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البشيػػػر إنسػػػانان
ي
-------------السماحة المطمقة سماحة الكجو كسماحة الفؤاد كالعطاء بال نياية عطاء

عند المقدرة كعطاء عند االحتياج كالتكاضع الجـ كانكار الذات ىكػػذا كاف
البشير كىكذا كانت بدايتو ,انسانا يعيش بيف الناس بقمبػػػػو يفيض حبا

كرحمة ,يحب الناس كيحب الخير لمناس جميعا ,يبذؿ الخير لمناس جميعا

كيؤثر عمى نفسو كيعطى الناس جميعا ككما قاؿ المػػػو تعالى "بسـ المػو
الرحمف الػرحيـ "أال اف أكلياء المػػو الخكؼ عػميػيـ كالىـ يحزنكف "

فقد كاف البشيرالخكؼ عميو ,الخكؼ عميو كىك صغير بيف كالديو كاخكتو كال

خكؼ عميو كىكبيف أقرانو كزمالئو كال خكؼ عميو كىك بيف اىمو كبنيو ,كاف

كالده كىك الرجؿ الصالح التقى كقد بدأ القمؽ يساكره عمى ابنػػو البشير حيث

حاف ميعاد سداد مصركفات الدراسة كلـ يكف مع الكالد مػػا يكفيو مف السداد

,كفى ىذه االثناء اذ بو يق أر فى الصػحػؼ أف مػػػمؾ البالد فى ذلؾ الكقت
(الممؾ فؤاد) قرر أف يعفى الثالثة االكائؿ فى كػؿ صػؼ مف المصاريؼ

الدراسية بمناسبة شفاءه فما كاف مف الكالد إال أف ىمؿ ككبر باسػـ اهلل حيث
كانت ىػذه المػرة مف المػرات النػػػادرة التى كاف البشير فييا مف الثالثة

االكائؿ فى المدرسة  ,كىكذا اطمػئػف قمب الكالد كأيقف أف ابنو البشير ذكحظ
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عند اهلل كبير كأنو ال خكؼ عميو  ,كلقػد اسػتػمرحاؿ البشيرمع كالده عمى

ىذا المنكاؿ كمما جد مف االحػداث مػا يثير قمؽ الكالد عمى البشير ,نجد الكالد
قد اطمأف عمى البشير,كيظيرذلؾ عندما انيى البشير دراستو االبتدائية كقد
تأىؿ ليمتحؽ بالدراسػة الثانكية التى بالتالى تؤىمو لمجامعة ,كألف االلتحاؽ

بالػػدراسػػػػػة الثانكية حيف ذاؾ كانت تكمؼ الكالد الكثيرمف المصػػاريؼ فنجد

الكالد يخبر البشير أنو ال يستطيع الحاقو بالدراسةالثانكيةمثؿ اخكيو حيث أف
المصاريؼ قد فاقت طاقتو كأنو يطمب مف البشير التضحية كعادتو دائمػا كأف

يمتحؽ بالمدارس الصناعية التى تطمب مصركفات قميمة  ,كذلػػػػػؾ تخفيفا

ألعباء األسرة المالية  ,كقد أخبره كالده بأف اهلل سكؼ يكرمػو كيككف فى أعال

المناصب اف شاء اهلل ,فما كاف مف البشير المعطاءلمخير الذل يؤثر عمى

نفسو كيعطى الجميع االأف قاؿ مثؿ ما قاؿ سيدنااسماعيؿ ألبيػو سيدناابراىيـ

"يا أبت افعؿ ما تؤمر " كتمؾ ىى صفة األنسػػػاف الطيب كىى التضحية

كنكراف الذات  ,كيعمـ اهلل أف ىذه الخطػػػػكة قد اثرت عمى البشير أيما تأثير ,

اال انو كاف قكل االيماف بأف اهلل سػكؼ يعطيو مف الخير الكثير كمما مؤل قمبو
بحب الخير لمناس جميعاكىنػػاتتجمى سمة مف سمات انسانية البشير فى أكبر

صكرىاكىى حب الناس كعدـ الحػقد عػمييـ  ,فنجد البشػير االنػساف الممػمؤ
حػػبا كعػػطػػاء ال ينظر الى اخكتو الذيف قد فاقكه فى فترة مف فترات حياتو
مػػػركػػػ از كدراسة ال ينظر الييـ نظرةحقد أك كراىية انما نظرةحب كحناف ,
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ككػػأف كؿ تقدـ أحرزه اخكتو ىك تقدـ لو ككؿ مكسب حصؿ عميو اخكتو ىك
مكسػػب لو شخصيا فال حقد كال كراىية كانماحػب كايثػار.

كيستمر حاؿ البشير مف حب كعطاء كتضحية حتى يحيف مكعد الحدث الػػػذل

سكؼ يثقؿ مف شخصيتو كسكؼ ينقمو مف مصاؼ الشخصيات العادية الى

مصػاؼ الشخصيات العامة التى تؤثر فى المجتمع كيؤثر فييا المجتمػػع ,ذلػػؾ

الحدث الذل غير مف حياة البشير تغيي ار كبي ار أال كىك زكاجو مف كريـ

الماـ "أبى العزائـ"  .فالبشير قد ازداد مجدا عمى مجد فيك اآلف ليس فقط

حفيد الشيخ أحمد ماضى مؤسس جريدة المؤيد الشيير  ,كليس فقػػط ابف

السيد محمكد أحمد ماضى المحدث كالكاتب االسالمى الكبير ,كانمػػا أيضا ىا

ىك األف يصبح زكجا لكريمة األماـ "أبى العزائـ" كذلؾ مجػد أيما مجد  ,ككى

نستطيع أف نممس مدل تأثير ىذا الحدث الكبير عػمى حياة البشير كمجرياتيا

نعكد قميال الى يكـ زكاج البشير كقد كقؼ كالد البشير فى خشكع كأدب أماـ

ضريح االماـ "أبى العزائـ" كىك يردد فيػض خكاطره فى ىذه المحظة السعيدة
قائال

مكالل انى فى طرب

ثـ كىك يخاطب االماـ ابى العزائـ قائال
ىذا غالمؾ ال غالمى
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نشكاف ألتػزـ األدب
:
قد فاز منؾ بمف تحب

كىكذا قاليا الكالد صريحة صادقة أف البشير ىك غالـ االماـ كتمؾ اشارة ال

تخفى عمى كؿ ذل لب كفيـ كقد نفذت فى اعماؽ البشير فكانت ككانيػػا
صرخة مدكية فكف نعـ الغالـ تناؿ كؿ خير  ,ثـ يتجو الكالد فى نفػػػس

القصيدة الى ابنو البشير قائال لو كمكجياخطكاتو فيقكؿ:

أبشير تغنيؾ الصفات

أنجب لمحمكد ىػػكاه

فاحفظ ليا خير الرتب

حفيد محبكب كتػػػب

كىذا الشعكر الفياض مف الكالد تجاه ابنو البشير كاف شعك ار مممكسػا مف

الجميع فالبشير كاف مف كالده بمنزلة يكسؼ مف يعقكب كتمؾ حقيقة الينكرىا

أحد  ,فكـ كانت تمؾ الجمسات الركحانية التى تجمع الكالد كىككنز عظػيـ مف

العمكـ مع البشير.

كسكؼ يذكر التاريخ أف البشير قدحفظ تراث كالده األدبى كالفكرل كشارؾ

بالجيد كالماؿ فى نشػر ىػذ التراث العظيـ ,كىذه الحقيقة الجمية ال ينكرىا
اخكة البشير بؿ يػؤكػدكنياكيزيدكف عميياكتستمر حياة البشير بعد ذلؾ

سيرىاالطبيعى بيف بسط كقبض ك عسر كيسر كىك ال يتكدر كال يتممؿ بؿ

يزداد شك ار هلل عمػى نعمائو كثقة عمى أف اهلل قد كتب لو السالمة فى كؿ أمر

,ككـ كانت تمكالمكاقؼ التى كاف يقابؿ فييا باألساءة فال يقابميا االباالحساف

6

كحب الخير لمجميع ككاف قمبو دائما مممؤا بااليماف ك الثقة باهلل كقد كىبو

اهلل الخير تمك الخير فأكمؿ تعميمو الجامعى فى عصامػية كجمد ككـ قابؿ مف
صعاب كعناء فى سبيؿ ذلؾ كلكنو االيماف كحب الخير.

كيذكرالبشير يكما أنو كاف فى بػيتػو مع أسرتو كقد جاءه ضيؼ كليس فى

البيػت شىء اال كسرات مف الخبز التى ال تفى حؽ الضيافة فما كاف مف

البشير اال أف تذكر قكؿ اهلل تعالى"كمف يتؽ اهلل يجعؿ لو مخرجا" كىكذا فقد
قدر اهلل المخرج كاذ بالباب مف ينادم عمى البشير فيخرج فيجده صديقػا

قديما قد جاءه كمعو زيارة كعادة أىؿ الريؼ ثـ اذ بو يعطى البشيػر مبمغا مف
الماؿ كاف البشير قد أعاره اياه مف سنيف  ,فما كػاف مف البشير اال أف حمد

اهلل كثي ار كشكر اهلل كػثي ار عمى نػعمائػو كتػمؾ ىػػىصفات المؤمػنيف كتمر

السنيف كيػجىء ميعادالػحدث الثانى فى حياة البشير الحدث الذل سكؼ يكمؿ

بناء الشخصية كيحدد الطريؽ لمبشير  ,فقد مػرض الكالد مرض المكت كآف

لمركح أف تعكد الى بارئيا,فما كاف مف الكالد إال أف أكصى البشير بػجمع تراث

االماـ أبى العزائـ,كتمؾ كانت االشػػارة ككانت البياف  ,فمنذ ىذه المحظة

كالبشير ال يرل اال كىػػػك باحثا عػف مخػطكط مف مخػطكطات االمػاـ "ابى

العزائـ" أك قصيدة مف قصائده  ,ككـ سػػافر االؼ األمػػػياؿ كقػطع المػػسػافػات

الػطػكاؿ كذلػؾ بػحثا عف كرقةأك مخطكط ,ككـ أنفؽ مف األمكاؿ لشراء ذاؾ

الكتيب أك لطبع ذلػػػؾ الديكاف مف دكاكيف االماـ حتى أنو قد جمع فى مكتبتو
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معظـ تراث االماـ مف قصائد كدكاكيف ككتب كقدكاف لو الفضؿ الكبير فى نشر
كتاب" اسػرار القرآف" كىك تفسير االماـ لمقرآف كذلؾ الجيد الجبار مف البشير

كػػاف تكميفا عمكيا مف االماـ  ,فقد رأل البشير رؤيػة حقة  ,اذ رأل فيما يرل
النائـ أف االماـ قد جاءه مع صحبةمف ابناء االماـ كقد سممكا عمى البشير

كدعكا لو كأعطاه االماـ صندكقا خشبيا مممكءا بالكتػػػب كقاؿ االماـ خذ ىذا

الصندكؽ كأعط منو لمف تشاء كلكف ال تعط فالف كفػالف ىذا كاف مف أحفاد
االماـ غفر لنا كلو اهلل انو الغفكر الرحيـ ,كقػػد قاـ البشير بأداء ىذه

الكصية خير قياـ ككاف يؤمف أنيارسالتو الكبرل التى كمؼ بيا ,فمـ يكف يمر
عميو يكـ اال كىك دائـ البحػػث عف تػػراث االماـ ابى العزائـ كلـ يكف يفيض

اهلل عميو خيرااال كىك دائـ االنفاؽ فى طبع دكاكيف االماـ كنشر كتب

االماـ  ,كفكؽ ذلؾ فيكلـ يبخؿ بأل مف الكنكز التى تحتكييا مكتبتو الكبيرة

عمى دارس أكباحث أك طالػػب عمـ فى شتى المجاالت كخصكصا فى مجاؿ

التصكؼ كعمكـ الصكفية ككـ ساعػد مف الدارسيف كالباحثيف كالمؤرخيف بكتبو
ككقتو كعممو  ,كالجميع يشيػدعمى ذلؾ  ,ككاف ىذا الجيد جيدا لكجو اهلل

تعالى كحبا فى نشػر تػراث االماـ أبى العزائـ كذلؾ ليس بغريب عمى البشير
الكريـ المعطاء فيذا ىك ديدنو كمعدنو األصيؿ كىك الكرـ كالعطاء كتمؾ

سمة اخػػرل مػػف سػػمػػات انػػسػػانيػػة الػبػشير  ,فقػد كػػاف الػبػشير منذ مػكلده

كحتى لقاء ربو كػػاف كريما ك كػػاف معطاء كال اككف مزيدا اذا قمػػت أنو كاف
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حبيب الفقراء فمـ يرد سائال قط كلـ يكسر قمب يتيـ بػػؿ أنػو كاف دائـ التكدد
لمفقراء ككاف دائـ الجمكس معيـ فى تكاضع كحب ككاف بيتو دائما

ممجألممحتاجيف كالفقراء ككػػػاف البشيػػر يقابميـ دائما بابتسامتو المعيكدة
الحانية التىتشيع المحبة بيف الجميع ,كقد كػاف

البشير تجسيدا حيا لآليو

الكريمو "كفى أمكاليـ حؽ لمسائؿ كالمحركـ " كتكتمؿ انسانية البشير مف

حب لمخير كحب لمناس كتكاضع كحب لمفقػراء كمجالستيـ كحفظا لمتراث

كالعمـ  ,الى أف يأتى ميعاد الحدث الثالػػث فى حياة البشير ذلؾ الحدث الذل
ىك نتاج كؿ األحداث التى سبقتو فيكتب اهلل لمبشير أف يناؿ أداء فريضة

الحج ألكؿ مرة فيذىب البشيرألداءالحج كيكاجو باألنكاراالليية كيفاض عميو

مف الرحمات كالفيكضات  ,كينجػػذب قمبو جذبة تجعمو فى شكؽ دائـ لمشاىدة
ىذه األنكار كالتمتػػػع بيػػذه السياحة النكرانية فيطكؼ فى بيت اهلل الحراـ
كيزكر ركضة سيد الخمػؽ أجمعيف  ,سيدنا محمد "صمى اهلل عميو

كسمـ",كمنذ ىذا الحدث كالبشيػر دائـ التكجو ألداء الحج كزيارة الحبيب صمى

اهلل عميو كسمـ العاـ تمػك العاـ كدائـ التكجو لمعمرة تمك العمرة  ,كقد كاف لو
شكؽ زائد كتعمؽ كبير لزيارة المصطفى صمى اهلل عميو كسمـ كقد جسد

البشير ىذا المعنى فى أحدل أشعاره قائال :
ماكنت فى سيرالحياةبتارؾ

لكف دعكتو أصابت ميجتى
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حظ الحياةزيارةالكضاء
لبيت مقيك ار بالابطاء

