعينية

 املحتدثون فيه ركز كبري. تأبيين حفل أقمي الهشيد اربعينية ذكرى ويف
 فهيا: جاء بلكمة الرشيق الله عبد عيل االستاذ وابتدأ العملاء، دور عىل

الرحمي الرمحن الله بسم
 حنبه قىض من مفهنم هيلع الله عاهدوا ما صدقوا رجال املؤمنني ومن

تبديال«. يدلوا وما يتظر من ومهنم

 جفعت ال امحد أبا عزاء
 الراسيات من ارىس حفملك

 امحد يف الدهر ك ساء لنت
 احلياة ،بدار حيًا زال وما

 الزمان قدمي من كراماتمك
امحد أبا هبائ هنيائ..

 الكؤود المصاب هذا بعد من

 جديد بشيء ليب وصبرك
 الخلود بدار حياً زال فا

 حيد وفعل جميل بذكر
 الشهيد نداء يليي شهيد

الجدود طريق الطريق فهذا

. .العالء الفضيلة احصاب
املؤمتون االخوة اهيا .املحرتمني. آبايئ

وبراكته الله ورحة عليمك السالم
 ثملة، واية بثملة االسالم اصيب احلرام القعدة ذي من العارش يف

 والعامل بل بارسها احلرين جفعت حيث يندمل، ال معيق وجبرح
الكوكب. هذا جنوم من ساطع جنم بافول قاطبة االساليم

 ماكن لك يف املؤمنون رقع احلرام العقدة ذي من العارش ويف
 من وضاء مثعل وانطفاء االرض، هذه امقار من منري مقر ياختاف
.مشاعلها
 من قوية دعامة احلرام القعدة ذي من العارش يف هدمت لقد اجل

 تفيأ فيحاء واحة واجتثت املؤمنني، اراكن من منيع وركن الدين، دعامت
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 الظاموئن منه غهل طاملا معني ونضب احلياة حصراء يف السائرون بظالهلا
والصالح. اخلير دروب عن الباحثون املعرفة، اىل

 حمرم من العارش بيوم ليذكرنا احلرام القعدة ذي من العارش يوم ان
 نكتيق اذ وحنن متيزي. ويوم سعادة ويوم هشادة يوم اكن فلكامها احلرام

 تلك من يومًا اربعني بعد الكرمي التأبيين احلفل هذا يف الليلة هذه
 وجندد السعيد ثهيدنا لروح الوفاء لنؤكد نلتيق انا االلمية الفاجعة

 الزتمه الذي والهنج هيلع سار الذي الدرب عىل قدمًا امليض عىل العهد
 الله درب هو الدرب وهذا .الرشيفة حياته حلظات من حلظة آخر حىت

 اسوة رسه« »قدس منه متخذين الله ثريعة حاية هو الهنج وهذا
. . .ومثال

: لسعيد ا ثهيدنا
 كذلك نكون ال وكيف فيك خارتتا افدح وما بفقدك مصيبتنا أعظم ما

 الذي املعطاء الصري الوايع املخلص العامل للعامل مثال خري كنت وقد
 لكك امتدادها عىل االسالمية الساحة أحوج وما اليوم. بينتا وجوده يتدر
 والله فانه الزمن معر يف قصرياً الرشيف اجلك اكن ولكنئ يوم. فيلك
 يقاس ال االنسان معر الن لله، الصادق والعمل العطاء مقياس يف شاخم

 يف له زادًا يعد مما احلياة هذه يف قدم مبا وامنا عاثها اليت النني بعدد
الشاعر: قال مكا أخراه

الطوال احلياة مقياس عد قد من فضل احلياة مقياس العز

سبيال عاله الى الحياة جعل من عاش كم والتقل عاش كيف قل
قليال وعاش مآثره كرثت ماجدا املنية طوت ان غرو ال

ربك عىل وفدت النك الضائعة انفسنا احلقيقة يف نبيك انا سيدنا يا
 اروع ضاربا االداء يكون ما اكحسن االمانة أديت ان بعد مرضيا راضيا
 ولكفه العمل حبمل الله رشفه من لك هيلع يكون ان جيب ملا االمثلة
 بصرية، عىل الله اىل وداعية لآلخرين قدوة ليكون به والعمل بنرشه
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 عليك بىك لقد اجل . االنبياء. ورثة من واحدا يكون بان وجدير
 فوك ميلؤها اكنت اليت تلك بفراقك أوحثهتا اليت حماريبك يل عرابك

 كتبك بل كتابك عليك ويىك .وساجدا وراكعا وقاعدا قائيا الله يذكر
 عليك وبىك .ومفرًا وشارحًا ومذكرًا موجها يرفقتك أنت طاملا اليت

 ذلك بعد لريوا الرث، عطائك معني من يغرتفون ظلوا الذين طالبك
 وأرشبهتم بالتقوى، غذيهتم الذين شبابك عليك وبىك دربك. عىل

 فتية خري مهنم فكونت احلايف واالب املريب هلم وكنت االميان، صدق
 يف احباؤك عليك وبىك مبزاياك. ويقتدون غهجك يهنجون برهبم مؤمنني

 عرفك من بالذهول اجليع اصاب اجلليل مصابك ان بل ،ماكن لك
. آخر. دون لخشص وال لنفسك يوما تعث مل النك يعرفك، مل ومن

ستا احلياة هتدي ساطعة اكلمشس
واجلبال اهلل سقيت واكحلاب

 الصلب الرجل كتت .وبعده ىشء لك قبل وامتك لديتك عشت لقد
 لومة الله يف تأخذك ومل احلق، جادة عن االهواء بك تميل مل املتقمي،

 من امثالك وعىل عليك واحلاقدون حاسدوك يكرث ان غرابة فال المئ
 ومن الله يعبد من بني شاسع، تفاوت من الفريقني بني ملا الرسالني،

. .بدنياه آخرته باع
 بضاعة فهيا راجت دنيا فارقت فقد حممد أبا يا رسيعًا فارقتنا ولنث
 برييقها اخنذع لقد حىت واالزدواجية والتلون وامكثيل والتفاق الرياء

 االقوال من واالصيل الزائف لدهيم فاختلط الناس، من البطاء
 .والبمل السم بني او والرساب املاء ين يفرقوا ومل ،واملظاهر واالفعال

 املسملني يصيب يزال وال اكن الذي العضال الداء هو لعمري وهذا
 . .املعترب واقل العرب اكرث ما ولكن االرض. بقاع ىث يف باليالء املؤمنني

 مهومها ماكبدة من فاترحت فارقهتا اليت االمة من رشحية سيدنا يا اغها
. مآب. وحن لك فطوي
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. I،* أبا يا

 قطرندى االزهار اىل اكلفجرهيدي حتيتتا الدنيا من اليك غهدي
اخللدا ذكره يفارق مل من واحلي هبا احلياة قيد عىل نراك انا

ابدا رسمدا مثىل احلقيقة تبىق مكا للحياة مثاالً تبىق لوف

 االطهار اجدادك يسرية ورست املتكر عن وغهيت باملعروف أمرت فقد
 منا فعليك ميتا وطت اليقني اتاك ىح بعهدك ووفيت السالم علهيم
 حياء تبعث ويوم استهشدت ويوم عشت ويوم ولدت يوم عاطر سالم

راجعون« اليه وانا لله وانا

قاسم عيسى الشيخ كلمة
 للعملاء احلقييق الدور عن لكمة قامس امحد عىي الشيخ فضيلة والىق

فهيا: جاء
 اىل واناكنتملعابر قضايا عندمك يه مكا دامئًا عندي املناسبات »ان
 قضية دامئا واالسالم االخشاص. يه االحيان من فيكثري القضايا

الرجال. عىل احلفاظ و بالقضية االخذ تعين االسالم وحياة ورجال،
 بال جممتع اما ناقص، جممتع وحالني مهندسني بال أطباء، بال جممتع

 بال جممتعا، ان اآلخر والطرح طرح. هذا اكمل. جممتع فهو عملاء
 اما امللكات، من ويعايف ناقص جممتع حالني بال مهندسني، بال اطباء،

 وجوده يف مث االىم وجوده يف مهدد جممتع فهو عملاء بال جممتع
العميل..

 اىل ونيف ورويح فكري وانشداد غزيرة انانية العإمل العامل؟ هو ما
 حيمل العامل . . الفيح االفق من معتدة رؤية متتلك وعقالنية ،احلقيقة
 يثل العامل . املجتع. يف ثقيل وزن ذي رأي وصاحب كثرية اهدافًا

 قصرية وقت حصيلة يل العامل .معلية رضورة ميثل مكا انسانية رضورة
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 الدور هذا وراء ومن ياملعاناة، حافل جهادي دور حصيلة هو امنا
 العامل املجمتعات. يف القلة اال العادة يف علهيا تتوفر ال ممتزية كفاءات
خطري. ودورها مثينة نادرة عخصية

 وجوه من وجه اهنا عىل العملاء وفئة للعامل اخرى رؤية طرحنا ورميا
 العملاء مجاعة ان او عتيق وفكر قدمي يزي املجمتع يذكر الثيب الرتاث

 الزوايا يف يعيثوا ان القدر علهيم كتب الذين واخلائني الاكىل من فئة
. احلياة. يف قبورا تعيف اليت الزوايا االضواء، عن البعيدة

 فئة العملاء فتة ان ونرص وتفصيال، مجلة الطرح هذا نرفض واننا
 فكر تقود ان بل املجتع مع تتفاعل ان وعلهيا بدور وتقوم رسالة تتحمل
 اىل هيدف رعيل لك تتةدم وان االنسانية اهدافه ترمس وان املجمتع

 يف دورًا ميلك ال مهمل مك اىل العملاء فئة تتحول ان نرفض اننا الصعود.
جممتعه

 تعرتف املجمتعات ولكن جممتعها، يف دورًا هلا ان تعرف الفثات لك

 من هل دور؟ بال فئة يه هل العملاء؟ فئة يف تقولون مفاذا هؤالء، بدور
عملاء؟. هناك يكون ال ان عىل تتفق ان االمة مصلحة

. . شلكيًا وجودًا يكونوا ان يرفضون العملاء
. .ذيليًا وجودًا يكونوا ان يرفضون العملاء
االنسان. يقود الذي االسالم حفظة العملاء
 جير ال أملًا ولكن املًا، تذوب أن املجمتعات عىل وحق . .معمل والعإمل

 تذوب ان هلا حق . .باملؤولية وحمسسًا مربيًا اجيابيًا املًا واغا السلبية ايل

 طويلة ومعركة الف مع مريرا جهاديا دورا تكويته يعين عامل لفقد املا
 املعارك اكرث يف االنتصار عىل فائقة قدرات ويعين . .الذات ملبيات مع

. . الف. معركة ويه واكريها اسمترارا
 غت صاحلة بيئة يعين مث املمزية والطاقات املواهب تلك يعين العامل

 اليه تتد املجمتع يف ملحوظا فعليا وجودا واعطت القابليات هذه فهيا
 ال جممتعه، مع قوية جورا ذلك بعد من يعين وهو والعقول. االفئدة
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 هلم نفسك تعيط انك اآلخرون حيس وان اال الذات، بتنايس اال تبىن

مثن. غري من
 وحني واعية املجمتعات تكون حني - االس يف رصيده يأخذ ال والعإمل

 تبىف مفىت . للدنيا. ال لآلخرة يكون حني اال - نافذة ابصرية تكون
 لملجمتع احلضاري الوجود غور يف بعيدا امتدادا جيذورها متتد ثخصية

 مىت و . ومطوحاهتم. الكثريين آمال ومتثل الكثريين قلوب اىل ومتتد
النوع؟ هذا من ثخصية تمتثل

 النادر. اال الناس من جيتازها ان يستطيع ال طويلة بناء معلية اهنا
 نفخة تثط ما مبقدار تظهر االنسانية ملاذا؟ انسانية، رضورة قلنا والعامل

 نفخة وجوده عىل تطىغ العامل ان واملفروض واملجمتع، الفرد يف الروح
 واخلارج الداخل من التحديات لك مع جهادية معركة ويدخل الروح،

وتعاىل. صبحانه لله جزئيا ولو خيلص ان يف
 كيان يف الروح نفخة وتتشيط الذات بناء من اهلادفة املحاولة هذه

ملاذا؟. الناس، مضائر يف خاص مبوقف يمتتع جتعله الفرد

 واملواهب بفطرتنا املرتبط المكال اىل مثدودون دامئًا الننا ذلك

 ىه الىت واالمتعدادات وجودنا يف االهلية العناية غرسهتا اليت الطبيعية
 نىف يف حتقيقه عن أجعز ما فيك ارى قد انين المكال. اىل وسيلتتا
 نقف دامئًا اننا خشصيتك. يف أذوب ايك، أنشد اعشقك، فلذلك

 يعادون الذين حىت والرسل)ع(. الله عمظة امام املهبورين موقف
 االنبياء هلؤالء وممتزية خاصة بعمظة يثعرون ويضادومه الرسل

والرسل.
 ىف دامئًا مربوط االنسان ان الفطري احاسنا من متامًا نعرف اننا
 تتفاوت اليت المكال مناذج من مغوذجًا رأى فاذا حنوالمكال، توجهه
 اهل االفذاذمن حنترم اننا عفوي. يثلك اليه انشد ونقصًا مكاأل

 انفنا باحرتام نثعر بالدفء، تعر الننا العالية الروحاية الكفاءات
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 املتوى .الفعلية ذواهتم خالل من الشأنية ذواتائ اىل حمترمة نظرة بالنظر
 تتعثقها منارة يصبح الطويل اجلهادي دورمه خالل هلم هتيأ الذي الفعيل

 هذه عىل نعرث ولن انسانيتتا عن حبث الن دامئًا حمتاجون اننا النسانية.
 يف كدًا أيامه وجعل الله سبيل يف العمر أذهب من يف اال النسانية
يكون. هكذا النه معلية رضورة والعامل وتعاىل، سبحانه الله مرضات

 . .خائن سيايس قمي بال سياسيا ان . .خائن طبيب قمي يال طبيبا ان
 يكون ال حني القمي تنبع اين ومن . خخائن. معمل قمي بال معملا وأن

 وال ،الله بايام تذكري يكون ال وحني الله بدين االنشداد يكون وال العملاء
!املجمتع يف النور تبث هداية وال للحق لكمة تكون

 كيفام حركته تسري تافهًا مهمال وجودا العملاء يكون ان يريدون هل

 يف مرتاحون فكهون ومه التار رضوب وتأخذمه الشباب ويضيع سارت

ييوهتم؟
 ان واما كذلك العملاء فئة تكون ان اما االخوة: اهيا خيارمك هو
 العالء تعريف ان متاما اؤكد ان اريد وال وحيتذ ويع. مصدر تكون
 يصور ان يريد مكا املجمتع يف ضارة فتة امه ليس رشيرة، فئة مه ليسوا

الاكفر.. الغريب االعالم
 كباره لكه املجمتع هلا يتىح ان جيب جدًا خطرية مسألة اهنا

 هيلع ترضب الذين اللعني الوتر هلذا فيه، من ولك مسؤولوه وصغاره،
 صاروا العالء ان وهو الصهيونية، واملصادر وأذاعاته الغرب حصافة
 اهلية ميلكون الذين وعىل . .االساليم املجمتع يف خطرياً وجودا ميثلون

 يف الدين اكن وما فقئة، مصدر ليوا العالء ان يعملوا ان القرار اختاذ
 هناك اكنت وأذا ويع محلة العملاء ان لرب. فتنة مصدر االيام من يوم
 واذا . . العملاء فئة من اخالصا اكرث فتة جتد فلن املجمتع يف خلصة فتة