كقد كانت آخر رحمو عمرة كزيارة المصطفى صمى اهلل عميو كسمـ لمبشير

فى نفس العاـ الذل القى ربو فيو كذلؾ ىك الختاـ المسؾ  ,الميػـ اغفر لو

كأدخمو فسيح جناتؾ يػا رب الػعػالػمػيف .
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نجـ آؿ العزائـ
ر
البشي
ي
ي
ػػػػػػ.......ػػػػ
كانت األسرةالعزمية تحمؿ لكاء الدعكة االسالمية كتتكارثو جيال بعد جيؿ

كذلؾ منذ أف أسػس عميد االسرة كمؤسسيااالمير "ماضى بف مقرب" كىك مف
قبػيمة بنى ىالؿ ,مدينة عيف ماضى بالمغرب األقصى ككاف مف أحفاداألمير

ماضى بف مقرب"الشيخ أبكالعزائـ ماضى" تمميذ الشيخ أبػكالحسػف الشازلى

كأبف خالتو كقد رافؽ الشيخ أبكالعزائـ ماضى استاذه الشازلى حتػػىكافت

الشازلى المنيو فى صعيد مصر فأكمؿ الشيخ أبك العزائـ ماضػى المػسػيرة

كأقػاـ فى دلتا مصرفى بمدة "محمة أبك عمى" بأقميـ الغربيػػةككاف فى نياية

القرف التاسع عشرحفيدمف احفاد الشيخ أبك العزائػػـ ماضى كىك االماـ "محمد
ماضى أبك العزائـ" الذل حمؿ لكاءالدعػكة االسػالميةفى كادل النيؿ فى نياية

القرف التاسع عشر كحتى الثمث األ كؿ مف القرف العشريف  .كىكذا كانت

أسرةأبى العزائـ دائما تخرج األجياؿ جيال بعد جيؿ مػمف يحممكف لكاء الدعكة

العزمية كال غرابة فى ذلؾ فػػاف اهلل تعالى يقكؿ" بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

بعضيػا مػػف بػعػػض "كآ يؿ العػزائـ أبناءاألسرةالعزمية كمنذ أف بدأاالماـ
ذريػػ نة ي
ابك العزائـ رسالتة الكبرل فى الدعكة االسالميةكنشر التراث الصكفى
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الحقيقى المب أر مف الخرافات كاألكاذيب ذلؾ التراث الذل ىك بحؽ حقيقة

االسالـ كأصمػػػةككما يقكؿ االماـ ابك العزائـ عف عمـ التصكؼ انو (عمـ

ييعػػرؼ منػػو أحكاؿ النفس فى الخير كالشر ككيفية تنقيتيا مف عيكبيا كآفاتيػا
كتطيرىا مف الصفات المذمكمةكالرذائؿ ).فالتصكؼ ىك عمـ كليػس ىػكأقكاؿ
غامضة كحركات راقصة كما يدعييا الدجالكف كأدعياء التصكؼ ,كمف ىنا

كانت رسالة االماـ أبى العزائـ كأبنائو كمريديو ىى العمؿ الدائب عمى نشر

الصكفيو الحقة كعمى حفظيا مف الدجؿ كاألدعياء ,كقػػد كػػانػت األسرة

العزمية دائما كعمى مر السنيف مستكدعا لرجاؿ الدعكة االسالميػػة كلـ يخػؿ

زماف اال ككاف ىناؾ رجؿ مف رجاؿ آؿ العزائـ يقكـ بالدعػػكةاالسالمية كنشر

حقيقة الصكفية كالبشيركاف رجالن مف ىؤالءالرجاؿ الذيػف كرثكاالدعكةاالسالمية
ككانت حياتو دائما جيادا فى جياد لرفع رايةاالسالـ كالدفاع عف المسمميف

كالبشير كاف مف الجيؿ الثالػػث بعػد األماـ أبى العزائـ كاذا كاف جيؿ االماـ

أبى العزائـ كأصحابو ىـ جيؿ الركادكىـ االماـ أ بى العزائـ كشقيقة السيد
احمد ماضى أبػكالعزائـ مؤسػس

جريده المؤيد الشييرةك الشيخ " أبك الميؿ"

كغيرىػػـ الكثير  ,ككاف الجيؿ الذل يميو ىك جيؿ "البناء" كىـ السػػػيد محمكد
احمد ماضى ربيب االماـ كأبف شػقيقو كأبناء االماـ الشيخ احمد ماضػػػى
كالسيد محمد الحسف ماضىكالسػيد عبداهلل كتالميذ االماـ الشيخ احمػػد

السبكى كالشيخ عبد الباسػط كالػشػيخ الػعػقػاد كغيرىـ الكثيريف الذيف تحممكا
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رسػػالػػة الدعكة العزمية ,ككاف الجيؿ الثالث كىك بحػؽ جيؿ الدعكة حيث حمػػؿ

ىذاالجيؿ عبأالدعكة العزمية كنشػرىا كتطكيرىا كعمى رأس ىذاالجيؿ البشير

كريحانة االماـ السػيد مختار أبكالعزائـ كأحفاداالماـ الدكتكر جماؿ أبك العزائـ

كالسػيد عزالديف أبك العزائـ كجميع االحفاد لالماـ أبى العزائـ .

كدارس تاريخ األسػرة العػزمية يػػجػػد أف البشػير ىك نجػـ آؿ العزائـ فى عيده
كذلؾ يظير حقيقة جمية عندما نعػكد لمكراء الى عيػد االماـ أبى العزائـ كقد

كاف بحؽ عالما عامال بالشػريعة كالحقيقة ككاف مثاال صادقا لكرثة رسػكؿ
اهلل صمى اهلل عميو كسمـ الذيف قاؿ فيػيػػـ صمى اهلل عميو كسػػمػـ "كاشػكقاه

الى أحبابى" .كالحػقػيقػػة أف االماـ أبػى العزائـ لـ يرثو أحد قط سػكاء مف
أبنائو أكتالميذه كلكف أقرب ابناءه كتالميذه الى ركحانيػتو ىكالسػيد

محمكداحمد ماضىالذل كاف أقرب ابناءاالماـ كتالميذه اليو  ,كتأصػيؿ ذلؾ اف
السيد محمكد احمد ماضػػى كاف الكحيد الذىتصدل لشػرح غكامض

كاسػ اررالنظـ الصػكفى لؤلمػػاـ كقد كاف النظـ الصػػكفى لؤلماـ أبى العزائـ

بحػػراعميقا مف االسػرار كالفيكضات التى لـ يسػػتطع أف يبحر فيو اال القميؿ

مف تالمػيذ االمػاـ كاذا كاف السيد محمكد احمد ماضػػػى ىك أقرب أبناء

االماـ اليو ككػاف تجسيػدا لركحانيو االماـ ابى العزائـ فاف البشيركاف

ىػكاالسػػتم اررليذه

الركحانيو ككاف نجما آلؿ العزائـ حقيقة كمعنى.فالبشير

كاف ذك ركحانية عميقة كرثيا مف االماـ أبى العزائـ ككػاف ذك شػفافػية ادركيا
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كلمسيا جػمػيع مف عػايػشكه كعػاممكه فكـ مف رؤيو رآىا ثـ تحققت ككـ مف

بشرل كاف ىكطريقيا كمعايشيا  ,كقد كانت شػػفافيػة البشيركاضػحة عندما

يتػعامؿ مع الغػػرباء فى أكؿ مقابمةمعػػيـ فإذا انقبض قمب البشػير مع أل

كتثبت سكءأفعالو
منيـ كانت األياـ بعد ذلؾ تثبت سػكء خمؽ ىذاالغريب
ي
,كأمااذاانػشػرح صػدرالبشػػيرعند لقاءأل غريب كانت األياـ أيضا تػثػبت حسػػػف

خمؽ ىذا الغريػػب كحسػػف أفعالػو كىذه كانت بعض آثار الشػػفافيو العميقة
لدل البشػير  ,كيركل البشير انو فى يكـ مف األياـ رأل رؤيػػة كاذ بكالده

يأتػيػػو فى المناـ كيقكؿ لو "كيما رفاتى تمتقى برفاتكـ" فيفيؽ البشػػيرعمى

دقات الباب كاذا بمف يخبره أف عمػػو قد تكفى كأنيـ سيدفنكنو مع كالده كلـ

تكػف الركحػػانػيػة التى كرثيا البشػير مف االماـ أبى العزائـ كالشػفافيػة العميقو

ىماالصػفتاف المتاف تؤىالنو لكى يككف نجـ آؿ العزائـ فىعيده كلكف أيضا كاف
ىناؾ الذكؽ ك الحاؿ عمى لغو أىؿ الصكفيو.كالذكؽ ىك ذلؾ االسػتعداد

الفطرل لالنساف الذل يجعمو مػؤىال لمفيػـ كالتعامؿ مع الجماليات

المطمقػػػة,كالمقصػكد بالذكؽ ىنا ىكالػذكؽ الصكفى  .فالبشير كاف صاحب

ؽ و
ذك و
عاؿ فى بحار الصكفيو  .فكـ مػف المعانى الصػكفيو التى راح يشرحياك
يفسػرىا ككـ مف غكامض الصكفيػو التى كاف البشػػير يممؾ مفاتيحيا

كمداخميا كال نككف قد بعدنا كثيػ ار اذا قمنا أف البشػػير كاف لساف حاؿ االماـ
مف شرح كتفسير لكؿ كنػػكزالنظـ الصػكفى ذات الػذكؽ الرفيع العالى لالماـ
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أبى العزائـ ككذلػػؾ كاف البشيرمف أصػحاب االحكاؿ  ,كالحاؿ ىنا كما يقكؿ

أىؿ الصػكفيو ىك ذلؾ الفيض الركحانى كذلؾ االلياـ الربانى العػػمكل الذل

يغػػكص فى الكجداف  ,ككؿ مف عايش البشػير كاف يممس مظاىر الحاؿ عند

البشػيريركل اىؿ البشػير كأبناؤة انو كاف اذا ارتػفعت درجة حرارتو ايذانا

بدخكؿ مرض أك كعكة صحيو فاف البشػير كاف يبدأ فى االنشادالشعرىكيػتغػنى

باقكاؿ الصكفيو  ,ككـ مف القصػػائد التى نظميا البشير كىكفى ىذه الحاؿ .
كىكذا فاف البشػػير كاف نجـ آؿ العزائـ كذلؾ بكراثػتػػو لركحانيو االماـ

كلشػػفافػيػتػو العػمػيػقو كلذكقو الصكفى الرفيع كألحكالػو كالػػيػامػػاتػو العمػكيو.
كىنا يجػػب أف نكضح نقطو ىامو كىى معنى نجـ آؿ العزائـ  ,فيؿ نجـ آؿ

العزائـ ىك أكثرىـ ماالكعددا أكىكاعػػالىػـ مرك از كحسبااكأقربيػػـ لالماـ

ركحانيػػو كذكقا كحاالكالحقيقػػػو أف نجكميو آؿ العزائـ ىى القػػرب مف االماـ

ركحانيو كذكقا كحاال كىكػػذا كاف البشير رحمو اهلل رحمة كاسػػعة كأدخمو
فسػػيح جناتو.
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البشيػ ير شاع ارن كخطيبػان
_________________
اف عكامؿ البيئة كالكراثة كاالكتساب ىى العكامؿ الرئيسية فى خمؽ أل
مكىبة أك ممكة معينة  ,كقد كاف البشير صاحب مكىبة شعرية فذة كممكة
فى حفظ الشعػػر كركايتو كبيرة حتى أنو كاف يحفظ عف ظيػػر قمب

مئات

القصائد الشعرية كآالؼ االبيات فى شتى االغراض  ,كاذا أردنا الغػكص فى
أعماؽ ىذه المكىبة الشعرية كتمؾ الممكة الكبيرة فى الحفظ سنجػدأف البشير
قد نشأ فى بيئة شعرية حيث كاف يتنفس الشعر منذ الصغر فأجداد البشير

كانكا شعراء ككالده كاف مف فحػك الشعػػراء ككذلػػؾ أعمامو كأخكالو كانكا

شعراء  ,كىكذا كانت البيئػػة كالكراثػػة ىما العامالف االساسياف فى تككيف
المكىبة الشعرية لمبشػػير  ,كقد بػػدأت المكىبة الشعرية لمبشير تظير منذ
الصغػػر حيث بدأ

يحفػػظ كؿ أبيات الشعر التى يسمعيا أك التى يقرأىا

كيدرسيا كقد الحظ كالد البشير ىذه المكىبة فكاف يشجع البشػير دائما عمى
حفظ الشعر كدراستو كفيمو حتى شب حافظا ألميات القصائد الشعرية
كمتذكقا ليا كقد كاف لمشعر تأثي ار كبي ار عمى حياه البشير اليكمػية فكاف معظـ

كالمو يختمط بالشعر ككاف يجد سعادة كبيرةعندما ينشػد
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القصائد ذات

المعانى الكبيرة  .كفكؽ ذلؾ فقد كىبو اهلل أذنا شعػػػرية ال تخطىء أكزاف
الشعر كتستطيع أف تحدد المكزكف مف الشعر كغير المػكزكف كىذه ىى

الفطرة الشعريةالتىتكلدمنذ الصغر مع الشعراء ككثي ار ما كاف البشػػير يسػػتمع
الى قصائد الشعر فيقكؿ فى ىذا البيت كسر كىذا البيت البد أف يكػكف بيذا

الشكؿ كىكذا كانت البيػئة الفػطػرية كالكراثػة كعكامؿ االكػتسػػػاب مف استماعػو
لقػصائدالشعػر كترديدىا كدراستياىى االسباب التى خمقت التككيف الشعرىعند

البشير كرغـ قمة االنتاج الشعرل الذل خمفػػة لنا البشػػػير كىك "ديكاف البشير
" اال أننا بدراسة ىذا االنتاج سػػكؼ نجد أف معظمةكاف ذا صبغة دينية كذلؾ
ليس بغريب حيث كانت الثقافة الدينية ىى البحر الذل ينيؿ منو المعانى
كاالفكاركعند مطالعة ديكاف البشير سنجد أف اكؿ قصيدة ىىقصيدة"ألحاف كاف

" كىذه القصيدة ليا قػصػة ذات معنى حيث كاف البشير يعانىمف كعكة صحية

ككاف يرقد عمى نفػس الفراش الذل كاف يناـ فيو"االماـ أبك العزائـ "كقد أنشد
البشير أبيات ىػذه القصيدة كىك فى حالة بيف اليقظة كالمناـ كقد استكتبيا

أىمو كعندما عرضت عميو االبيات كاف يستغرب أف يقكؿ ىك مثؿ ىذه
االبيات كقد عرضيا عمى كالده حينذاؾ فقاؿ لو الكالد انيا ركحانيو المكاف

الذل ترقدفيو  ,كتقكؿ القصيدة

ألحػػػاف كػػػاف

رتمف حاؿ الصفا ألحاف كاف
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كأشػيدف باالجتال غيبا مصػػاف

مف أنا حاؿ شيكدل مف أنا

ترجمت عنى الجكارح كيحيا

كاف ذا الكجو كال شىء يرل

ليس لػى رسػـ كلكف لى بياف

مػا الذل عممتو مف أسرار كاف

غيػره رتػمػكا آل القػرآف

كفى قصيدة أخرل نممس جانبا آخر مف جكانػػب البعد االنسانى فى شعر
البشير فيقكؿ كىك يقكـ بزيارة ركضو المصطفػى "صمى اهلل عميو كسمـ"كقد
أنشد ىذه االبيات أثناء قيامو بالعمرة كمػػا أكثر العمرات التى قاـ بيا البشير