 اكنت واذا . العملاء. فئة من أعقل فئة جتد فلن عاقلة فثة هناك اكنت
 اهمتامًا أكرث فثة جتد فلن املجمتع يف واالستقرار االمن هيمها فثة هناك

العالء. فئة من االمر هبذا
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 من هناك وهل تدبر من هناك فهل . .العرا، رسالة تكون هكذا
 لن . .الشيوعية حنو سائرًا املجمتع يروا ان يعهم لن العملاء ان .ويع

 وهذا .منقذ اساليم فكر من ميلكونه ما عىل يكوا أن العملاء يسع
 او االسالمية الرؤية وبلورة االسالمية العقيدة وبلورة التبليغ من القدر
 فهيذالكها واننا ظرف. يسقطه ان اليصح االساليم املفهوم حتديد
 وان واالستقرار، االمن اال وطوائفه فثاته بلك لملجمتع، نريد

 متىف ما ذاقت الكيري او الصغري من مبتدئة الفتتة دخكهتا اىل املجمتعات
 سل عنه واملسؤول مثرتك واحد مصري انه .املوت والصغري الكبري معه

.واحدة«
 الفضيلة احصاب قبل من ئد والقصا واللكامت اخلطب وتوالت

 عيل حممد احلاج االستاذ وألىق العيد. الهشيد وطالب والشعراء العملاء
فهيا: قال باملناسبة تأبينية قصيدة الدين زين

الرييع
 اسود ليل االحزان غد لكن

 يتجدد مصابه الحبيب فقد
 أكمد فالمصية المكارم، حلل

 معهد والمكارم للفضائل هو

احمد احمد حفيد متبصرين،

 ضفافه فوق فاض عمل نبع يا
 واكرثوا الظاموئن، منه عب مك

 ديلهم وكنت مثوا، خطاك وعىل
 لكما فاكنوا هلم املنار كتت
 ال فبابك مرسعني، رحابك أموا

 عىل مرشقة االضواء فتلط
علهيم وان قدوهتم، عرفوك

معر
 الغد ويعقبه يىق ال الليل

 الذي ولكن تنىس ومصائب
 الذينتلفهم من الفقيد وأذا
 من بفقد املصاب، عظم قد منمث

٠٠٠٠٠٠٠*ال وقدوة العايدين ليل مصباح
 اليد تغرتف حيث التناول هسل
 وتلذذوا سائغا، رأوه ملا

 حيمد ثان ولك للصاحلات،
 هيتدوا مل ودرهبم الظالم جن

 يوصد ال عهنم دوما حفتوح
 يتبدد وجفأة الظالم ذاك
يقتدوا ان شؤومه، مجيع يف بك
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 هلم القصوى القدوة كت وكذاك
 عاوال اللهمرت طريق وعىل

 وحمذرا مبرثاً مضيت قدما
 الذي الفذ جهادك امتر وقد

 وترشد القومي الهتج اىل هتدي
 جتحد ال جبرأة الفاد حمو

 ترتدد وال وغد من غلىث ال
واملحلد نتاجه، اكيق خيث *٠٠٠٠٠**

 ترى بان لديك القصوى والغاية
 ويهتي الصالح لإلد ا يف ويعم

 حتقه والطريق ، ،شوطا ققطعت
 عصابة عيك خطرًا وأشدمه

 هتن مل الفريدة عزميتك لكن
 ال وخلقك متل ال ختطو، وبقيت

 أمساعنا شئفت لك خطبة مك
 وهئه اكباب ترك الذي هذا

 ودرهبم هناك الصايف فاملنبل
 ونادر تنث اخالق وهناك

 تدع مل العريضة ابتامتك اال
 ساعة استطاعوا ما عملك فيض عن

 سعت ما خكصك ظل فكأمه
 واصبحوا العلوم كسبوا قد منمث

 امومة خري ابن يا عطاؤك، هذا
 دي نرش يف رصفته الرييع معر

 تتوطد عحمد دين اراكن
 املفسد يعىث وال الفاد معر

 ترصد عيك واالثرار االخطار
 والعجد راكهبا للجمي« »ا ملك

 يدد اكن االس رب وخطاك
 املقود يديك ويف الغفري مجع

 مجسد ،عملك بنور اتضاء ومك
 يقصد رحابك اىل البالد، أقىص

 ومعبد الحب منه للهنل
 توجد نراها ان خشصك غري يف

 ييعدوا ان لثبابنا متدوحة
 واالبعد قرهيم سواء ال ال

 وتقعد تقوم أو حينا، رجالك
 وتقصد تؤم أعالما الناس يف

 ختلد اجلنان يف وانك باق،
تهثد دوماواملحافل الله ن ***٠٠٠**

 فالذي ثخصك االخوان جمد ان
 نافعًا وعملًا تىق اراك لكن،
 كثرية وىه الغر الصفات حن

 عندما خابت اآلمال أمحد، يا
 أحثائنا وىف دنيانا فارقت
 فكأنا رضامها يثب ابدًا

 حتية ألف ألف منا فعليك

 أمجد أحب، كما اتطيع، ال
 يتجد مرا بال فيك والمجد

 وأحدد أعدها استطيع ال
 تعقد كانت وعليك فارقتتا،
 يتوقد حرها ناراً خلفت
 موقد قيد وكل الوقود نجن

 نردد للدعاء نضرع بالليل
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 هانائ جنانك أسكه . رباه.
 وأهله املصاب عىل أباء، وامنح

 يفز ومن اجلميل الصرب وارزقهم
 ميثلجعفر ان صهل وعليك
 وأب اخوانا االشبال وبقية

 انه مىع بلك الفقيد دور
 يرى حىت أبهيم معر وتطيل

 جنة لك مؤرخ الفراق عام

 اسهتدوا الذين ومع ومنعا
 ينفذ ال داائً عظميًا أجرًا
 يتد خري بلك فاز بالصرب

 حممد واحلبيب باقر واخوه
 يولدوا مل ومن ولدوا ومن تاءا
 يتبعد ال ومنك الزمان طال

 ويسعد اجليع من يرتضيه ما
أحد يا املىف فهي زلفت قد

 قال التأبييف احلفل يف قصيدة اجلمري االمري عبد اكيخ فضيلة والىق
فهيا:

والجزر المد

 بالجزر المد بعد أنصاب
 الفكر يشامخ أطاح حدث
 لوارده فقل جف النبع

 خسرت قد الثر الجهاد دنيا
 فأعيتا أسى القلوب مأل
 ادصعها نفاذ بعد لي اذ

 لنا يحق بكيناه فكعن
 أسى الدموع جرت فلمثله

 فهر من الحي أصاب ماذا
 حجبت ان البدر هذا انوار

 خفى كيف الم هذي وضياء
 مفاجئة فاجعة لله

 الفجر؟ يف االعصار ويلفنا
 الفخر خلارؤ يا أمفاه

 قطر من اليوم للظ،اء ما
 خر من لله فيا عليا

 احلمر باالدمع جفرت قد
 وطر يف تصب الدماء اال

 العذر من سعة فيف ما او
 جتري فال مجدت.. ومكله
 القطر يف االميان بىن ودىه

 العرث بليلة المتام قدم
 الظهر يف المث اصاب ماذا

الطهر قوامص اشد جائت

٠٠٠٠٠٠
٣١



 قاسية االيام أفهكذا
 ترسلها االحثاء اىل أكذا

 حتمطنا ...يك ماذاجنينا؟
 حياربنا دهر من ويالى

 فيرتكتا؟ يبيغ الذي ماذا
 بال تعيش ان منا أيريد

 حتركنا دىم فيه ونكون
 مضائرنا بال نعيث لن ال..

 بتا اخلؤون الدهر وليقعل
 ىق الكرمي مهاعىلحلر

 وعر؟ مبلك تسري وبنا
 الكرث؟ هسامها اشد حنقا
 الدهر حوادث الزجاج مثل

 جيري . .مرادنا وضد
 النكر طعناته عن ويكف

 الرش مهنج ونركب دين
 الكفر قوى او اجلرمية ايد

اخلير مهنج تفارق لن ال..
 والنشر التفس في شاءه ما
الحر هامة يوماً يحن لم
*******

 تدري هل ٠ العمل فقيد ايه
 متزقها اكبادا خلفت
 به للعلوم ناد أدهثت
 هدى تفيض اكنت ومنابرًا

 تعمرها كنت قد ومساجدًا

 ذعر بانف تركت ماذا
 البتر كصوارم أسى خطب

 الصدر مركز تملك كنت قد
 كالنهر الفياض ييانك

 والذكر المعطاء بصالتك
 ماجئة الثلك ثياب لت

 فلمي األذان رفع قد تدعوك
 مىض فتاك النايع فأجاهبا

 زخا أنوار، أعطاك

 اهلجر قوة تشكو باحلزن
 عذر؟ من للرتك ملتأهتل

 طهر برتبة يرتحي يك
القبر اضاءة شاء واليوم

*******
 هنا أراك اهلادي أبا ايه

 به احلمام ظفر الذي لت
 قد مالك . لالسالم. اعطيت
 له رمبت جممتعا كونت

 -لكت طالئعا منه وصنعت
 فالزتمت بالعمل غذيهتا

 العمر رحلة تواصل حيا
 خرس ليف صفقته ان بل
 الذكرخبالد احلياة اعىط
 اكلبدر أضأت وفيه دربًا

 اخلير ومتاجه اهلدى طرق
اخلرض أفيائك يف بالدرب
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 هلا فهو للحق جندهتا
 من للدين اعطيت مبا فاهنأ
 كأهنم غدوا باشبال واهنأ

 حدث قىس ان صرباً علوي

 ملن باجلزاء ادرى والنت
 به اصبت مبا اصت والن
 خلف من تعطاه مبا فابرش

 املر صعبه يف مستعذبًا
 الزنر بعمرك العطاء هذا
 الرث نعميك امتداد فهيا

 الصرب قمية تعرف فألنت
 األجر من وعدوا وما
 باجلزر قبل يسبق فاملد
ذخر من قدمت مبن واهنأ
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األولى السنوية الذكرى
 الغرييف امحد اليد السعيد الهشيد روح عىل الفاحتة جمالس اقميت

 وقد .املؤمنني من الغفرية اجلماهري حرضهتا النعمي مبنطقة والده مزنل يف
 يومني امترت اليت املجالس عىل الغرييف علوي اليد والده ارشف
 اليد يدي عىل االسالمية ترييهتم تلقوا الذين الشباب وحرضها اكملني

 واهتام االسالمية بالشعارات املطقة جدران امتألت وقد الهشيد.
 قامت ذلك اثر وعىل .الغرييف اليد قتل مؤامرة بتدبري السلطة

 هذه يرتادون اكنوا عن املتامة شباب من عدد باعتقال السلطات
 كربى درجة عىل امهنا قوات خليفة آل سلطات وضعت وقد املجالس.

الستهشاده. االوىل السوية الذكرى مبتابة واالتعداد التأعب من

- : فيه جاء بيانًا املقدسة مق يف البحرانية العملية احلوزة وأصدرت

الغريفي السيد قتلوا لماذا
 ولو نوره ممت والله بافواههم الله نور ليطفوئا ويريدون تعاىل قال

الاكفرون« كره
 هو البحرين يف االمية السلطات به تقوم الذي االرهايب املخطط ان
 املطقة، عىل االتاكرية الدول دبرهتا اليت السملسلة حلقات من حلقة

 بقه فقد ،املخطط هذا ينفذ أن البحرين أمن عىل بغريب ويل
 لكه هذا وراء ومن العراق، يف الصهيويف األمن وجهاز ايران يف السافاك

 عىل املؤامرة جلزئيارت واملحبع والرشقية، الغربية االستعامرية الدول
 املخططات يف ما حد اىل تتقارب اها جيد بلد لك يف واملبه العمل

 العميق خوفهم من نايع بالطع وهذا ،ائية٠امالاذ واملمارسات االرهابية
 االسالمية الثورة جترية بعد خصوصا الواعني والعملاء الوايع العمل من

.تعاىل الله حفظه اخلميين األمة امام بقيادة ايران يف
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 عىل باهلجوم السافاك قيام االرهابية السلسلة هذه من احللقات وأوىل
 العاملني العملاء واعتقال واغالقها الفيضية مدرسة والتور العمل معقل

 العلياء من عدة وقتل بلده، من وهتجريه اخلميين االمام رأهسم وعىل
.الرساليني
 قام يأن رضباته أوىل العاملي الكفر سدد االسالمية الثورة قيام وبعد

 القايض والسيد ومفتح مطهري الهشيد امثال للعملاء جسدية بتصفية
الدخيلة. أياديه بواسطة واملعرفة العمل مركز عىل وباالستيالء وغريمه،

 هذه سلط بأن املظلوم العراق يف اخرى حبلقة االتعامر وقام
 االشعاع مركز برضب األكرب للثيطان العميل صدام الرسطانية اجلرثومة
 وزج املؤمتني العملاء وبهتجري األرشف، النجف وهو العاملى العملى
 وانهتاك التعذيب انواع أشد وتعذهيم الرهيبة اجلون يف آخرين

 اليد العمظى الله آية العظمي الهشيد رأهسم وعىل وتقتيلهم حرمهتم
 لبتان يف االرهاي املخطط حلقات وتتواصل وغريه. الصدر باقر حممد

باحلرين. وتتهتي والسعودية ومرص واالردن
 يف أسياده قبل من له املرسوم املخطط مضن احبرين يف األمن فأحمك
 ووجه والعودية العراق وأمن السافاك من بأفراد وباالتعانة بريطانيا
 االساليم النور اشعاع مركز فأغلق ،العمل ودور والعملاء للعمل رضبته
 والشباب العالء واقتاد رشسة جهمة بعد االسالمية« التوعية »مجعية
 ،بأخدث التعذيب انواع أشد لتعذهيم الرهيبة اجلون اىل املؤمن
 هذا لكن ،احلق اىل والدعوة لالسالم العمل الباقني عىل وحرض ،وسائله

 الباطل يقاومون خنادقهم يف فبقوا املجاهدين، العملاء عزم امام يقف مل
 املوضوعية.، الظروف وفق وحنكة حمكة بلك أساليبه ويصارعون

 أمحد اليد للعالمة اصطدام حادث باصطاع االرهايب خمططه فامتر
 هذه درس أن بعد والعمل العمل رجل اغتال وهكذا الغرييف،
 األرشف اجكف حوزة يف بويع االسالمية العلوم تلقت اليت الخشصية

اوساط بني االسالمية االحة عىل حبتكة ومعلت ،اعامظها يد عىل
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اصعهدثبا. ختلف عىل األمة
 قاعدة الجياد يعمل الغرييف الهشيد ان البحرين يف »األمن« ادرك لقد
 لك اىل التجديدية ونظراته احلاذقة توجهاته عرب اصيل اساليم ملجمتع

 اخلبيث دوره االستعامر فهيا لعب اليت واالطروحات املفردات من

املثوه. بطرحها اخرجها حىت وغريها
 الهشيد نظرة مشلت اليت واالطروحات املفردات مجلة من واكن

 الدين عامل ومفردة والدين الياسة ومفردة ،والة الشيعة قطايع مفردة
 فاكن املؤولة، احلوزة واطروحة واجلامعة، احلوزة واطروحة واألمة،

 عدومه جتاه والشيعة الة بني الصف توحيد اىل يدعو الله رحه
 طيعا طالبا فاكن القاهرة، يف تواجده اثتاء ذلك اثبت وقد املشرتك.