كىك ىنا يفسر كثرة زياراتو لممصطفػى صمى اهلل عميو كسمـ فيقكؿ
أدعك

لكـ

بالػخير يا أبػنائى كأخػص بالػزكج الكريـ دعػائ

كعػذرل أف لى آرائػى
ما كنت فى ركب الحياة مقص ار معكـ
ً
و
الكضاء
بػتارؾ حظ ىَالحياة زيػارة
ماكنػت فى سي رالحػياة
ً
ابطاء ًَ
لػبيت مقيك ار بال
لكف دعػكتو أصابت ميجػتى
ي

كالبشير كاف انسانا عاطفيا حنكنا كما أكثر ما كانػػت الدمكع تجرل عمى

خديو عندما يتفضؿ اهلل عميو فيمنحو الفضؿ كالخيػر كفػػى ىذه القصيدة

يقؼ البشير يكـ زفاؼ ابنو االصغر كىك فى مدينة (اـ سعػيد) بدكلة قطر
فيقكؿ البشير كالدمكع تجرل فرحا:
ىكذايمنح ربػؾ مف أحػػب

كدكاـ الشػػؾ عنػػكافه عػمػى
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خمؽ التػػقػكل كأثػػكاب األدب

أف ايماف الفػتى قد يحتسػب

فاشكرالمػو عػمى النعػـ التى
ؽ
اب
كػريػـ راز ه
فيػك تػػك ه
ه

قد حباؾ بيا بال أدنى نصػب

يمنح الحسػنى كيكلى بالقرب

كىكذا كاف البشير ىك ترجمة سريعة لكؿ االحاسيس التى يعيشيا كذلػؾ

ألف الشعر عند البشير لـ يكف شعر صنعة أكتكمؼ انما شع ار كجدانيػػان يعبر

عف النفس كدخائميا بال تكمؼ ,كمثاؿ ذلؾ ما قالو البشير عػف صديؽ مف
أقرب أصدقائو كقد كاف زميال لو أثناء عمؿ البشير فى شػركة الجمعية
التعاكنية لمبتركؿ ككاف ىذا الزميؿ مف أظػرؼ أصدقػػاء البشير كقد سافر الى

النمسا لمزيارة فما كاف مف البشير اال أف قاؿ:
نمػػػس الى النمسا ذىػػب
ه
المػػقػاـ
أتراه قػد مػؿ ي

أتػػراه يػمػـ

الىػيػان

فأبػكه مػف قبػؿ غػدا

لػكال البػػركدة فى الشػتاء

أبنػػػى ال تنػس الصالة

كاذا لقيػػت ىنػاؾ اخػػػػكتػؾ

أقرئيمػك عنػػى السػالـ
و
محػمػد
فيػػك" البشػير
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كالشػػيػخ ال يدرل سػبػب
كاشػتاؽ الػيػرب

بمصػر
ى
فػنػسػاء نمسػا
ى

كالمعػب

كىنػاؾ كػاف لػو طػػرب
لكاف فػى حػػاؿ عجػػب
كف فى العػناصركالذىػػػب

الكػػػراـ

مػػػف العػػرب

كأذكر ليػـ شػيخ ا أل دب

عػالى المػراتػب ك الرتػػب

كفى ىذه القصيدة تظير مسحة مف الدعابة كتمؾ كانت مف عالمػػػات
أريحية البشير فقد كاف بسيطا مرحا معاألصدقاء كىكذا أيضا جاء شعػػػره

الذل أنشده فى أصدقائو أك أصحابو ال يخمك مف مسحة مرح كدعابة ,

كمثاؿ ذلؾ ما قالو البشير عندما سألو أحد أبنائو أف يممى لو مطمعا عف

فتػػػاةحسناء شاىدىا تأكؿ جز ار فما كاف مف البشيػػػر اال أف قاؿ فى نفػػس

المحظة

حسػناء تأكػؿ الػجػزر
ي
الكيػػػؿ منػيا ك الحػػذر
حسػػنػػاء تأكؿ الجزر

العقؿ مػػنيا راجػػؼ
مسػػت فؤادل نظػػرة

كرنت بطػرؼ سػاىػـ

يا حسنيا لػػما بدت
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كالقمب أضحػػى ينبػػػير

منيا فأضػػحػى فى خطػر
نحكل فأعػيتػنى الحيػػر

فى ذل الحياء كذل الخفر

كنظـ الشعر كحفظو كركايتو لـ تكف ىى الجكانب االدبيػػػة كالفكرية فى

حياة البشير فقد كاف البشير ايضا خطيبا حاضر الذىف مشػيػػػػػك ار لو بالرأل

القكل كالحجة  ,كقد مضى أكثر مف عشريف عاما كىك يخطب الجمعة فى
مسجد االماـ أبى العزائـ كفى مساجد مدينة (أـ سعيد) بدكلة قطػػػ كقد

خطب ىناؾ ما يزيد عمى العشػػر سػػػنكات .

كقد كاف لمبشير مكاقفو القكية فى خطبو التى ما زاؿ الناس حتى األف

يذكػػػركنيا كنذكر عػمى سبيؿ المثاؿ مكقفو أثناء حرب أكتكبر كفى خطبة
الجمعػػػػة األخيرة مف رمضاف كقد بدأت بعض األخبار غير الطيبة عف حصار

مدينة السػػػػػكيس كىنا يخبر بعض األصدقاء البشير أنو سمع مف بعض
المسؤليف أف طريػػؽ السػكيس القاىرة ما زاؿ مفتكحا  ,فما كاف مف البشير

اال أف ردد ىذا الخبر فى خطبة الجمعة فأستقبمو الناس بفرح

كتفاؤؿ

كأنتشر الخبر فى مدينة القاىرةكميا كقد كاف كالحمد هلل بادرة خير كفتح

قريب .

كمػػف مكاقؼ البشير أيضا فى خطبو أنو عندما قطعت الدكؿ العربية عالقتيػػػا

مع مصر بعد اتفاقية "كامب ديفيد" كبعد مقتؿ " أنكر السادات"كقػدكانت

األقالـ فى الصحؼ تسب السادات عمنا ككاف سب السادات ىك البػػػاب الذل

يدخؿ منو الحاقدكف كالمنافقكف كفى ىذا الكقت اذب البشيػػر فى احدل

خطبو فى مدينة (أـ سعيد)بدكلة قطر
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يخطب قائال أف الرئيػػػػػػس الشييد

انكر السادات  ,كاخذ يمدح مكاقفو كيكرمو,كذلؾ المكقػػؼ مػػف البشير كاف
و
سمطة أك فرد .كىكذا كاف البشير
خكؼ مف
عػػو
ه
عف اقتناع كايماف كلـ يزعز ي
شاع ار كراكيا لمشعر يحفظ آالؼ االبيػات مف الشعػػر ككاف خطيبا قكيا ال

يخشػى فى اهلل لكمة الئـ
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.

البشير فى رحػػاب المػو
______________
كانػػت آخر كممات البشػػير كىك عمى الفراش بيػػف يدل المػػو قكلػو"الحمد هلل"

ككمػػا يقػػكؿ المػػػو تعالػػػػى فى كتابػػو الكريػػػـ بسػػػـ اهلل الرحمف الرحيػػػـ "

كآخػػر دعػػكاىـ أف الحمػػػد لمػػو رب العػالميػػػف "كتمؾ الكممات كانت مسؾ

الختاـ لحياة البشػػير .فآخر أياـ البشػيػر مضت كميا ككأنو كاف يستعد

لمقاءالكبير فجمع حكلو أبنائو كأكصاىػـ بأف يترابطكا كيتحدكا  ,ثـ بدأ بأىمو

فأزاؿ أل سبب لمخالؼ  ,كقابميـ باالحساف كالحب ثـ اتجو الى فقراء آؿ
العزائـ فتقرب الييـ كطمب منيـ الدعاء لو كسػماحيـ لو اذا كاف أخطأ فى

حقيـ يكما ما كقد سػمعتو فى آخر أيامو كىك يسػتعد لدخكؿ المسػتشفى

ككاف يقكؿ لى “ يا بنى اف ما أصابنى مف مرض ىك بسبب أننى قد أخطأت
فى حؽ الفقراء كأراد اهلل أف تككف صفحتى بيضاء عند لقائو”...

كالحقيقة فقد كانت صفحػة البشيػر بيضاء ناصعة لـ يشػكبيا خدش كلـ

يعكػػر صػػفك بياضػػيا ظمـ أك ميػف كىذه الشيادة يشيد بيا كؿ مف عايش
البشير كتقرب منو  ,كانت آخر خطب وة لو فى يكـ الجمعة األخير فى حياتو

كقد خطب ثـ ذىب الى المستشفى بعد ذلؾ ككاف ككأنو يكدع األىؿ كاألحباب

كالناس جميعا فخطػػػب الجمعة كأفاض اهلل عميو ما أفاض حتى أف بعض
23

المصميف قاـ بعد الصالة كسممكا عميو كىنأكه عمى تمؾ الخطبة العظيمو كبعد

الصػػالة مباشػرة ذىب البشير الى المسػتشػفى كأمضػػى ىناؾ يكميف فى انتظار

اجراء العممية كفى ىذيػػف اليكميف لـ تفارؽ االبتسػػامة كجػو البشيػػػر ككانت

السعادة كالبيجة كالفرح ىى الصكرة التى يمقاىا كؿ مف قابؿ البشػػير  ,كفى
صباح األحد كقبػػؿ الدخػػكؿ الى غرفة العمميات جمس البشػػير مع أىػمو

كأحبابو يتذكركف األياـ كاألحداث كأخذ البشػير كعادتو دائمان يردد أبيات الشعر

كما أكثرىا ك ىنا يقكؿ البشػػػير ألحد أبناءه "كاهلل يا بنى ما أدرل أيف ستذىب

كؿ ىذه األشعار التى أحفظيا بعد العممية" ثـ يبتسـ البشير ابتسامتػػو

المعيػػكدة كيكصػػػى أبناءه بالحفاظ عمى قصائد االماـ " ابى العزائـ " كتمؾ

كانت آخر كصايا البشير  .كعنددخكؿ البشير غرفة العمميات كدع األىؿ كق أر

الفاتحة كيركل الطبيب المسئكؿ عف التخدير أف الحاج بشػير كاف قبؿ

العممية فى قمة السعادة كالفرح كأنو أخذ يتحدث مع االطباء حديثان فى مرح

كبساطة جعمت الحاج بشػير يدخؿ قمكب الجميع  ,كبعد انتياء العمميػػة يخرج

الطبيب كيبمغ أىػػؿ البشير بنجاح العممية ثـ يدخؿ أحد أبناء البشػػػير كينظر
الى البشير كىنا يتكمـ يسأؿ الطبيب مع البشير كيسألو عف حالو فيقكؿ
البشير بصػكت مسػمكع "الحمدهلل" ثـ يسألو الطبيب أف يحرؾ يده كقدمػو
فيحركيما البشػػير كيقكؿ الحمدهلل كيخػػرج الجميع قائميػػف الحمد هلل.
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كفى مسػػاء يكـ الثالثاء األكؿ مف يناير سػػنة 2992تفيض ركح البشػػير

الى بارئيا مكدعا األىؿ كاألحباب كيكارل جثمانو التراب فى مشيػد جميؿ ككما

كاف فى حياتو يجمػػع األىؿ كالخالف عمى الخير فعند كفاتػو اجتمع كافة أىػػػمو
كأحبابػػو كعارفى فضمو  ,كقد كانت حياة البشير دائما سمسػمة مف العطاء

كالحب كالرحمة كفيكضات مف اهلل لو باالكراـ كالخير كدليػؿ ذلؾ أف البشير

عند كفاتو لـ يكف لو فى قمكب الناس اال الحػػػب كاالحتػػراـ كالتقدير كقد تػرؾ

البشيػػر ذكريات كثيرة لكؿ مف عايشػػو كقابمو كقد صػػػدؽ مف قاؿ عف البشير

أجؿ بالبشير مػعػػػانى الكفاء

كاف فزت يكما بػذل صحبػػة

كفػيو ترل كؿ شػىء نػقاء

فقد كنت فى صحبة األكلياء

رحـ المػو البشيػر رحمة كاسعػة كأسػكنػو فسيػح جناتػو آميػػف .
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مكتبة البشير

البشير يتحدث عف نفسو....
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كتب البشير بخط يده:

كلدت في الخامس مف رمضاف سنة 1340ىجرية االكؿ مف مايك
ي
1922ميالدية كفى يكـ االثنيف ككنت رابع اخكتى الذككر كثامف اخكتى فى

الترتيب ,كقبؿ كالدتى باربع سنكات كاف كالدل قد ترؾ عممو بالسكداف فى
سنة  1918كعاد الى مصر كلـ يكف لو عمؿ رسمى اال فى المساعدة

ألعماؿ االماـ ابى العزائـ الدينية كالتجارية كقد حدَّثت كالدتى زكجة عمي
فقالت ليا زكجة العـ أف كالدل ترؾ عممو ك ً
انؾ ستمديف لو مرة أخرل فمف ايف
تستطيعكف االنفاؽ عمى ىؤالء االكالد كطمبت منيا اجياض نفسيا كقد

استمعت كالدتى الى قكليا كىَّمت باجياض نفسيا فاصيبت بحمى النفاس

ككادت تييمؾ لكال عناية اهلل كعمـ االماـ ابكالعزائـ بذلؾ فنير كالدتى كأفيميا
أف ذلؾ نكع مف الكفر باهلل كىكذا شاء اهلل لى البقاء.

كفى ذلؾ العاـ حج االماـ ابكالعزائـ فإستبشر بمكلدل كسمانى محمد البشير.
ً
منزؿ االماـ أبى العزائـ أستمع الى ذكر اهلل كالصالة عمى رسكؿ
نشأت فى
ي
اهلل كدركس العمـ كاقامة الصمكات الخمسة كمشاىدة الجمعة كاالحتفاالت

بمكلد النبى كليمةاالسراء كالمعراج كالنصؼ مف شعباف كليالى رمضاف

كمكاسـ الحج كرأس السنة اليجرية كليمة عاشكراء ككنت أحرص مف صغرل

عمى االحتفاظ بمكاجيد االماـ ابى العزائـ ككتبو كرسائؿ كالدل ككتبو .
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ىذا باالضافة الى أف زكجة االماـ ابى العزائـ كىى لـ تكف أنجبت بؿ كانت

تستبشر بى كتأخذنى معيا فى جميع زياراتيا الخارجية ككانت تقكؿ لى أنيا

ستمد لى عركسا فإذا سالتيا كايف العركسة تقكؿ أنيا تحج مع ابكؾ الشيخ

كتعنى االماـ ابا العزائـ ككاف ذلؾ فى حج عاـ  1344ىجرية أل عندما كاف
سنى أربع سنكات ككنت كمما كجدت مسما ار أك خشبة أك بيضة أك ال شيىء

أحضرىا ليا كاقكؿ ليا ىذا مير العركس كيشاء اهلل أف تضع ابنتيا البكر فى

 2جمادل االكلى عاـ 1347ىجرية المكافؽ  25اكتكبر 1928ميالدية .

في ىذه االثناء كاف لكالدل تجارة فى مدينة سمالكط ثـ عدنا مرة أخرل

لمقاىرة  ,كفى عاـ  1929ميالدية يعيف كالدل مكظفا فى محافظة القاىرة
ككنت قد انتمقت بمدرسة سمالكط األكلية ثـ فى القاىرة فى مدرسة غرباف اغا

قمت الى السنة الثانية ككاف
االكلية حيث قضيت عاميف أكلى ب كأكلى أ ثـ ين ي
كالدل أدخمنى امتحاف مسابقة فى المدرسة المحمدية االبتدائية ككاف ترتيبى
بمت بالمدرسة كقيًب ىؿ االكؿ كالثانى كالثالث بالمجاف
الرابع عمى المتقدميف فقي ي
كقيبمت أنا بالمصاريؼ كقدرىا ( احدل عشرة كنصؼ جنييا) كىنا أ ً
يسقط فى

ً
يد كالدل ,ماذا يصنع كليس لديو ذلؾ المبمغ ككانت كالدتى باعت كرداف مف
مصاغيا كقاـ كالدل فدفع مصاريؼ المدرسة القسط االكؿ كقدره اربعة

جنييات كفى منتصؼ السنة نقمنى الى مدرسة عابديف االميرية حيث كانت
مصركفاتيا ستة جنييات فقط كمكثت فى مدرسة عابديف االميرية الى أف
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حصمت عمى الشيادة االبتدائية كحكلت اكراقى الى المدرسة االبراىيمية

الثانكية .كحدث فى اثناء كجكدل بالمدرسة فى عاـ  1934/1933أف طمبت
المدرسة القسط الثانى كقدره جنيياف كلـ يكف فى بيتنا ما يسد ىذا القسط

فطمبت منى كالدتى أف اطمب ىذا المبمغ مف االماـ ابى العزائـ ككانت كالدتى
مت يده كسالنى ماذا تريد فقمت
مريضة
فذىبت الى االماـ ابى العزائـ كقب ي
ي
جنيياف ألدفع المصاريؼ المدرسية فقاؿ اذىب لكالدؾ لكى يدفع لؾ فخرجت

باكيا كاذداد مرض كالدتى كعند عكدة كالدل أخبرتو كالدتى بما حدث فتأثر مف
ذلؾ كبقى فى المنزؿ ال يحدث أحد كال يجتمع باالخكاف كال باالماـ كفى

صباح اليكـ التالى طمبو االماـ فصعد اليو كىك متأثر مف عدـ دفع

المصركفات لى فقاؿ لو االماـ ماذا فى الصحؼ فق أر العناكيف كق أر ما يطمبو
االماـ مف ىذه العناكيف الى أف جاء الى خبر شفاء حضرة صاحب الجاللة

الممؾ كلـ لمعالقة بيف االماـ ابى العزائـ كالممؾ خالؼ فى مكضكع الخالفة
االسالمية لـ يق ار كالدل الخبر كلكف االماـ قاؿ لو إق أر فق أر "أنو نظ ار لشفاء

جاللة الممؾ فقد قررت نظارة االكقاؼ الممكية قبكؿ االكؿ كالثانى كالثالث فى
جميع مراحؿ التعميـ عمى نفقة جاللة الممؾ الخاصة كىنا ساؿ االماـ كما
ترتيب محمد البشير كتنبو كالدل فقد كاف ترتيبى االكؿ عمى الفصؿ فقاؿ

االكؿ فقاؿ االماـ كلماذا يطمب منى أف أدفع المصركفات فقد دفعيا الممؾ ,

قبؿ كالدل يد االماـ كقاـ متكجيا الى عممو مسرك ار كلـ ادفع مصركفات
كىنا َّ
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فى السنة الثالثة كال اربعة حتى رسكـ امتحاف االبتدائية كقدرىا جنييا كانت

عمى نفقة الممؾ فؤاد .

كفى مدرسة عابديف كاف مدرس المغة العربية ىك المرحكـ الشييد الشيخ

حسف البنا فقد طمب منا فى امتحاف تدريبى اف نكتب رسالة الى زميؿ لنا

نحثو عمى االلتحاؽ بالمدارس الصناعية لكى يعمؿ عمى نيضة الصناعة فى

مصر ككاف مف ضمف العناصر لمرسالة أف صنعة فى اليد أماف مف الفقر كقد

ترسب معنى ىذه الرسالة فى نفسى كآمنت بو .

كعند حصكلى عمى الشيادة االبتدائية كاف شقيقال الدكتكر جماؿ كاالستاذ

محى قد حصال فى نفس العاـ عمى الشيادة الثانكية كاالكؿ يرجك االلتحاؽ

بكمية الطب كمصركفاتيا السنكية ثمانكف جنييا بخالؼ ثمف الكتب

كمصاريؼ كمية الحقكؽ خمس كاربعكف جنييا كمصاريؼ الدراسة الثانكية

عشركف جنييا فماذا يصنع كالدل ,فكتب الى خالى محمد أفندل بالمنيا ككنا
نقضى االجازة الصيفية ىناؾ كطمب منى المكافقة عمى االلتحاؽ بالمدارس

الصناعية ألنيا بالمجاف حتى يتمكف كالدل مف الحاؽ شقيقال بالجامعة

كجاء خالى الى البمدة (بنى ميدل) كقاؿ مبركؾ النجاح كسألنى الى أيف

تحب أف تذىب فقمت لو الى المدرسة االبراىيمية الثانكية فقاؿ كاالحسف مف

ذلؾ المدرسة الصناعية ثـ أعطانى أمثمة كالمكاء سكسك باشا مدير الميمات

فى الجيش يحمؿ دبمكـ صناعة كغيره مف الذيف يحممكف دبمكـ صناعة كىنا
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تذكرت رسالة االستاذ حسف البنا كقمت لخالى كانا اريد اف اككف مدي ار

لمميمات كسأدخؿ المدرسة الصناعية .

كفى اكائؿ عاـ  1936/1935ذىبت مع كالدل الى المدرسة االبراىيمية

حيث سحبنا اكراقى كتقدمت بيا الى مدرسة الصناعات الميكانيكية فى بكالؽ
كلكنى لـ انجح فى الكشؼ الطبى كذىبت الى الدكتكر احمد عبد الحميد

مراقب التعميـ الصناعى ككاف مف ابناء االماـ ابى العزائـ كفى مكتبو قابمنا
ناظر مدرسة العباسية الصناعية لمنسيج فأعطاه كالدل كالتحقت بيذه

المدرسة .

كفي عاـ  1939حصمت عمى دبمكـ درجة اكلى ككاف ترتيبي  19عمى طمبة
القطر  ,ككاف يتعيف عمي أف أنتظـ في كمية الفنكف التطبيقية التى كانت
تأخذ العشركف االكائؿ في كؿ مدرسة كلكف تـ رفض اكراقى كالحاؽ طالبا

كاف ترتيبو فكؽ اؿ 300كلو كاسطة كبير مكانى فعدت الى مدرسة العباسية

كانتظمت كاخذت دبمكـ ثانكل كتخرجت مساعد ميندس نسيج القطف كالحرير
كالتحقت بالعمؿ فكر تخرجى بمصانع شركة مصر لمغزؿ كالنسيج الرفيع بكفر

الدكار ككاف اجرم اليكمي  12قرشا مع اجر اضافي قدره قرش كنصؼ يكميا
لضركرة بقائى بعد العمؿ يكميا لتسميـ القسـ الى مساعد الميندس في

الكردية التالية كىكذا كاف العمؿ اليكمي تسع ساعات مف الثانية صباحا الى
الثالثة بعد الظير لمدة اسكعيف كمف الثانية مساء بعد الظير الى التاسعة
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ليال لمدة اسكعيف كمف التاسعة مساء الى الخامسة صباحالمدة اسبكعيف ,
كككانت مدينة كفر الدكار في ذلؾ الكقت ال تزيد عف شارع كاحد كبو محؿ

بقالة لرجؿ يكناني ككانت الحياة رخيصة فكانت البطيخة بممميف كالخيار

بممميف كىكذا  ,ككنا نتناكؿ طعاـ الغداء فى مقصؼ الشركة طبؽ خضار

كطبؽ أرز كرغيؼ خبز كسمطة كحمكل بمبمغ 18مميـ كمنحتني الشركة منزؿ

ذك غرفتيف كحديقة كدكرة مياه بالكيرباء بمبمغ  30قرشا ككنا نقطف ثالثة

فى غرفة كثال ثة في غرفة في الغرفة الثانية أل كؿ كاحد يدفع 5قركش في
و
جنيو كؿ اسبكعيف كارسميـ لكالدل
الشير كعميو كنت أكفر اكثر مف
بالقاىرة .كحيث اننى لـ اتمكف مف البقاء في كفر الدكار لبعدم عف االسرة

ككثرة المياجريـ مف مدينة االسكندرية الى كفر الدكار كاستمرار الغارات الميمية
مف الجيش االلماني عمى المصنع بمدينة كفر الدكار حيث كاف الجيش

البريطاني يستعمؿ اجيزة المصنع في غسيؿ مالبس الجنكد البريطانييف

دت الى القاىرة كبحثت عف عمؿ
فع ي
باالضافة الى عدـ منماسبة الجك لصحتي ي
الى اف قيبمت في مصنع احد الييكد في شب ار الخيمة ككاف ييسمى مصنع رسؿ
 ,كفي ىذا المصنع بقيت ستة شيكر ,كالتحقت بالعمؿ بمبمغ تسعة قركش

يكميا الى اف اصبح راتبي  25جنييا شيرياك ككنت أحد مؤسسي نقابة عماؿ
النسيج في شب ار الخيمة .
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كعندما عممت أف كزارة التمكيف ستخصص حصة مف الغزؿ لخريجي المدارس

كص ًرفت لى حصة
الصناعية  ,قمت بعمؿ خمسة انكاؿ نسيج كتـ معاينتيا ي
شيرية قدره عشركف ركزمة(أل 200رطؿ غزؿ)  ,كىكذا بدأت العمؿ ا
حرن

بانشاء مصنعي الخاص بيذه االنكاؿ الخمسة ككانت أرباح المصنع تذيد عف

مائتيف مف الجنييات شيريا.

ككاف يعمؿ عندم في المصنع احد العماؿ كاسمو احمد صالح ككانت كالدتو

تشكك انو ال يعطييا شيئا فنصحتو كالزمتو اف يعطييا خمسكف قرشا اسبكعيا
ككانت كالدتو تاتي كؿ يكـ خميس كتأخذ منى الخمسيف قرشا التى كنت

كسرت المرأة بذلؾ كرغبة منيا في تدعيـ
أخصميا مف راتبو االسبكعي  ,ي
مكانتيا عندم سالتني ىؿ انا متزكج فقمت ليا ال فقالت سأدلؾ عمى عركس

ذات حسب كنسب كجماؿ ك ماؿ كلـ اكف افكر في ىذا المكضكع كلكف المرأة

جائت في االسبكع التالي كقالت لي اف ابنة االستاذ عبدالعزيز النحاس

عركس جميمة كانيا خاطبت كالدتيا كانيـ يسألكف عني كعف كالدم ككالدتى
كطمبت مقابمة كالدم كذىبت الى كالدتى كاخبرتيا عف ىذه العركس كاخبرت
كالدتى كالدم كقد اعتقد اننى اسير جديا في المكضكع كاكد ذلؾ اف عمى

السيد احمد تحدث مع كالدم فى اف لديو عركس لي في مدينة دسكؽ كانت

متزكجة كطمقت مف زكجيا كانيا ثرية كلدييا اثاث فاخر فقاؿ لكه كالدم لماذا

تخطب لبشير ىذه المرأة كعركسو مكجكدة بالمنزؿ فقاؿ عمي السيد احمد
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كمف ىى ىذه العركس فقاؿ كالدل االنسة ميدية فقاؿ عمي السيد احمد بعد

اف اخرج صكرتيا مف جيبكه اننى اقكـ بالخطبة ليا فقاؿ كالدل بدال مف اف

تخطب ليا خطيبا كتخطب لبشير عف خطيبة اخطبيما لبعض كىنا قاـ عمي

مغاضبا.

ك العجيب أف يتحقؽ كالـ الطفكلة فقد كنت كانا في المدرسة الصناعية تطمب

منى السيدة الجميمة حرـ مكالنا االماـ اف اصمح ليا بعض اثاثات المنزؿ

كتحدثنى بانني زكج ابنتيا  ,كتحقؽ ذلؾ حيث سالني كالدم عف ىذه المرأة

التى حدثت كالدتي عف خطبة عركس مف اسرة النحاس فأخبرت كالدم أف

ىذه المرأة تريد أف تعمؿ معي عالقة طيبة مف اجؿ اف يستمر صرؼ مبمغ

الخمسكف قرشا خصما مف ابنيا.

كعمى اثر ذلؾ تحدث كالدم ككالدتى مع السيدة حرـ مكالنا االماـ ابى العزائـ
في شأف ,زكاجي مف السيدة ميدية فكافقت عمى ذلؾ كاستشارت في ذلؾ

فكاف الجميع عمى كفاؽ في ىذا المكضكع عدا عمي السيد احمد الذل

استشاط غضبا عندما عرضت عميو الشبكة التى اشتريتيا  ,كليا قصة.
طمب مني كالدم أف اذىب مع كالدتي كحرـ االماـ ابى العزائـ كالسيدة ميدية
لشرء الشبكة ,كفي ذلؾ اليكـ ارسمت الى السكؽ عدد  30ثكب قماش الحد
ا

التجار كقابمك في مدخؿ التربيعة باالزىر مفتش تمكيف كامره باف ينزؿ

االقمشة فمطـ العامؿ الذم يحمؿ االقمشة فما كاف مف العامؿ اال اف لطـ

34

مفتش التمكيف عمى كجيو كقاؿ لو انو يعمؿ مع محمكد بؾ ماضي فانصرؼ
المفتش كتحدث في التميفكف كى يترككا الرجؿ كشأنو.