 املجمتع، افراد ملختلف جادًا داعيا* واخآ لزمالئه نصوحا وزميال ألستاذه
 وذلك السياسة عن الدين فصل عدم رضورة عىل يؤكد الله رمحه واكن

 يف واعيا رجال فاكن العامل، لك يف املجمتعات الخبار الشديدة مبتايعته
 الساعة احداث عن حدثهم اخوان مع جمىل يف جىل فاذا األمر، هذا

 واجلامعة احلوزة قطايع بني الفصل عدم اىل ودىع املجمتعات وأحوال
.واجلامعة احلوزة يف الدراسة مشاق بتحمل وذلك

 يف يدرس احلوزوية الدروس فيه يدرس الذي الوقت يف فاكن
 يتصل واكن القطاعني، هذين يف العليا املراحل قطع حىت اجلامعة

 خمتلف اليويم جمله وحيرض اجليع اىل وحيارض واحلوزوي باجلاميع
البناءة. عطاءاته من ليستفيدوا االمة أفراد

 ذلك عىك احلوزة لقطاع جتديدية ونظرة فكرة الهشيد وحيمل
 القائد باالمام متأسيا النظرة هلذه والتطبييق والعميل الدرايس اللوك

 اكلهشيد الثورة رجاالت خط عىل وسائرا االسالمية الثورة مفجر

 االجهزة روع يكن مل ولذاك فلهذا وغريمها، مفتح والهشيد املطهري
 ذلك يان ظنًا األمة اعني بني من اجلليل العامل هذا ختتطف ان اال األمنية

 يلف جديد يثوب ظهرت الظهور، عن حيجهبا و احلقيقة سيغيب
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 ابناء له ليس أبرت الهشيد ان تصوروا امه اذ مبينًا، خرانا طياته يني
 تعاهد البحرانية العملية واحلوزة العظمي، اخلطأ هو وذلك واعوان،

 يصبو اكن اليت املفاهمي وحتقق العظمية مريته تمكل ان عىل الهشيد
لتحقيقها
 والزمان العرص صاحب ونعزي نبارك األوىل السنوية الذكرى وهبذه
 األعالم والعدهاه الله حفظه العظمي اخلميين األمة وامام فداه ارواحنا

الكرام. واالساتذة
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: محبيه احد وكتب
 مل شيائ، منك أمسع ومل بك ألتق ومل . أرك. ومل اكمل عام انلخ

 مل عارضيك، اكتف الذي البياض يف النظر أمعن ومل لوجهك أنظر
 أصل مل ينضب، ال الذي عطائك ينوع من أهنل ومل صوتك أمسع

 بدا مما عدا وما اجلفاء، هذا فملاذا معك، مائدة عىل أجىي ومل وراءك
 اذا رسا أذيعك فال ذلك ومع . .اليه بلغت ما اىل بينتا القة تبلغ حىت

 وال عليائك، مقابل يف يل شأن ال النين شيائ، عين متع مل رمبا أنك قلت
 الكثري، الكثري عتك مسعت ولكىن مقامك، يكون حيث يل ماكن

 ما اىل كريا املع أخصت و ، ذكر. او عده أتطيع ال ما أذناي استقبلت

 استيقظت عندما دهثيت واكنت بثأنك، واللكام احلديث من عنوع هو
 فيك التفكري عن التوقف عىل قادر غري يب فاذا حببك مولعا يوم ذات

 قال وحىت يعارشيف، من عىل خافيا ذلك يعد مل حىت بك، ووهلي
 ما عرفت النين ،قالوا ما أصدق مل أيف غري ،صاحبمك جن لقد : بعضهم

 ان املرة هذه كيف ومسحت بك، جهلهم عىل وعذرهتم عنك يعرفوا مل
 او وشأيف يرتكويف ان علهيم ومتيت جنويف، عن قالوا ما هلم أغفر

فليجتولكياجننت

 فيك قيل ما بأن القول يف أتردد ولن ذلك، حدث كيف تسألين وقد
 فيلكام االمه العامل اكن وعدو ومنصف حمب من وعليك وعنك
 فهو اجلفاء، هلذا عليك أعتب ولن به، واجهتين الذي اجلفاء رمغ حدث
 واكن ،تربيته ىف ورغبة له حبا ولده عن يسكت الذي احلتون الوالد جفاء

 وباكك ظهرانيه بني موجود وأنت جفاك الذي لشعبك بليغًا درسًا جفاؤك

 انطلقت اليت الساخنة الدمعة تلك واكنت ،فارقته عندما الدموع بدل دما
 والنساء، الرجال واالطفال، الكهول والشباب، الثيوخ حماجر من

 هيز الذي الكبري االنفجار مبثابة وخارجه الوطن داخل يف والبعيد القريب
 عىل آثارها تركت الدمعة تلك وحرارة .أقصاه اىل أقصاه من النامئ العامل
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 يثورة وقاموا التقاعس بسبب الذنب بعقدة شعروا الذين الباكني وجوه
 سملمية ثورة اكنت اغها رمغ اآلمث، التظام عروض هزت اليت »التوابني«

 قرارة يف وندم التظام ذهل حىت احلثر يوم كأغها اجلماهري فهيا خرجت
اغتيالك. عىل اقدم حني امث من اقرتفه ما عىل نفسه

 الدمعة حرارة ألن املصيية، لكون قامتة سيدي يا الناس وجوه ان
 يقتيف اجليع فراح واخلدود والنفوس القلوب يف حريقا أشعلت

 يف الرغبة ان غري له، رمسته الذي الدرب عىل السري وحياول خطواتك
 االدوات انعدام مع خاصة حتقيقه، اماكن بالرضورة يعين ال اليثء
والتخاذل. اخلذالن وتفىث

 حديث زلت ما ولكتك وامتك، شعبك فراقك عىل مر اكمل عام
 يلحاظ عنك يتحدث ومهنم حدود، دون املدحي يكيل من مفهنم الناس،

 الله أمعى ممن وآخرون وقيادة، استقامة من ثخصيتك هيلع توفرت ما
 ان اتضح ان بعد نورك اطفاء عىل يتاكلبون فراحوا احلق عن أبصارمه

 وقف والقايل، »املغايل« هذا وبني .االخفاء عىل يستعيص االميايف النور
 ال اليسء باملكر فاذا هديك، عىل ويسريون اهدافك حيملون شبابك

 قفزة اىل استهشادك يؤدي ان يف يأملون هؤالء اكن وقد .باهله اال حييق
 فهيا ويستيقظ به لاللتحاق الركب عن ختلفوا من فهيا ينطلق فريدة نوعية

 غري .-ا وامطأنوا الدنيا باحلياة ورضوا احلق عن ناموا الذين النامئون
 وتاكثر الدنيا عىل املتاكلبني تاكلب رأوا حني تتحقق مل آماهلم ان

 لكمة وقول احلق نرصة عن املتراجعني وتراجع والعدة بالعدد املتاكثرين
 يستطيع وكيف واالفثدة، البصارا الدنيا حب ييمع كيف آم . الصدق.