عممت بيذه الحادثة كانا في المصنع ك حدثتني نفسي باف مكضكع الخطبة

غير مرضي عنو كلكف عندما ذىبت الى السكؽ كجدت االمر قد انتيى كاصر
التاجر عمى اف يتعامؿ معي في جميع انتاج المصنع كبدال مف اف يدفع ثمف

االقمشة التى استمميا دفع ثمف كمية مضاعفة كلقد سررت اذلؾ كعممت اف

االقدار في صالحي كىكذا ذىبت في اليكـ التالي كاشتريت الشبكة ككاف ثمنيا
سبعكف جنييا  ,ككاف السيد مختار في الثانية عشرة مف عمره كلكنو اخذ

الشبكة كذىب الى اخيو الكبيرالسيد احمد في غرفة االستقباؿ كاطمعو عمييا

فغضب لذلؾ ك كفي ذكرل االحتفاؿ بميمة اال سارء كالمع ارج كمكلد االماـ ابي

العزائـ عاـ  1363ىػ في التاسع كالعشريف مف رجب المكافؽ20

يكليك  1944ـ تـ عقد القراف عمى السيدة ميدية ككاف ككيؿ الزكجة عمي
السيد احمد كالشاىداف اعمامى السيد محمد الحسف كالسيد عبداهلل ماضى

ابكالعزائـ.
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-----------------------

كنت أعمؿ في كزارة التمكيف في مراقبة الحبكب ك
في عاـ  1953ـ
ي
المطاحف ككاف عممي ىك تنفيذ ق اررات لجنة تمكيف الجيات النائية كخاصة
شبكىجزيرة سيناء  ,كلمناسبةقرار الحككمة المصرية

فرض حظر عمى مكاد التمكيف التى ترسؿ الى الجيش االنجميزم بمنطقة

القناة اال في حدكد العددالمنصكص عميكىفي معاىدة  1936فقد تـ انشاء

مكتب لتراخيص القناة يختص بمنح التراخيص لممكاد التمكينية كاية مكاد

اخرل كبذلؾ رؤم ضـ مكتب تراخيص الجيات النائية الى مكتب تراخيصة
القناة حتى ال تستغؿ تراخيص النقؿ الخاصة بسيناء ك غزة في التيريب

لمنطقة القناة .كقد قرار نقمي الى) منطقة( مكتب تراخيص القناة كحاكلت عدـ

التنفيذ كلكف حدثت مصادمة بيني كبيف رئيس المكتب ككاف ضابط بكليس

برتبة المقدـ كاسمو صالح  ,كفي ىذه المناسبة حضر الى الكزارة عمي السيد
احمد كعمي السيد محمد الحسف ككاف معيما السيد احمد النكر عمار الذم

طمب مني كتابة مذكرة بيذا الكضع ليقدميا عمي السيد احمد الىمراقب عاـ

الحبكب ك المطاحف ككاف كالده مف آؿ العزائـ كعندما قدـ السيد احمد النكر

الى عمي انتفض كسبني فأخذت منو الطمب كمزقتو ككاف عمي السيد محمد
كالسيد احمد النكر قد عاتبا عمي السيد احمد عمى ما فعمؿ معي ,ككاف
كالدم قدانتقؿ الى الرفيؽ االعمى منذ حكالي عشريف يكما ككاف رئيسا
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لخزينة كزارة التمكيف ككؿ مف في الكزارة يجاممني مف اجؿ كالدم

كالستقامتي في عممي ,كبعد ذلؾ صعد عمي السيد احمد كمعو عمي السيد
محمد كالسيد احمد النكر الى السيد تكفيؽ متكليمراقب عاـ الحبكب

كالمطاحف كطمبا منو عدـ نقمي  ,فتعجب الرجؿ كقاؿ ليـ اف النقؿ تـ لما
اتمتع بو مف الثقة الكاممة في اعمالي كنزاىتي كاف ذلؾ النقؿ لصالح العمؿ ك
لصالحي.

كفي ليمة السبت رايت في ما يرل النائـ كبير االئمة كاعتقادم انو االماـ

ابكالعزائـ كمعو مجمكة مف الصالحيف ككالدم ككميـ يمسككف في ايدييـ

مباخر كدخؿ كالدم كجعؿ يتمك عمي االدعية كيحيطني بالبخكر ككنت قد نمت
قبؿ اف اصمي صالة العشاء ,كىنا قاؿ االماـ ابكالعزائـ كلكنو اليصمي

)يقصدني بذلؾ (فقاؿ كالدم سيصمي كسيحافظ عمى الصالة فقاـ االماـ

بالدعاء لي ىك ك مف معكه مف الصالحيف  ,كاستيقظت مسرك ا ر كحدثت

نفسي بأف اعتذر لرئيس تراخيص القناة عما بدر مني مف اساءة لشخصو

الكزرة تكجيت أرسا الى مكتبو كاعتذرت لو فقابمني
كعند ذىابي لو في ا

مقابمة اثمجت صدرم كقاؿ لي انني منقكؿ لعممي كليس لي دخؿ في مكتب
ترخيص القناة كاف الثقة الكاممة في شخصي ىي التي دعت الكزارة الى

استخرج ترخيص الجيات النائية كفقط
ا
التمسؾ بنقمي كاف عممي سيككف في
بختميا بخاتـ القناة حتى ال يسمح ليا بالمركر في منطقة القناة .
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بض عمى جميع العامميف بمكتب تراخيص القناة
كبدأت عممي كبعد اسبكعيف قي ى
كرئيسيـ المقدـ صالح في منزؿ احد اليكنانييف الذم يقكـ باعماؿ التيريب
كسئمت عف االستعانة
لمجيش االنجميزم كلـ يبقى في ىذا المكتب اال انا ي
ببعض مباحث التمكيف لمعمؿ معي في المكتب كلكنني اخترت بعض مكظفي

ترخيص
الكزرة الذيف اثؽ بيـ كساعدكني في انياء جميع اعماؿ مكتب ا
ا

ترخيص
الجيات النائية بالقناؿ الى اف كقعت اتفاقية الجالء كالغي مكتب ا
الكزرة في ادارة الحبكب.
القناؿ ثـ عدت لعممي في ا

-------------------------------

حضرت مكلد السمطاف الحنفي بالقاىرة ككنت مع االستاذ /تكفيؽ الضبع كقد
استمعنا اؿ كممة مف الشيخ محمد الغزالي المفتش السابؽ بكزارة االكقاؼ

كعرفيك االستاذ تكفيؽ
كبعد االحتفاؿ سمعت كممة فضيمة الشيخ الغزالي َّ

الضبع باسمى كىنا قاؿ الشيخ اف ما قمتو ىك بركة خالى الشيخ ابكالعزائـ

كلما كنت عمى عمـ بجميع اقاربي فقد سألت كيؼ يككف االماـ ابكالعزائـ خالؾ
؟ فأجابني أف كالدتو رضعت مع االماـ ابي العزائـ مف ثدم كاحد  ,فيك أف
الشيخ القفاص كاف مف محمة ابى عمى بمدة االماـ ابى العزائـ كالرجؿ مف

تكاضعو ينسب فضؿ اهلل عميو الى خالو االماـ ابى العزائـ ألنو اخك كالدتو في
الرضاع ,كقد ق أرت أف الحسف البصرم رضي اهلل عنو كاف ينسب فضؿ اهلل
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عميو في العمـ الى اف كالدتكه تركتو مرة مع السيدة اـ سممة رضي اهلل عنيا
زكج رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كناكلتو ثدييا الشريؼ ك ىى تحت

رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فكاف ينسب عممو الى ىذه الرشفات كىذا
فضؿ اهلل يعطيو مف يشاء.,

-------------

أخبرني المرحكـ الشيخ حامد الحفناكم كالد الدكتكر محمكد الحفناكم أف

شقيقو كاف متزكجا مف شقيقة االماـ ابي العزائـ كانو لـ يكف يراىا  ,كأف ليا

حفيدا مف العمماء كأف الشيخ حامد الحفناكم كاف يقكؿ لو اف ما انت فيو مف
عمـ يرجع الى بركةابي العزائـ شقيؽ جدتؾ.

مذكرت كالدم اف شقيقة االماـ ابي العزائـ كاسميا) السيدة (
ا
كقد اطمعت في
كانت متزكجة مف الشيخ الحفني كأنو كاف يعمؿ بالسكة الحديد السكدانية

بمدينة شندم كأف شقيقة االماـ تكفيت فى السابع كالعشريف مف رمضاف في

مدينة شندم ككانت صائمة كتكجو االماـ لقبكؿ العزاء فييا كقاؿ" ما كنت

ارجك اف تككف جنازة بشندم كلكف يفعؿ اهلل ما يشاء"
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---------------

كاف الشيخ حامد الحفناكم ىك السبب في بناء مسجد سيدم زغكؿ بمحمة
ابى عمي مركز دسكؽ.

فقد قاـ مجمس المدينة بيدـ القبكر في محمة ابى عمي كلكنو ) ال الشيخ
حامد الحفناكم (اعترض عمى ىدـ قبر السيد احمد كابنو الشيخ عبداهلل

المحجكب كزكجتو السيدة آمنة الميدية ,كحضر الى القاىرة كطمب مني كمف

الدكتكر جماؿ التكجو الى بمدة محمة ابى عمي لتدارؾ المكقؼ.

كقد ذىبت مع الدكتكر جماؿ كتقابمنا مع اىؿ البمدة كمع اف ارد اسرة سميمة

كتـ االتفاؽ عمى بناءالمسجد عمى االضرحة الثالثة المذككرة عمى اف يمتد
المسجد مف قبة سيدل ابكالحمائؿ كمف سيدل زيف الديف كفعال تـ بناء

المسجد كافتتح في احتفاؿ عاـ ككنا نذىب كؿ عاـ في اكؿ شعباف لنقيـ

ذكرل السيد عبداهلل المحجكب__.
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مكتبة البشير لنشر تراث االماـ ابى العزائـ

ديكاف البشير
قصائد كتبيا البشير فى مناسبات عدة
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ألحػػاف كػػػػػاف
رتمف حاؿ الصفا ألحاف كػاف

كأشػيػدف باالجتال غيبان مصػاف

مف أنا حاؿ شيػكدل مف أنػا

ليس لى رسػػـ كلكف لى بياف

ترجمت عنى الجػكارح كيحيا

ما الذل عرفتػو مف أسػرار كاف

كاف ذا الكجو كال شػىء يػرل

غػػيره رتػمػكا آل القػرآف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

كاف الحاج البشير يرقد مريضا عمى فراش االماـ أبى العزائـ كقد أممى ىذه القصيدة كعندما عرضيا عمى كالده
السيد/محمكد احمد ماضى ربيب االماـ كابف اخيو ,قاؿ لػو أنيا ركحانية المكاف.
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أدعك لكػػـ بالخيػػر
--------أدعك لكـ بالػخػػير يا أبػػنائػػى

كأخص بالزكج الكريـ دعػائػى

ما كنت فى ركب الحياة مقصػ ار

معػكـ كعػذرل أف لىآرائػػى
و
بػتػارؾ
ما كنت فى سػير الػحياة
ً
الكضػػاء
حػظ الحيػػاة زيػارة
لكف دعػكتػو أصػابػت ميجتػػى

ً
ابػطػػػاء
لبيػػت مقيك ار بػػال

_____________________________________

فى عاـ 2971قاـ البشير بأداء فريضة الحج عف طريؽ الككيت بالبر كقد قاؿ ىذه القصػػػيدة كىػك عند
دخػكلػو المدينة المنكرة .
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نػػً
مس إلػى النمسا ذىػب!!!
ه
***********
نمس الى النمسػػا ذىػب

ك الشيخ ال يدرل سػبػػب

اتراه قد كره المقاـ بمصر

فػأشػػػػػػػػػػػػػػػػػتاؽ الػيػػػػػػػػػػػػرب
نساء نػًمسا كالمػػػػػػػػػػػػػيعػب
فػػػػػ ي
كىناؾ كاف لػو طػػػػػػرب

يأبنى ال تنسػػى الصػػالة
كاذا لقيػت ىناؾ أخكتػؾ

كف فى العناصر كالذىب

الكػػػػػػػػراـ مػػػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػػرب

اقرئيمػك عنػى السػالـ

كأذكر ليػـ شيخ األ دب

أتراهي

يػػمػـ الىػػػػػػػػػػػػػيػان

فأبكه مف قبػػػػؿ غػػػػػػػػػػدا

لكال البػركدة فػػى الشتاء

فيػػػػػػػػػػػػػػك البشيػر محمػد

لكاف فى حػػػػػػػاؿ عجػػػػػػػػػػػػػػػب

عالػػػػػػى الػمراتب كالرتػػػػػػػػب

ــــــــــــــــــــ

عند زيارة السيد يسػػرل منير سعد زميؿ كصديؽ الحاج بشيػػر الى
النمػػسػػػػا .اثناء العمؿ فى الجمعية التعاكنية لمبتركؿ
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ىكػػػػذا
مف أحػب
ىكذا
يمنح ربػي ىؾ ٍ
ي

اب األدب
يخ ىم ي
ؽ التػقػكل كأثػك ي

ً
اف عمى
اـ
الشكر عنك ه
كدك ي

ً
إيماف الفتى قد ييحتسب
أف
َّ

فأش يك ًر اهلل عمى ً
الن ىعًـ التى
ى

حباؾ بيا بال أدنى نصػػب
قد
ى

ازؽ
ر ه

كيكلى بالقيىرب
الػحسنى ي
يػمنح ي
ي

كػريـ
اب
فيك تػك ه
ه

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
فػػى يػكـ زفػػػاؼ االبف األصغػػػػر لمبشيػػر (محمكد)
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يا محمدا البشيػػر
ػ.ػ.ػ.ػ.ػ.ػ.ػ.ػ.
يا محمػػدان البػشػيػر

جدؾ العػارؼ بالمػػو

اميػرن مػف اميػر
ا
يا
كذك عػمػـ غػػزيػر

جدؾ الماضػى بعػػزـ الػػػػػػػػػػػػػػػػمػو ذك قػػدر كبيػػر

كابػػكؾ الخير فى الطػب

نطػاسػػى
ه
فأسػػعػد يػػا بشػير

كػف كأجػدادؾ حػ ار

كأنيػؿ العمـ الغزير

كمناؿ أمػؾ الميمػػكف

شيػيػر

نسبيا يدلى الى الحسنػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كالمػكلػى الكبيػػر

كتفقو فى عمػكـ الديف

يا اليػى لؾ أدعػك
أرضػنا يا ربػػى فيػو

كالصالة عمػى النبػػى

كػػف حػػىب ار كبيػر
فامنح الخيػػرالكفير

كاجعمػف منػػو سفػير
و
محمػػد البشػير
عمى

_________________________________________________
عندما قاـ البشير بزيارة ابنتو الصغرل( مناؿ) فى المممكة العربية السعكدية عف طريؽ
قادما مف دكلػػػة قطر كقد ألقى ىذه القصيدة لحفيده (محمد البشير نبيؿ عارؼ)
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البر

ليس يدرل المػػريء
ى
ليس يدرل الػمريء ماذا قد ييصيب
ى
النفػس عمػى
أجيػد
ساع
رب و
ى
ى
ى
و
غفمة قد ناؿ مػػا
ربػما فى

إلػى ً
أىمو

الػمػو
ي
قػدر أنػفػذهي
ه
يا قريػبان يا يمػجيبػان رازقػػػػػػػػػػػػػان

مقدار النصيػػب
يعػمـ
ى
ال ك ال ي
مجيػب
يحب كال
أف ى
ٍ
يفكز بما ي
عجيػب
شػئى
قررالمكلػى كذا
ٍ
ه
بالػح ً
صيب
ؽ حػتػى قػػػػػػػد يي ٍ
ً
الػػخيػر ً
قريػػب
كفرحنا
قػدر
ٍ
ى

-------------------------------فى يكـ زفاؼ االبف األصغر لمحاج بشػػػير (محمكد) ككاف فى مدينػػة
"أـ سعيد" بدكلة قطر .2983
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لسػػػت أدرل
ي
-------لسػت أدرل مػا جرالى
ي
األمر
غير أنى قد
ي
رفعت ى
ى
أً ً
كشؼ ال يغم ىة إنػػػػػى
يا اليى

يػا يمػعػيػنى

ػبت فاغػفر لى ذنكبى
تي ي
ال تعامػمنى بػأعمالى

أعػمػـ حػالػى
ال ك ال
ي
يمػتػعػالػى
لمػكلى
ن
ً
إفتقار زدعػػيػالػى
فى
أنت يذخػرل أنػت آلػى

كأقػبالن ربػى سػؤالى
فأعػمالػى

كبػػالػى

_______________________
كانت ىذه اخركممات البشيروقد قاليا وىويستعد لدخول المستشفى فى اواخر

ديسمبر  0991وفد أمالىا وىو عمى السرير عمى حفيدتو مى سامى المتولى
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خيركنػػػى
___________________
خيركنى بػيف و
ماؿ ك جماؿ
لست ًم ىمف يعبد الماؿ فمى
الحسف عمى
الكالمف
ي
يعشؽ ي

بيف و
ديف قمت ذاعيف الكماؿ

كنز و
فضؿ مف و
كبير يمتعاؿ
ي
يخميؽ القبح كسكء بالخصاؿ

نى عمى الكماؿ
إنػما ك يؿ الذل إبغيو أف
يجمعي الػمػو يب ى
ذات يح و
ذات و
سف ذات ماؿ
نجـ يمضيئه يحتكل
فيرل
ديف ى
ى
ي
ه
لياتيؾ ً
الخصاؿ
الزكج
س ىن ًف النبى المصطفى تين ىك يح
ى
ًت ى
ي
مؾ مف ي
يا إليى با ً
المصطفى فى ًر ًج ال يك ىرب كسارع بالنكاؿ
لحبيب
ي
ــــــــــــــــــــ
*بمناسػػػبة زكاج االبف األكبػػػر لمبشػػػير (محمد)
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حسػػناء تأكػؿ الجػزر
__________

حػسػناء تأكػؿ الجػػزر الكيػؿ منػيا ك الحػػذر

القػمب مػنػيػا راجػؼه

كالػعػقػؿ منػيا ينبير

منيا فأضحػى فىخطر

مػسػت فػؤادل نػظػرةن
و
سػاىػػـ
كرنت بطػرؼ

نػحكل فأعيتػنى الحير

يا حػسنيا لػما بدت

فى ذاالػحياء كذاالخفر

___________________________________
أممى البشير ىذه القصيدة فى  2976/3/6كقد كاف مستمقيا عمى الفراش كسألو ابنو (سعيد)
أف يممى عميو مطمعا عػػػف حػسػنػاء تأكػؿ جػػز ار راىا فى معرض الكتاب بالقاىرة.
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ػػػػػؾ
ىج ىذ ىبػػتٍ ى
_________

جذبتؾ عند حديثيا الخالب كجنى عميؾ قكاميا الجذاب
كنسيت نفسؾ كارتميت أماميا ليفى عميؾ أصابؾ استغراب
أىممت كؿ مقالة أعددتيا
كتمعثمت شفتاؾ كأرتبؾ الذل

أسفا فقد صدت لؾ األبكاب
كنا نراه

مدافا ضراب

_______________________________________
قاليا البشير عنما كاف أحد زمالء البشير مدعكا فى برنامج تمفزيكنى فى قطػػر.
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إيػػػػمػػػػػاء
ي
**********
كأكمت عي ىنيا نحك السعيد

ؽ شديد
فشاع ب ىقم ًبو خ ٍف ه
ى

ظػ نة لكف سيما
فراك ى
غ لح ى

يتا ًب يعو ي فينص ًير الحديد

شجاعان
كما أدرل أكاف ابنى ي

بدا بالطعف مسرك ارن ييشيد

أـ النظر ً
ات قد أزجت اليو

ً
البأس بالطعف السعيد
شجاعي

****************************************
كجد البشير عمى كرقة مف أكراؽ ابنو الثالث ((سعيد)) عنكاف مكتكب ( عيناف نجال كاف ) فما
كاف مف البشير اال أف كتب ىذه القصيدة تحت ىذا العنكاف .
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أدعك لكػػـ بالخيػػر
--------أدعك لكـ بالػخػػير يا أبػػنائػػى

كأخص بالزكج الكريـ دعػائػى

ما كنت فى ركب الحياة مقصػ ار

معػكـ كعػذرل أف لى آرائػػى
و
بػتػارؾ
ما كنت فى سػير الػحياة
ً
الكضػػاء
حػظ الحيػػاة زيػارة
لكف دعػكتػو أصػابػت ميجتػػى

ً
ابػطػػػاء
لبيػػت مقيك ار بػػال

_____________________________________

فى عاـ 2971قاـ البشير بأداء فريضة الحج عف طريؽ الككيت بالبر كقد قاؿ ىذه القصػػػيدة
كىػك عند دخػكلػو المدينة المنكرة .

53

أ أرل حفيػػػػدا
******.***.***.
ً
لمبشير يمنيػػػ ار
أ أرل حفيػػدان
سػعيد مف ً
جديد صغي ار
أـ ذا
ه

ذاؾ ًس ير أبى العزائـ أشرقت
أـ ى
أنكارهي فينػػا ككاف بػػػػشيػ ار
-------------------- قاليا البشيػػػػر عندمػػػا رأل حفيػػده ((نادر سعيد)) ألكؿ مرة
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مكتبة البشير تقدم

ديكاف

بػشػيػريػات
قصائد الشكؽ الكبير فى ذكرل الحاج البشير

سعيد ابكالعزائـ
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إىػػداء
إلى األبكة فى أسمى معانييا........
إلى العطػاء دائػػمػػان ........

إلى الرحػمػة ك الحػناف ......

إلى السماحػة كالرضى.......

إلى الكالد رحمو اهلل  ,اىدل نبت نة مف غراسو..
لعمى أكفى قميالن مف كثير أفضالو

.

سعيد البشير ماضى ابكالعزائـ
___________________________________________________
ىػذا الديكاف الذل بيف أيدينا......ىػك ديكاف قصائد الشكؽ الكبير فى ذكرل الكالد الحاج البشير
ممتد كمتص هؿ حتى يأذف
اف ه
ك ىػكنتاج االشكاؽ منذ رحيؿ الكالد كحتى اليكـ ,كىك بذلؾ ديك ه
اهلل فى االجؿ كيجمعنا اهلل بالبشير اف شاء ....
ندعك اهلل اف يرحـ البشير كاف يغفر لنا آميف آميف
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أول ما كتبتو بعد وفاة الحاج البشير يناير 1991

ً
الحم يؿ الثقيؿ !
*********
حممػتىنى ً
المستىحيؿ
مؿ الثقيؿ
الح ى
كط ىم ى
ى
بت منى ي
أستقيػػػػػـ عمى الطري ً
ؽ كال أميؿ
كأمرتنى أف
ى
المحػػػػػػب ىة بػيػننا زمنان طػكيؿ
يا كالدان ى
نشر ى
كأس المػػػػػػكدة كالحنػانة سمسبيؿ
كركيتػنا ى
أنيػس كال خػمػيؿ
ال
كنحف بعدؾ
كيؼ الحياةي
ى
ي
ى
اليكـ
أصبح أشػي ارن
ى
ي
أصبح سرمػدأ
كالمي يؿ
ى
كيؼ السػمك كما لكـ
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كقػع جميؿ
ك
الخطب ذك و
ي
كالدمػعي أنيػا ارن تسيؿ
شبػيو كال مثػيؿ
أبدان
ه

كانت كصية الحاج البشير ىى اف اداكـ الحفاظ عمى تراث االماـ ابى العزائـ 2991

عيد البشير
ي

*********
عػ ي
يد البشير مػػػػدل االيػػػػ ًاـ أرعػػػػػػػاهي
الجػػػػػػ ًػد فاحػفػػػػػػػظو
أف يا يبنى تر ى
اث ى

كخػػػػػػػ ِّػؿ عنػػػػػػ ىؾ مػالـ القػػػ ً
ػكـ إنيػمك
كامضى عمى العيدالتسمع لحاسدىـ
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السر إذ فاضػػػػػػػػت ثناياهي
كأحفػظي ى
كاسعى دكاما تنؿ خي ارن بمقياهي
و
لف ً
يترككؾ لمجد سػػػػػكؼ تمقاهي
فالعبد فى و
خير ما اهللي يرعاهي

األكؿ مف يناير 3116

( انا كشريف نكتب قصيدة لجدك بشير)...............

بػينػيػىتى
الزماف
ى
أتانا

عيد
نيتى َّ
ىيا ين ي
يب ى
فج يد ً
ير ك فىض هؿ
خ
ؾ
ى
ى
ه
ً
الحناف
يفيض
ي
ى
ى
كج يدؾ نبعه
البشير ًمثا هؿ
إف
نيتى َّ
يب ى
ى
نكركفيو جما هؿ
فيعمكهي ه
أتاه المقاـ ً
كسهر كحا هؿ
ي
ي

نيتى ىذا
البشير أراهي
يب ى
ي
ي ً
بص ً
حبتو
يستزيد ضياهي
ي

كفى كؿ و
يكـ أركـ لقاهي
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أيامنا ك البشير
كنذكر
ي
ى
كمنو تعممنا ًعممان غزير
ي
ً
كنجـ منير
العطاء
كرمز
ي
ه
* * * *
و
لعبد بساحةً و
رب كريـ
ً
كقمب سميـ
كفيو يخشكعه ه
رب رحيـ
تكالهي بالفض ًؿ ه

* * * *

و
محفؿ مف بعيد
ييحيينا فى
و
كي ً
كنجـ فريد
ؽ فينا
شر ي
ي

ليعمـ يحبى كشكقى الشديد
ى

يناير 2999

ابف المػاجػديف
الفػخار
انا ابف المػاجد يف كلى
ي
ً
الػعػظاـ
سػمػي هؿ لؤلماجػد ك
ً
بػسػيد عصره "ماضى العزائـ"
فػأحػيت مف عػ و
مكـ

و
باقيات

و
زماف
مف

أحمد فى ا لمؤيد
ك ي
قؤكؿ حػيث ال أقكاؿ كانػت

كمحمكد بف أحمدر فى الصحائؼ
ً
الشعر فػيضان
محدث قػك ًمو ك ي
نػير
ككار ثيػيػـ بأ خال ؽ تي ي
بساـ ا لػمحػيا
ضئى ا لكجو
ك
ي
ي
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كآبػائى ىػمك ا ألي ك يؿ الػكبا ير
يككف المػجد حيث بػدك ك صارك

لمبصا ئر

كشػمس قد أضائػت
ه
معاف لػيس ييدركيػا الصػغائر

الػيماـ
لو فػيػيا كقػد كاف
ي
ي
ماـ
عػميـ كىك فى الػعػمػـ اال ي

عفكؼ النفس تأنفػو الػمحارـ

كيعمك ذكرهي بػيػف الػمػكػارـ
البشػير
أبى مف كاف فى الدنيا
ي
كاف

المػنير
تػمقػاهي فالبد ير
ي

ىذه القصيدة كانت اجابة لمسؤاؿ فى قصيدة عمى األستاذ /اسماعيؿ ابكالعزائـ فى قصيدتو الشييرة بعدكفاة كالده السيد /محمكد
احمد ماضى ابكالعزائـ كالتى كاف مطمعيا :

أقص عميكػـ سجػايا أبى
الى أيا صبػيتى
تعػالكا
ي
ى
ً
المشرب
فمنو إتحدتـ عمى
كنادكا ألبناء أعمػامكـ
ي
كفى نيايتيا يتساءؿ قائالن

صػدل مف ابى
كىؿ بػأبيكـ
فيػذا أبػى ىػؿ رأيتـ ابى؟
ن
كسَّر بيا كقرأىا عمى األستاذ /اسماعيؿ قبؿ كفاتو رحمة اهلل عمييـ اجمعيف (
كقد قرأىا الكالد السيد  /محمد البشير ابكالعزائـ ي
)2989

_______________________________
أجػػػػػؿ
صدل مف أبيؾ
أجػػؿ بأبػيػػنا
ن

لػسػر أبػيػػؾ
كاف أبػانػػا ي
ككنتـ جميػعان لديو شػػػػػريؾ

يكسػفو حينػػػػػػذاؾ
ألـ ي يؾ ي
أجػؿ بأبيػػنا صػدل مف أبيؾ

أجػؿ بالبشػير معانى الػكفػاء

و
شيػىء نػقػػػػاء
كفيو ترل كؿ

و
صػحػػػبة
فزت يكما بذل
كاف ى
أجػػػػؿ بالبشير معانى الكفػاء

فقد صرت فى صػحػبة االكليػػاء

نجػـ اؿ العػػػزائػػـ
أجؿ انو ي
نجـ أبيؾ مضيػػػػػئا
كاف كاف ي
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الخير باؽ كدائػػـ
كمنو لنا
ي
ً
البشػير بآؿ العػزائػـ
فنجـ

فى الذكرل الرابعة عشرة لكفاة الكالد الحاج/البشير ابكالعزائـ فى 1002/2/2

أربػػعه
أربػعه مػف بعد عشرو
تحم يؿ الذكرل كتمضى
أذكػر
العيػد زمانان
ى
ي
بيفى شك ؽو كحنيفو

فػى لقػاءو ككداعو
ً
أيػاـ البشػير
إيػو
ى
كـ راينا الخير دكمػان
و
و
ككفػاء
عػطاء
مف

ً
الخػير إنػَّا
بشير
يا
ى
اليكـ صاركا
فبنكؾ
ى
ى
فى طػريؽو لمبشيرً
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كالمػيالى تالػيات

كىى فينا ماضيات

كدمػكعى جاريات

بيف ألػـو كآىػات

كاغػترابو كشػىتات
كاألمػانى السابحات

كالمعانى الجػامعات

كأيػادو ناصػعػات

لمعيكدً الػكاثػقات

أخػكات
أيخػكةه بؿ ى

فى إتػحادو كثىػبات

فى الذكرل الثالثة عشرة لكفاة الكالد الحاج البشير

إف البشير
َّ
إف
البشير كرغـ ًفر ًاقو زمنان
ى
ق
فنعكد نذكري
نشتاقي يو
ى
ي
فػضؿ ىَ ي