 الضالل، متاهات يف وزجه الصواب طريق عن االنسان ثين اكيطان،
 عىل وتكع الظاملين فتات عىل تبىث اليت اهلابطة الفوس لتلك وتيا

 ظمل عن الطرف وتغض اجلالدين، ايدي وتقبل السارقني اعتاب
 طريق من اولئك حيصل ان ىع ما املظلومني، النني وتتكز الاكفرين
 هؤالء ميح وكيف واالستسالم؟ خلنوع4و الذي وعيث الضالل
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 عىل ازواجهن فقدن اللوايق واملرمالت اكاكىل آهات بتجاهل النفهسم
 اىل محاهتن اقيد حني الفاقدات عداد يف اصبحن او القاتلني ايدي

العاملين. رب لعبادة اال لىشء ال الزنزانات
 كفه ميح الذي االنان هذا امر من جعبت حممد: أبا يا سيدي

 من وجعبت االبرياء، اشالء عىل االجماد وبناء الناس موت عىل باليىث
 بد ال تعايش« »قضية واعتربوها ذلك عن الطرف غضوا الذين نظرائك

 وهو الثورة رايات يرحف ممن وجعيت .االمور عواقب اىل التظر دون مهنا
 ملن وجعبت . والطغيان. القمع انمظة عن واقعه يف دفاعا الناس اكرث
 مث . .اعداهئا انغام عىل النخب ويرثب مهنا يقتات القضية عىل يبىث

 يني تعيرث وسعيدا ثهيدا ومتفقها، عاملا وجماهدا، ثائرا منك جعبت
 باليمت ثعروا الذين شبابك اىل العطف بعني تنظر واوليائك احبائك

 الذين اولكئك من رهبة او خثية دومنا دربك تميم عىل وصمتوا بعدك
 اليت الغيبية القوة هذه وما انت من .انفامهم الناس عىل حيصون

 ماذا مىع، اي جهاد بدون للحياة تفقه ال غدوت حىت بروحك امزتجت

 لك من حرم شعب ظهرايف بني بىث وانت وجدانك يف يتفاعل اكن
 ذحبها، موضع اىل الشاة تاق اك اهلاوية حنو يساق واحص حقوقه
 والعامل املريب واالب املسؤول القائد موقف يني توفق ان استطعت وكيف
 يكون ان دون حوله ما مع ويتفاعل يفعل الذي واالنسان املتفقه

 ادهلمت وقت يف اللكى امتنا فارقت وكيف ثخصيته؟ يف مظهر لكطرف
 مييز املرء ياكد ال ىح الياية األالعيب اوراق واختلطت االمور فيه

 حبيث لنا فراقك ساعة اخرتت وملاذا املمنوع؟ والظمل املطلوب احلق بني
 آخر واصدقائك اهلك مع تتبادل ان أسمئت الليل، منتصف عند تكون
 اعىل عىل قرار اختذ قد اكن انظرة هذه ان ام فهيا، ويرونك ترامه نظرة

 فقد البال، نامع العني قرير حممد أبا يا من ولكن ملنعها؟ املتويات
 وحلت االمانة وأديت الطاهرون، آباؤك هيلع مىض ما عىل مضيت
.اليقني اتاك حىت ورسوله الله وأطعت الرسالة



 لكهشيد، تأبينية قصائد الثعراء من عدد كتب االوىل، الذكرى ويف
مهنا: اكن

شهيدا يا

 جهادا لله البحرين.. مأل هشيدأ.. يا
 وعنادا عزمًا . . التارخي يستلهم . . وغدا

 القيادا العداه يسمل.. ومل لكًا يلن مل
 اتقادا تزداد الكفر ظالم رمغ عىل كنت مشعال

الهسادا اجلفن عن ذكراك ليلة طردت
******

 تقدم واحلق الله سبيل يف . .هشيدًا يا

 معمل البحرين يف لالحرار صار بدماه..
 حتمط االذالء موج خصرته، وعىل

 تلكم وباحلق خوتًا . .ألسنة خرست
 منمك لست ،منه الصوت تعاىل احتاطوا عندما

 نسمل او غهادن او نساوم ال ان فالتىق
 تأمل والقلب الكفر ايدي اغتالتك ولذا.

تنعم اخللد بدار اليوم.. انك وعزانا
7٤٤2 ٤٤٤*

 الهشادة جاءتك الدهر ثنايا من هشيدًا يا
 وسعادة وذخرًا خفرًا يدنا يا نلت

 وارتياده عته الباقون جعز حبرا.. خضت
 »النجادة«"( بتقدمي . .ترض ومل . .وتقدمت
بالدة من خريف يف كورد وتفتحت



 الوالدة كنت وقد دهرًا حبريننا.. عقمت

ابادأ معىن عدتا قد " ب يا

 الكفاح مباح فيه تجنى غريفيأ يا

 الصباح شمس منهشعشعت الظلم وبليل
 الصراح بالكفر سر زمن وتوارى

 االجتياح فكنت . .دهراً نا ابواب غلقت
 الصياح فاعلنت . ظلماً. افواهنا كممت
 الجراح لملمت انت جراحاً.. الشعب اثخنوا
 الالح واشهرت . .قسراً اسيافنا كسروا

الصالح رمز يا »احمد« يا تقتل ال كيف

 وادي من خليفة آل ه جاء حيث جند وادي (اجلادة: ١)
الدواسر.

)ص( الله لوسر اىل نبه اىل (ب٢)

٢



الخالدين في غريفي يا وعش

 ألصفياء خ في راحالً أيا
 الجبين أغر غبت المى مع

 صباخ بكل عنك لنسأل
 ال التحام في صرخة فيا
الناهضين دم في نفحة ويا

 راحل انا قلت كأنك
 عباب ولكن رحلت قد وها

 مبني حق دماؤك وهذى
 الكوت جتيد ال رجة فيا

ارضنا عىل نورا فقدناك

 بأمعاقنا جرحًا بقيك
 عليك بكيتا الثكالى بكاء
 الدروب بكل عليك سألنا

 عهدنا فعا تراك عانا
الرحيل ارتضيت كيف غرييف

 عليك تييك املساجد مجيع
 هفت اذ نواظرها اكن
 احلديث تلىق زلت ما وانك

 املهتجي الواقع ليصدقها
 عرقها يف الثأر ويتفض

 دماء من امحر شفق عىل
 ضياء ثعاع فهيا فضتتك

 املاء عند بدونك ونبىق
 برياءاأل أنة مسعت ىم

 لألثقياء املوت بقبضها

 وليقتلوا ترصخ بقولك
 مقبل غدا ايف توعد

 الفاعل القائل انك عىل
 موصل هدى الظملات ويف

ممثل وال الظالم فعم

 ارواحا مصابك تحا
 دمعنا اعيتنا وقرح

 جعلناالمنى دي وفيكل

 عوذتنا ذاك وما تغيب
آمالنا فيك عقدت وقد

 اليك حتن األباة ولك

 ناظريك يف لك استذكرت مق
 لديك ما فيوقظها علهيا
 فاقديك من املحاجر دموع

 قاتليك اىل حياك هالاكً
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 تربد ال جراحك فدنيا
 البالد لك خطوك وآثار

 يستكني ال زال ما وصوتك
 قاتلوك به يضج سيبىق

السعري ان بقتلك رأينا

 والطاهرين الله من سالم
 جذوة يا غرييف عليك
 مناك ونلت هشتدآ قضيت
 قدامنا زلت وما قضيت
 الثائرين يف غرييف يا فعز

 الغد يطئ وفيها تمر

 واقد بها الدماء جحيم
 يرعد به الفضاء كأن
 ومستشهذ موارى وانت

يخمد ال الهادة سمير

 يستكين ب كلحر ومن

 حين كل وفي حال كل على
 ودين رباً تنشد فانك

 بالظالمين تربص اباء
الخالدين في غريفي يا وعش



البد يغتالون حين

 ومل االيم رأسك تطأيطء مل
 هامها اناس حمف بينيا
 ساطع الديايج يف بدر انت
 امة يف نابض قلب انت

 فميجمتع انت وكرمي
 يائ بدهر أنت امل

 سيدي يا جرى ما قدمسعنا
وقد البعد عىل وندبناك

 خامسًا( )هشدًا حباك فا
 غيلة اال موتك يكن مل

 ضدمه للهدى سيغًا كنت
 سئده للهدى ركنا كنت

 اخهم ظلعًا الكفار غالك
 ا شعلنت يطفوا ان ظهنم

 نرتكه لن الدرب، يف اننا
 ابدا ذال نقبل لن حنن

 قزم طاغ ئن االحان تطلب
 يهنزم ان أن جيل من أنت

 للظمل مزيل البدر وسنا
 أمل أىق يصبه نضها

 الكرم مفاهمي فيه قلبوا
 اهلمم فيه تاحذ ومحاس

 اكحلمم غزيرا الدمع فهمى
الندم وأفنانا الكرب هدنا

 القدم منذ دربتا هذا إن
 نهتم انا احلمك معالء

 يتمل ان له الكفر خطط
 يهندم أن له احلمك دبر

 ذمم او اآل فيك يراعوا. مل
 نمن مل ال اننا سعيدًا، من

 لصم يومًا جند ولن ال
ننتقم أن صادق عهد لك



الخالدينا مع غريفي يا

 اخلالدينا مع غرييف يا
 دوما كنت اهلدى سيل يف

 شعب النقاذ تصو كنت
 أضاعوا كرميا شعبا ان
 ملا لالسالم النف بذلت قد
 عنا غبت غرييف يا