1002-2- 2

*****

رمز لنا يبقى عمى مر السنيف
ه
ً
العكد لؤلشكا ً
حنيف
بعض
ؽ
ي
ك ي

األياـ الندرل بيا
تمضى بنا
ي

اـ بساحتيا األنيف
ي
كتمر اعك ه

تتثاقؿ األحداث فى جريانيا

برتابةو ال ًخ َّؿ فييا كال يمعيف

لو
األفػكػار
تجذبنا ي
ي
تتجمعي
ي
فنعيش فى ذكػراه حتى أنو
ي

و
برباط و
مػكغػؿ كمتػيف
كد
َّ
قػريب كىك فينا قػريف
منا
ه

و
ً
بعاطفة
ٌمف لى
كبشيرنا يكمان

ك يأبكوة كانت تحػنكبنا كتميف

تمؾ و
و
عشر قد مضت
بعد
ى
ثالث ى

كمكتكب الجبيف
ممتد
ك
الشكؽ ه
ي
ي
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فى األكؿ مف يناير 1002الذكرل السادسة عشر لكفاة البشير

لكـ
أنا ه
قادـ ي

لكػـ
قػادـ
أنا
ه
ي
العمر ميما مضى
ك ي
اإلمػاـ( )2بدل
ىػذا
ي

ً
ػترتػى األ ىيك يؿ
يا ع ى
ً
بالمػكت يكتىمػً يؿ
و
ىػالة تعمػك
فػى

ً
بػسػاحتو
ىعػمى هـ
محمكد()3
الػج يػد
ه
ك ى
ً
إلػياـ
ػعر
كالػش ي
ه
أمػا البشير( )2فػقؿ
َّ
ً
أخػالؽ
ػمػـ ك
ه
ع ه
فػتى
يا ذا
ي
البشير ن

الػع ىم يؿ
يي
ػستعظـ ى
ي
الػمجد يمػتىص يؿ
ك ي
الػفػكر ً
ً
يػكتم يؿ
ك ي
لو أصػ يؿ
نػجػـ ي
ه
كبشػاشةه تػحمك
لكصالًػكـ ىع ًجػ يؿ
يدعػك ك يبتػي يؿ

منو جرل
النػكر ي
ك ي
ً
المػؤيد ذا
عػند
ى

ػجو
أج ي
ي
الشػكؽ ٌ
البشير أتت
ذكرل
ي
كعشر()2مضت
ًس ه
ت ى

ً
كر يـهَشػتى ىم يؿ
كالػذ ي
شػي هخ ( )1لو قىػك يؿ

أمػ يؿ
فى طيػيا ى
ً
يػتص يؿ
كالشػكؽي

------------------------------------------------( )1اإلمام ىو اإلمام محمد ماضى ابوالعزائم
المؤيد

( )2الشيخ ىو الشيخ احمد ماضى مؤسس جريدة

الجد ىو السيد محمود احمد ماضى ابوالعزائم المحدث والكاتب الصوفى والشاعر الشيير
( ّ )3
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()4البشير ىو الوالد الحاج محمد البشير ابوالعزائم ( )5ست عشر ىى ذكرى مرور ستة عشر عام عمى وفاة
البشير

البشير يرانػا ؟
أيف
ي

عند رؤية صكرة تجمعنا جميعا "ابناء البشير" مع الكالدة فى يكـ األثنيف 1002-20-2فى مدينة العاشر مف رمضاف

البشير يرانا؟
أيف
ى
ي
يناـ قري ارن
كيما
ى
ًطب
يابشير ىنيئان
ي
بنكؾ أتػينا
ىاؤـ ى
نعيد زمػانان
حتى ى

فالحب قد كافانا
ي
و
فرحة كأمانا
فى
األـ فى إثػرانا
ك ي
ًعشناهي ال ينسانا
ً
عطفو كاالنا
مف

البشير ىناؾ
حيث
ي
ي
يحنكعمينػا دكمان
ً
البشير تعالكا
ىبنكا

ش فى ليقيانا
كي ىب ي
ى
البشير دعانا
إف
َّ
ى

نعيد عيد البشير
ي

نعيد مجدان أتانا

نادكا بنيكـ كىيا
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فى جمعنا كلقانا

فىصبحناكمسانا
ي

فى الذكرل الثامنة لكفاة الكالد الحاج البشير

99/2/2

ػشػيػر الػخيػر
ب
ى ى
*******

تيذكرنا ًب يكـ شكقػان كأينػسا
فما ًغػبتـ كما يك ٌنا لننسى
القمب فى و
ً
ألـ كأقسى
كشكؽ
ي

ً
األياـ عادت
شير
ىب ى
الػخير ك ي
ثػماني هة مف األعك ًاـ مػرت

اآلىات تترل
الشكؽ ك
اد
ي
ي
كز ى
ً
كشكؽ
العيف يػمؤلىادمكعان
ي
*

ً
الذكرىكتاب
الػخيرك
بشير
ه
ى
ككػـ كانت ليالينا نعػيمان

كنػني يؿ مف أيبكتكـ ىجػماالن
ً
كفاء
الناس تذ يك يركـ
ك يك يؿ
ن
*

ً
سا
كشكؽ
ً
ي
الركح ن
معنىميس ح ٌ
*
*
*
مف األشكا ً
نس يج ليس ييمحى
ؽ يي ى
نعيش بقرًبكـ طربػان كفرحػا
ي

*

األحفاد ىم ىرحػا
األىؿ ك
ػعـ
ى
ى
ىي ي
مديح يكـ قكالن كشرحػا
كفاض
ى
ي
*

*

ً
النفس يكمان بالتالقى
أيمػنى
الػخير إنى فى إشتياقى
بشير
ى
ى
كقد جرت الدمكعي مع ً
الف ار ً
ؽ
األـ جاءكا
كىػاؤـ إخكتى ك ي
ً
ً
بالتقارب كالكفا ً
ؽ
كنػسع يد
نعيد تذكػيًر
األياـ أينػسػان
ي
ى
المحا ً
ؽ
فما غػابت أياديكـ لدينػا
فنكر البدر ييرأل فى ى
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فى الذكرل التاسعة لكفاة جدنا البشير 1000-2-2

ذكػرل الػبشير

*******

ار
ذكرل
البشير تعيػمييا األنك ي
ي
كالشعر ً
التذكير
فػيو الكجدي ك
ي
ي

األشعار
الذكر دكمان طػيوي
ي
ك ي
ً
ً
األفػكار
األحداث ك
ي
كمعالـي

األذكار
كاف طريقػينا نػجتازهي لنيعيدى صيحب ىة مف لوي
الفكر ى
ي
ك ي
ً
ً
كنػحار
نذكر طيفىوي كنييـي فى تىذكارًه
ي
تسعه مف السنكات ي
ىار
ياذا
ي
البشير كمف ًسكا ىؾ نركموي
كنعيش عيدان كموي األز ي
ي
مقامػو ً
ً
ً
خار
مىثى يؿ األبكةنوَ فى عػمٌى
نعـى الرجاؿ كقيدكةه كفى ي
ً
نار
سىمٍحي الفؤ ًاد كفى نقاءً سريروة
سىبطي
البناف كسػىيده كمى ي
و
حػمك ً
اإلبحار
ككأنػوي المػالحي ك
بػبشاشة
الحديث ييديرهي
ي
ي
ً
و
ً
يختػار
أحداثنا
ؼ فى
بجمعة
الصػالة
كخطيبنا يكـ
فيطك ي
ي
الشدائد دائمػان كىك الذل تيجمى ً
ً
األخطار
بو
ككبيرىيـ عندى
ي
ي
نػجـ عمى ً
كمسار
نػا ىؿ الكراث ىة آيػ هة
آؿ العزائـ ساطعه
ي
ه
فى ص و
بو فى و
يارب كاجمػعنا ً
ً
األخيار
حبة قد زانيا
جػنة
ي
ي
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فى ذكرى البشير 1991

ػػؾ
رأيػػتي ى

********

رأيتيؾ باسمان لى فى المناـ
كتجمس بيف و
قكـو فى سػركرو

كيؼ السالـ
تػرد اشػا ر ةن ى
ي
حػد يث الػكد دار بػال مالـ

كجئتيؾ مف بعيد فى اندىاش
فقػبمت اليد يف كقػمت مرحى

كنت اـ شػبػح الظػالـ
أحيان ى
لقد عػاد البشيرعمى الدكاـ

كقػمت لكؿ مػف قابمػت انى
كنكر الحؽ يسػطػع منؾ افقا
نػزلػت كأيـ ربػى دار حػؽ
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رأيتؾ شاخصا لى فى الغػماـ
كتػمؾ اشػارة خير المقاـ

كنػمت شػفاعػةن خير االناـ

بعد مكالمة تميفكنية مع الحاجة كانا فى مدينة "الككرة" بدكلة قطر كالحاجة فى مدينة"العاشر مف رمضاف" فى

مصر كقد تحدثنا عف ابناء البشير كاحفاده كاحكاليـ مف الكبير الى الصغير كتذكرت الكالد الحاج البشر ككـ

كنا نجمس معو كىك فى مدينة "اـ سعيد " كمعنا الحاجة الكالدة كمنىكزكجيا كابنائيا كيتكمـ البشير عف ابنائو
فى مصر محمد كبياء كمحمكد كاكالدىـ كزكجاتيـ كعف ابنتو مناؿ فى السعكدية كابنائيا كزكجيا ككيؼ كاف

يفيض حبا ليـ جميعا ككيؼ كانت الحاجة تذكر كؿ كاحد منيـ بالخير فدمعت عينى كتذكرت النعمة التى كنت

فييا مع البشير كالحاجة حفظيا اهلل لنا آميف آميف

فى الذكرل العاشرة لرحيؿ الكالد الحاج البشير 1002-2-2

عشر مف السنكات
ه

ً
يجمعنا
الذكر
عشر
ي
السنيف مضت ك ي
ي
سػالمػات
البشير لػكـ ًمنا
يا ذا
ه
ي
الغيمات قػد حمت
نجم ىؾ ك
ي
يمذ غاب ي
كػنت
األماف لنا كػنت لنا سنػدان
ى
ى

منبع ي ً
لػكـ
ى
الحب كاف سبػيػمنا ي
العيد مقصدىـ
ىاؤـ ى
بنكؾ أتكا ك ي
األـ ندعػك ليا تبقى لنا قى ىبسػان
ك ي
الخير ماضى ً
ً
العزـ باركيا
ميديػ ية

رفػيق ية ال ً
البشير لنا
درب كانت ك ي
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اؽ ً
نحيا مع ً
الف ً
تجذ يبنا
كركاالشك ي
أرسمتييا أدمػعان تجرل فتؤلً يمنا
كاستي ً
أحزانان تكافينا
بدؿ
الفرح ي
ي
معض و
كؿ ً
فى ً
مة تاتى فتينجينػايا

ندعكاإللو بأف فى الح ً
ؽ يييقينا

الخير يأتينػا
يبقكا معان دكمان ك ي
ً
فيحيينػا
نشتىمو عط ارن يسػمك ي

يمنحنا مف فضميا مجدانيكاتينػا
ً
الحنػاف بو تينى ليالينا
نبعي ىَ

فى ً
اؾ
يكـ ذكر ى

فى الذكرل الحادية عشرة لكفاة الحاج البشير 1001-2-2

ً
فى ً
نسترجعي المعنى كنعايش االحالـ
نػتذكر األياـ
اؾ
يكـ ذكػر ى
ي
و
س ً
كف اآلالـ
تػحػنك بعاطفة كتي ٌ

أف ما تزاؿ ىنامعنا مدىاألزماف
يا مف منحت لنا أمنان بال حرماف
ً
شػكؽ يناديكـ
بالقػمب
مازاؿ
ي

كسقيتنا شيدان كصحبتنا بسػالـ

ً
بالنفػس أم هؿ بال أكىػاـ
مازاؿ

ماض ً
ً
و
العيد
ِّإنى عمى
بو دكمان

ً
كف مف االسالـ
العيد
ك ي
فىاالصؿ ير ه

فأىنئى ً
كطب َّإنا سنعيد أيامان

معنىمف االلياـ
فييااليكل يبقى ن

يا كالػدان كانت
أيام يو خػي ارن
ي
تشتاؽ
النفس
يجرل
ي
مرك ي
ي
بناالع ي
70

كالخير ال يفنى يبػقى ً
بكؿ دكاـ
ي
بكـ كنعػيدىػا أيػاـ
أف نمتقى ي

فى ذكرل البشير 2992

لقاء البشير
ي
******

فداؾ
يا ذا
البشير ى
ي
تييـ شكقان كطربان
ي
قد أرقتيا الميالى
يأ
حسبىالبشيرراهي
منو العطايا
أنا يؿ ي

البشيريمرادل
فيك ي
ال لكـ ً
فيو ألنػى
ى
فيك
العطاء دكامان
ي

قد عاش فينا زمانان
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مقاؾ
سرت ل ى
ه
ركح ى
رضاؾ
تبغى نكاؿ
ى

اؾ
فػعػاكدت لتر ى
كأحتمى بحمػاه

ألثم ٍف ييمػنػاهي
ك ي
ب أتى مكالهي
صه
ى
كنت كاف لككنى
يمذ ي

فكيؼ يرح يؿ عنى
عيدالمنىكالتمنى
ي

فى ذكرل البشير 1003-2-2
مساء الثالثاء االكؿ مف يناير  2992فى مستشفى القكات المسمحة بالقاىرة حيث كانت كفاة
كنت أنا كأخى الميندس محمد محمد البشير
الكالد السيد  /محمد البشير ماضى ابك العزائـ  ,كقد ي
ابكالعزائـ نجمس فى قاعة االنتظار اماـ غرفة الحاج البشير كفجأة عـ السككف المكاف فقاـ اخى
كدخؿ غرفة الكالد ثـ عاد كاخبرنا اف البشير قد فاضت ركحو الى بارئيا ك كتمؾ القصيدة مف
كحى ىذه الميمة كذلؾ بعد اثنتى عشرة سنة مف الفراؽ 1003--2-2

لػيػمػ ية ً
اؽ
الػفػر ٍ
ىيب فى يك ًؿ مكاف
ي
السككف الر ي
ً
ص ُّـ اآلذاف
كك ٍقعي ال يخطيكات ىي ي
عند األركاف
كحديث
ه
ىػامس ى
ه
قمب األكاف
ي
ككأنػو قد ى
آف يا ي

البشير؟

تريكنا
س ى
ىػى ٍؿ ى
كؼ ىي ي
ً
القػمب الكبير
كيػغيب ذك
ي
الػكىػـ الخػطػير
أنو
أـ ي
ي
شػػؾ الػمػصير
ذاؾ ال ى
أـ ى
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كيحػؾ مف تنادل ؟
مكت
ى
يػا ي
ىػذا البػشير ي ذك األيادل
الػمحبػة ك ً
ً
الػكداد
رجػ يؿ
نجػـ ييضػيئى ً
بكػؿ كادل
ه
ي
يبػتسـ
رحػؿ
ى
البػشير كفػاهي
ي
ي
ً
ػمػـ
ع
جبينو
فكؽ
النػكر
ى
ى
ك ي
ي
و
الػعدـ
كلػعميا
لػحظػة
فػى
ي