 نعمي بك كيف
 بايد هشيدا قضيت قد
 وحىت قديا غزتنا مذ

عقدنا قد عهدا احلق ثهيد يا

 ممطثنا قىض أييا يا
 عونا للحق عرفناه قد

 فأمىس قتيال عنا غاب
 كبريا يزال ال جزحه

 يبىق سوف خشصا منه فقدنا ان
 يب أن الطاغوت حاول

 الغرييف أن مادرى
 مريا يبىق صوف غهجه

 ولكن الداء تضيع لن
 عقدنا قد عهدا هشيداحلق يا

 دينا صنت بالدما اذ رصت
 نا املنو حتب ممطنا

 أهينا قد جمده مؤمن
 األمينا رآك قد حقه

 الدفينا احلقد اعدازه اظهرت
 العرينا حتيم كنت حيمنا

 جسيتا يزال ال واهلدى
 سنينا البالد يف اجرمت
 االنينا تركنا ما يومنا

فنينا لو حىت البيغ نزيل أن

 متكينا ير مل للعدى
 حينا اآلباء مهنا صاغ

 حزينا هيلع قلب لك
 فينا العزم يبعث ميا د

 الفيا يرىع بيعا ما رئدا
 دينا بدنياه منه تاع

 املينا ال مع يساوم مل
 عيونا للطغاة اكشفا

 يقينا علهيم تقيض سوف
فنينا لو حىت البيغ نزيل أن
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ورثاء وفاء كلمة

 اآلالم، وطأة تحت نئن ونحن عليائك في تعيث فانت ابكيك لن
 الفقراء اجل من تذرف انما الدموع الن دمعة عليك اذرف لن

.منهم واحدا لت وانت والمحتاجين والضعفاء

 ولن امته عن سيغيب ملن يكون انا فالنوح عليك انوح لن
 جدك. غاب وان وفكرك وقلبك بروحك ياق انت بيمنا يرامه،

 انت اما اخلارسين، اجل من يكون انا فاحلزن املآمت عليك اقمي لن
 االختيار وحدث االوىل، عىل اآلخرة واخرتت صفقتك رحبت فقد
حيزتون. مه وال علهيم خوف ال الله اولياء بان وقناعة رىض عن

 استطيع ولكين قلت ملا خالفة تكون قد حقيقة اخفيك ال سيدي

 من يشء فيه ييت يبق ومل بارسها البحرين بكتك فقد ذلك. تربير
 وباكك وطاليك، اصدقاؤك لقدباكك احلزن، دخله اال الصالح
 فهيم يتوىخ اكن عن يئس الذي الثباب وباكك وحمرابك مجسدك

.والصالح اخلير
 الن سوادا ايامها لك اصبحت اليت املستضعفة االمة بكتك

 الكفر حسب حتجهيا واالفاد الزنزانات داخل معتقلة النجوم
 يالرعب ومساءها ارضها مألوا وقد تبكيك ال وكيف .والضالل

 بيوم ويرثها واحلزن اهلم عهنا حيمل من افتقدت و واالرهاب
 رصوف تنتاهبا مؤمنة ثلة اال الاكفر الزمن هذا يف هلا ييق ومل ،الفتح

.الله خلق رش ايدي عىل االهانة اساليب للك وتتعرض الزمان
 طوعًا لعملائه والوالء احلب يكن الذي املؤمن الشعب باكك

 املتكربيز من احد ملوت جيزن ال الذي الشعب وهو .اكراه بدون
 املقربة اىل املؤدية اكوارع امتالت لقد االمور. زمام ميلكون الذين

اجلماهري حضور فاكن به، وترشفت الطاهر جدك حوت اليت
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 تتفوه الرأس مرفوع تقف ان آملمه الذين اعدائك خارصة يف حربة
 النك املستضعفون ياكك المئ. لومة فهيا ختىث وال احلق بلكمة
 وتقامست واملرشب املألك وشاركهتم الظروف لك يف معهم كنت
وحضكت. معهم وبكيت الرغيف معهم

 احزن مل الاليف قبل من اكقلت - اذرفدمعةعليك اماانافمل
 ان بعد ربك عند حيا اهلداء مع تعيث بانك ليقيين لكن لفراقك

 ينكر وال العمظاء، ابيك ال وأنا اداءها. واحسنت الرسالة بلغت

 العطف يستحقون الذين االشقياء عىل اال دموعها عىن تذرف وال قلىي
.اولئك من واحدا اعتربك فال انت واما والرأفة،

 لنفسك تقبل مل النك العظاء من عظميا اخلط طول عىل اعتربتك
 تعتقد النسان هامتك تطايطء ومل السالطني، يالط يف الذليل العيث

 الذين مع نفسك صربت لقد .العاملين رب امام مزنلة منك ادىف انه
 عهنم، عيناك تعد ومل وجهه يريدون والعيث بالغداة رهبم يدعون
 ، وارستك اطفالك عىل حتوا ابيك قد، نعم . . ابكياكذن؟ فملاذا
 هيمها وال االشبال وتصنع واملجد الرفعة تعيث الهشيد ارسة ولكن
احلياة. ضغط وال العيرث ضنك
 حملك حيل من جيدوا لن الذين وطاليك تالميذك لباكء ابيك وقد
 وفضل الضامئر فيه اشرتيت زمن يف وخاصة به تقوم كنت مبا ويقوم

 هاماهتم وطأطأوا ذنوبه للظامل وغفروا القيام عىل القعود الكثريون
 فاذا هشواهتا واهتوهتم انفهسم يف الدنيا حب وكرب كربيائه امام
 االوىل ويشرتون خري هو بالذي ادف هو الذي يستبدلون هبم

باآلخرة.

حممد أبا يا سيدي
 مروري حادث عن نتجت وفاتك يان اقنايع حياولون اغهم
ذلك يف يالتثكيك واحتفظت اصدقهم فمل انا اما مصادفة، حدث
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 يف حياهتم فقدوا العالية املاكنة ذوي الرجال من كثريا الن كيف
 مبا اكفر ايضا وانا ذلك بغري يهشد التارخي لكن مرور« »حوادث

 تشري الدالئل لك ان واعمل بارهئا اىل روحك صعود يف سببا قالوه
اىلغريذلك.

 الذين املحراب هشداء مع عيثا لهتنأ املحراب: هشيد يا
 ولن العظام ضنع عن تعقم لن أمتك فان عينك ولتقر ،سبقوك

 وان شعبنا ابناء عىل تمنروا ممن أيا خطاك عىل السائرون هيادن
الدوائر. تدور البايغ وعىل صولة وللحق جولة للباطل
.سائرون طريقك عىل فنحن البال هاديء فلتمن
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طلبته احد عنه كتب كما الشهيد السيد

 قىض من مفهنم هيلع الله عاهدوا ما صدقوا رجال املؤمتني ومن
جتدياله. يدلوا وما يتظر، من ومهنم خنبه،

 استهشاد قبل االرشف التجف من البحرين اىل )ره( السيد عاد لقد
 اىل رجع ان وما ،معدودة باهشر ، )ره( الصدر الهشيد الكبري املرجع

 وجدوا الغهم يه واحاطوا حوله التفوا قد الشباب من واملؤمنون اال بلده
 اىل والدعوة العمل سبيل يف والبذل العطاء متثل اليت املنشودة ضالهتم فيه
لالسالم. احلقييق االخالص متثل واليت وتعاىل، ببحانه الله

 )مجسد املساجد احد يف اجلماعة بصالة نشاطه السيد بدأ لقد نعم،
 اساسية قاعدة منه ليجعل )املنامة( العامصة قلب الذييتومط اخلواجة(

 اليت اهل تراث ونرث االسالم، اهداف لتحقيق خالله من ينطلق
الالم. علهيم
 العمل اكن وما العمل، عىل جديدا هيلع«، الله »رضوان يكن ومل

 حني القاهرة يف االساليم العمل اقطاب من اكن فلقد هيلع، جديدا
 ملزاولة القاهرة يف )ع( اليت اهل مكبة من ينطلق اكن حيث دراسته،

 هناك اجلمعة صالة القامة متصديا اكن الله،كيا سبيل يف االساليم معله
 من الكثري معه يؤدهيا اكن حيث »ره« الصدر الهشيد استاذه من باجازة

 هذا مع وهو وسة. شيعة وغريمه، اجلامعني من املؤمنني الواعني
 درجة علهيا نال املاجتري، يف رسالة حيرض اكن اجلهاد وهذا العمل،
.الدؤوب وجهاده الكثرية انشغاالته يرمغ االمتياز

 وعتطليلتد العمل باساليب عاملا عارفا اكن »ره« اكليد خشصا ان
 أهلهبا، احلرين يف العمل ساحة اىل نزل ان مبجرد فانه لذلك ووسائله،

 يف خصوصا االساليم العمل يف جديدا عهدا وبدأ جذوهتا، وأشعل
. )املتامة( نية احلرا العامصة
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 7I-N»- ص| م حمم مبح ١٣؟, عا٠دال١ عمبجء ص م,
 ٩! ا٣٦1 ا٣،اكجص^3 ٩ملم ؟مى ٢^ ,٢م مء؟

؟م م* ٢٣• ٠٦٦٣٢٢٠٠ ج*ما مل,مبا٦ ؛ •مر ٠م۴ل١
 مع■، in» ■دمما
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 قبل من حاجاهتم توفري عىل يعمل اكن بل .واملاكني والفقراء والضعفاء
بنفه. توفريها عىل يقدر مل ان اآلخرين

 عىل حريصا ،االبتامة تفارقه ال املزاج، هسل اجلانب، لني اكن لقد
 ،طلباهتم وتلبيية دعواهتم وقبول ،مبداعبهتم املؤمنني عىل الرسور ادخال

 سبيل يف هبا يتحرك اكن اليت العالية اخالقه من كثري غريها . و.. . . و.
 اجلماعة صالة معهم بدأ الذين القالئل االفراد من جعلت واليت الله

 ،مساحته كرب برمغ املجسد يسعها ال كثرية ومجاعات كبرية اعدادا
 االصيل، القرآيف والفكر الصحيح، االساليم الويع حتمل كثرية اعدادا
 أعدادا االسالم، تعالمي بتحقيق افضل حياة لتأسىي تىع كثرية اعدادا
 تطبيق عىل وحترص الله رضا لتحقيق وتصبو الله خط يف تسري كبرية

الله. احاكم
 العمل من سنوات االربع تتعدى ال قصرية زمنية برهة يف نعم
 واعية شعبية اسالمية قاعدة العظمي هشيدنا كون لله اخلالص االساليم

 الطيبة اللكمة خالل ومن ،الدرس خالل ومن ،املجسد خالل من
 ومن جنبيه، ين حيملها اكن اليت االسالمية الروح خالل ومن الصادقة

سلوكه. يف املجتسدة القرآنية الخشصية خالل
 حياهتم، مرافق لك يف وجدانية مشاركة الناس يشارك اكن لقد

 ومناسك واليع الطواف يف العون هلم ليقدم والعمرة احلج يف يرافقهم
استفساراهتم. عىل وجييب الرشعية، مثلكهم وحيل االخرى، احلج

 الزاد هلم ليقدم رحالهتم يف الشباب يرافق الغرييف الهشيد اكن
 مظأ يطيفء الذي الرقراق واملعني جوعهم يد الذي الرويح

مه. هواجر
 يد هلم لميد االصالحية، مشاريعهم يف االسالمني العاملني يرافق
 مقة اىل املرشوع يصل ليك النصيحة كف هلم ويسدي املشورة،

.جناحه
ويقدم جوانهبا، لك يف يصملحها ما هلا ليقدم طبقاهتا يلك االمة يرافق

٥٢



مثلكمها. ملختلف املتاسبة احللول هلا
 روحية روحيته، اكنت وهكذا السعيد، ثهيدنا سرية اكنت هكذا

 بوقته، حضى االصعدة، مجيع عىل والتضحية البذل وروحية العطاء
 ؛ وحضى بفكره، وسامه عمله، وقدم يراحته، وحضى ماله، وبذل

 بيل ويف وتوعيهتا، االمة، هداية بيل ويف االبالم، بيل يف ميلك ما
 حوله، والتفت اجلماهري، وعشقته االمة، فاحبته الله لكمة اعالء

منه. والقرب وخدمته، خلفه، الصالة رشف لنيل تتابق وصارت
معه. االمة اكنت وهكذا اجلماهري، مع الهشيد اكن هكذا نعم
 النتا نقميها كيف ندري فال العملية الهشيد ثخصية اىل انتقلنا واذا

 والفن اخلبرة الهل القمي ونرتك كخشصيته خشصية تقيمي من اقل
 العلوم يف ويراعته نياهته، عىل ووقفوا وعارصوه، السيد عرفوا الذين

 خالل من اجلانب هذا يف وقميوه احلوزوية، والدروس واكقلية العقلية
عمليته. عىل واطالعهم يه، احتاككهم

 مدة من لالستفادة وفقوا الذين الطالب من انه بعضهم عنه قال
 ان قصرية فرتة ويف خالله، من استطاعوا جدا كبري بثلك دراهتم

واالقتصاد. والفلسفة واللكام، اخلطق و والفقه االصول عمل يف يربعوا
 يف أهلته عملية مبقدرة يمتتع »ره« الهشيد السيد اكن لقد : آخر وقال

 اكليد االساتذة كبار ايدي عىل اخلارج البحث حلضور قصرية مدة
 الصدر، باقر حممد السيد الهشيد والسيد اخلويئ، القامس ابو االستاذ

البحوث. اساطني من وغريمه الفايف، عيل والعالمة
 بالدرس اهمتام اميا مهمتا حتصيله يف جمدا اكن ولقد : ايضا ويقول
 االخرى العلوم جمال يف اما احلوزوية، الدروس جمال يف هذا والبحث.

 ،وندواته هيلع تهثد مفحارضاته وغريها واكفري والسياسة اكلتارخي
 تضلعه عىل تهثد والسياسية االسالمية املجالت بعض يف وكتاباته
. . السياسية ورؤيته التارخيي

٥٣



عالي قرية في الغريفي آحمد السيد الشهيد قبر
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 علوي اليد بن أحمد السيد استثهاد أثار

 سياسية ضجة م١٩٨٥ عام صيف في الغريفي
 أنظار توجهت فقد البحرين. في واجتماعية

 يديره الذي المباحث جهاز الى نيةلحراا الجماهير
 بتديير. إياه متهمة هندرسون إيان البريطانى الضابط
 اليد أثره على استشهد الذي التصادم حادث

الغريفى
 الياسية وانعكاساته.الحدث وألهية

 الذي الكتاب هذا إعداد تم والتاريخية واالجتماعية
 وتفاعل الحادث خلفيات على كاشفة أضواء يلقي

 العبير تم فقد .معه وأدبائه البحرين شعب

 دفن مراسم خالل من الحادث عن الجماهيري
 ومن الهيد، وأربعينية الفاتحة ومجالس الجنازة

.للمعارضة األدبية المثورات خالل