لػـ
يمضػى فيمؤلي حػالىنا ا أل ي
البشير كلـ يػزؿ فيػنا
كػاف
ى
ي
ً
اإلحساف يطكينا
السماحةك
معنى
ي
ً
نأتػيو فيركينا
لمح ًب
منػبعه ي
العطاء بال ىح وػد يكاتينا
كىػك
ي
ى
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حاذ البػنكةى فى أسمى معانييا
فأبكهي نػجـه ك لؤلخال ً
ؽ حامييا
الج يد عمىـ كلمصف ً
حات تالييػا
ك ٌ ىه
مف ً
ماضى قدأيعطى معانييا
كنز
ى
شيػادةه كانت
َّ
فيى ى
أما األبكةي ى
اآليات قد دامت
ًعشنابيا زمنانك ي
نعمنا ً
يد ً
بو حتى لحظ هة حانت
ىع ه
الاألياـ قدطالت
فالالحا يؿ داـ ك
ي

من يذ ً
ً
الف ار ً
اؿ
العيف ماز ى
ؽ كدمعي
ي
اليكـ اىكا ىؿ
يجرل كنفسى تمقى
ى
افضاؿ
سكؼ يم ىن يحنا يحبان ك
ىمف
ى
ى
اؿ
كيذيدنا مجػدان خي ارن كأحك ى
ي
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ً
مد
ياخالؽ
ص ي
ى
دكس يا ى
الككف ياقي ي
ً
باآليات نعتى ًم يد
ندعػكلؾ الميـ
ى

الم ىد يد
أنت
ليى ى
ي
العكف ك ى
فإغػف ار ى
فى ج ً
الكعد
حيث
نةال يخ ًمد ي
السعد ك ي
ي
ى
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اماـ قبر الحاج بشير 2996

منا جاة
أماـ ً
العيف دامعة
ي
القبرك ي
كقػفت ى
أيناجي يكـ أىمى ً
كخيرةى ًعتٍ ىػرتى
ي
أج ٍبتيـ لممػشػك ً
عائ يو
ؽ يد ى
فيالَّ ى
و
محمكد" كأنػتيـ يدعامتى
أيا"آؿ

"الجد
اال اييا
"الكريـ كسيدان
ي
ي
و
و
متػذلؿ
جاء يكـ
لصب
اال ىؿ
ى

"بأـ البنيف" قد دعكت مرددان

خيركمما
عطكؼ
رؤكـ
ه
تمنح ال ى
ي
ه
كنت فينا مشرقان
ايا"عـ" ميالن
ى
ي

ذكرؾ باقيان متػؤلالن نَ
كماذاؿ
ى
ى
كقفت كقدكاف البشير مكاجيى

لو يا ذ ا
"البشير" ترفقان
فقمت ي
ي
ى
ً
الجناف تنعمكا
سالـ عميكـ فى
76

كنفسى خاشعة
محزكف
كقمبى
ه
ى
ى
لزماف يي ىر ًج ىع
تػمنيت ا
كعيدان
ي
ى
ً
ػع
كىالَّ كػففتيـ لمعيكف المدام ى
أصمىكزخرل ك ً
النجكـ الالمعة
ك
ي

ً
كشيمان عمى ً
الزماف يمدافػع
مر

ينا يؿ رضا يكـ كاالمانى الجامعة
ً
لدىاألسحاربالح ً
س ىم ىع
دعاىا
ؽ يي ٍ

أف تي ً
عػط كأ ال تػمنع
تكجب ىَ ٍ
ً
كتػنفػع
بالعمكـ
كنجمان يمضيئان
ى

نػتبع
ذيد ك
نعكد الػيو كىنػى ى
ى
َّ ً
دامع
لى
ى
كأنى بو ييصغى لقك ى
تكجع
القمكب
فشكقى قد زاد
ى
ى
ى
لعؿ بفضؿ اهلل بالح ً
جم ىع
ؽ نػي ى

فى الذكرل السابعة لكفاة الحاج البشير 1991-2-2

لؾ بالػخيػر
ندعك ى
بالػخيركالػرضك ً
ً
اف
لؾ
ندعػك ى
ػنحت لنا الكرامػ ىة َّإننا
يامف ىم ى
أف الػحػياة إرادةه ىَ
عػمَّمػتنا َّ

أف
نػستػقيـ تػخميقان
كأمرتنا ٍ
ى
ألياـ تحم يؿ عطركـ
مازالت ا ي
السنيف كرغـ و
ً
مضت
أياـ
غـ
ٍ
ى
رى
يا كالدل حسبى َّ
بأن ىؾ كالدل

77

دعكت لنا ً
بكؿ ًل ً
ساف
يا مف
ى
ً
األزماف
سنظ يؿ نذ يك ير ىؾ مدل
ى
أف نأتيا بػيك ً
اف
الينبغػى ٍ
ى
نعيش بػعزوة ك ً
أماف
حتى
ى

فالحب ىيػبقىكالحياةي أمانى
ي
القمب يبكى كالدمكعي معانى
ي

ً
الفتياف
مطمب
شرؼ األبكًة
ي
ي

فى ذكرى البشير 1995

ً
البشير
عيد
كقالكا
أتذكر ى
ي
كيؼ ً
السنيف
نعمنا
كتذكر ى
ى
ي
لقػد كاف فيػنا ككاف لنا
ً
الشتاء
ييظىمًػمينػا فى لييب
إلصؿ و
و
كريـ
اف فرعان
كقد ك ى

غير التذكر
فما أسطعي
اليكـ ى
ى
شيئى وَ
فػقدت بفػقدانو كؿ
و
ي
أناديؾى فى يغربتى كؿ و
يكـ

يأبثيؾى شكقى كأشكك الميالى
ً
الزماف
ال بيف
فتذىب شكك ى

تذكػرتي أيامػنا كالميالى
تقمبت فى ر ً
احتيو صغي ارن
ي
ً
فىعنفك ً
الشباب
اف
ي
كشاىدت ي

و
ككـ كاف ي ً
حديث
سم يعتى مف
ي
ً
الكفاء
تعمػمت منو معانػى
ي
الظالـ
كعـ
كجػاء الرحي يؿ َّ
ن
ي
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عيد البشير ؟
كقالك أتذكر ى
********
أيػام يو الخػاليو
كتػذكر
ي
ن
ككيؼى الميالى بنا ماضيو
كػدرع أحاطت بنا كاقية
و

شيد الجنى دانػية
ى
لػو أفػرعه تالػيو
ي

كنطع يـ
ى
ك يك َّنػا
كل باقيو
كما بات عندل قي ن
مى باليو
كصارت حياتى يد ن
اليد الحانية
أيا ممجأل ك ي
كمالى ًسكاكـ أيذف صاغية
كيبقى أنػينى اشػكاقػيا

تذكرت يك يؿ المنى الغاليو
ي
تغػنيػث لحنى كأنغاميا

نعػيـ األبكًة يحنك بيػا
ى
ككـ كاف ييصغى ألقكاليا
فمف ذا يي ىعمػً يمنى مػا بيا
سيدل كأياميا
فيا
ى
طكؿ ي

فى مارس  2991كفى احتفاؿ كبير بدار المشيخة العزمية كحضكر نفر مف ابناء االماـ ابىالعزائـ عمى راسيـ

السيد مختار ابكالعزائـ تـ تكقيع عقد طبع كنشر كتاب السيرة لالماـ ابى العزائـ كالذل كاف بحكزة الحاج البشير
كفى مكتبتو بيف ابناء الحاج البشير ابكالعزائـ كالمشيخة العزمية .

العقد
يكًقعَّ
ي
ً
يابشير
فاسترح
العقد
يكًقعَّ
ي
ي
بنكؾ كقد أتكا قى ثى و
يات
ذا ى

طاؾ
سنقػتىفى لً يخ ى
قالكا َّإنا ى
ً
من يذ ً
العيد قائـ
يكـ
الكفاة ك ي
ي
بنت ماضى العزائـ
األـ ي
ىاىى ي
ةحيى
ىاىكالخا يؿ فى الصدار َّ
كعالء فى ًى و
مة قد تػكلى
ه
الجميع
اؿ البغضاء بيف
ً
كأز ى
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***

ً
كمنير
جم ىؾ
اليكـ ساطعه
ي
ىن ي
ى
ً
شير
أنجزك ى
االعيد كالفعا يؿ تي ي
ً
سير
كعمى
الػدرب َّإننا ى
س ىن ي

ً
النصير
القمكب كاف
فاء
كص ي
ي
كثير
باركت خطكنا ك
ي
الدعاء ي

نستنير
نجػـ بنكره
ي
كىػك ه
خطير
أمر
األمر كىك ه
ي
ذلؾ ى
ير
فتالقى
ه
مصادؽ كسػم ي

ذكريات البشير 2993

ً
الكػكف َّإنػى
إلو
يا ى
ً
الذنػب اليى
إغػفر
ى

بشير الخير
ي
*****

كا ً
لحقػىٌنى ربى فييـ
ً
بشير
يا
الخير حقػان
ى

أرجك يكدان كعطػاء
ً
لمبشػير لآلبػػاء

عػجؿ بالمقاء
ِّ
رب ٌ
نت نجمانفىالسماء
يك ى

تعمكفكؽ األف ً
ؽ دكمان
ى
كنت بد ارن
كنت شمسان ى
ى

منؾ الكفاء
نستقى ى
كنت رم ازن لمضياء
ى

األياـ تمضى
صارت
ي
كحػنػيف ك و
و
أنػيػف

فى س و
ياد فى بكاء
ي
كجركح كدمػػاء
و

فرع
كنت م ٌنا أص يؿ و
ى
ً
الخير راحت
بشير
يا
ى
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ذلؾ األص يؿ نمػاء
ً
أسباب الرجاء
كؿ

فى اغسطس  2922تاث ار بركح الحب كالكد فى البشير كاسرتو

إلػى
تعالكا َّ
تعالػكا

إلى أيا إخػكتى

سأركل لكـ سرآؿ البشير

فيا قد حبانا اإللو الجميؿ

بعيد األخػكة ك الصحبة
كسر المحبة فى أسػرتى

أبان بؿ كأيما ىما قػدكتى

ً
اإلماـ الكبير
بنت
فأمػى ي
ى
تيػيى ألبنائيا راحػ نة
ٍ

بذاؾ عال المنصب
كفاىا ى
ً
تطمب
كتيعطى دكاما كال

بنت اإلماـ
األـ ي
كاف كانت ي
ً
المجد أف يعتمى
كفاهي مف
آلؿ العز ً
كأف ي يؾ نجمان ً
ائـ

فقد كاف لؤلب فض يؿ اليد
ً
المكرد
طريؽ الكراثة ك
ً
األكحػد
صاحب راياتو
ي

يمنا
ىنيئا لػكـ إخػكتى أ ي
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ً
ينضب
فنبعي األمكمة ال

ارىاصات كفاة الحاج بشيرؼ ل يناير2992

اث البشير
مير ي
أحقيق نة يَ مػات البشير

ً
أناعمىالدرب الطكيؿ
ك

يا كالدل كيؼ الحياةي
ً
العيد الذل
إنى عمى
نى تكحدكا
أف يا يب َّ
كابقكاعمى عيدالمحبة
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كالمي يؿ أصبح زميرير
أىيػـ دكمػان ال أسير
ي

كعيشنا أضحى مرير

قد كاف منؾ لنا يشير

كعمىالطري ً
ؽ المستنير
اث البشير
ذاؾ ميػر ي
ى

فى اغسطس  2911عند عكدة الحاج البشير مف قطر الى مصر

آ يؿ البشير
ً
البشير يىنا كنتـ تكاسػينا
آ يؿ
شيىء ييينينا
أليكـ بعدكمكا ال
ى
ى
يج مؤجج نة
تركتمكا ىاىنا يم ه

العاـ تمقيكنا
تدعػك اإللو ي
يمر ى
ً
فتى مازاؿ يذكركـ
أ يؿ البشير ن
كيذكر العي ىد إذ كانت ليالينا
ي
الكد يحفظنا
الحب يجمعنا ك ي
ي
ً
كر ماضى اليدل عممان يكاتينا
كذ ي
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فى اغسطس  2911كعند عكدة الحاج البشير مف قطر كقد ترؾ فراغا كبي ار فى قطر ككانت ىذه القصيدة

أيف منى البشير ؟
ى
االماني
خميمى ذاؾ عيد
يا
َّ
ي
حيث يك َّنا جميعان
قد مضى األى يؿ ي
البشير
أيف مػنى
يا
َّ
خميمى ى
ي
كيجػمى
يقػ أري اآلل بالمعانى ي

ً
المنابر يػعمػك
كخطيبان عمى
لمجػميع يػحنكا عمييـ
ً
كأبان
ً
ككريمان يجػكدي
بالخػير دكمان

يابشيرالخيرات
قددعكت مجيبان
ي
ى
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قد مضى ً
الخ يؿ كاستَّبد زمانى
بالمنى ك األمانى
نتالقى ك ي
ً
الكجػو مشرقان بجنانى
باسـ
ى
غامض ً
ً
البياف
بديع
الس ًر فى
ً
ى
صكتػو باليدل فى ِّ
كؿ ً
آف
ي
كرحػيمان ً
و
و
كداف
قاس
لكؿ
ً
يمستىمً ىذ اإلنفا ً
البناف
سبطى
ؽ ى
آل المعانى
ى
الشمؿ ى
يجػمعي
تمؾ ي

تذكرت النعمة التى انعـ اهلل عمينا نحف ابناء
فى االكؿ مف مايك  1002ذكرل ميالد الكالد الحاج البشير ,
ي
البشير  ,كىى اف كنا ابناء الحاج البشير الذل كانت حياتو كميا حبا فى حب كىذا ىك الميراث الذل كرثناه مف

البشير ككذلؾ حمدت اهلل عمى النعمة التى بيننا كىى امنا السيدة ميدية محمدماضى ابكالعزائـ كريمة االماـ
كدعكت اهلل اف يحفظ لنا ىذه النعمة كدعكت اهلل اف يجمعنا معا فى حب  ,الميـ آميف آميف ........

فى ً
يكـ ذكرل
ندعػك

لػيا

البشير

بالشفاء
المحبة

تدكـ
كأف
ى
أصػػ يؿ الحياة
األـ
ك ي
ً
اإلماـ كمنيا
بنت
ي
يد الميالى
ىػػػيا نعػػػػ ي
ػاء
محػػػػػػػػػ ه
ػمػد ك بػيػػػػػػػػ ي
كمنى النفػػػػػػػػػػ ً
كس أراىا
ينحيػػػػػػػػطي باألـ يحػػػػػػػػبػان
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زكج البشير
ين ىحػػػ ًيىً ى
كأف تنػػػا ىؿ الكثير

كػنػز كبػػػػػػيػر
األـ
ه
فػ ي
فيض غػػػػػزيػػػػر
األـ
ه
ك ي
يم ًنػحنا ىخػي ارن كفػػػػير
إلييا دكمان ينشير
أنت المنير
محػػػػػػػ ي
مػكد ى
منػا يؿ منػيا تيشػػػػػػػير

عيد ذكػػػػػػػػػػػرل البشير
ين ي

البشير ابكالعزائـ
---------* يكلػد السيد  /مػحمػد البشير ابكالعزائـ فى 2933-5-2
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*الػتحػؽ بكزارة الػتػمكيف حػتى كصؿ الى رئيس قسـ

الترخػيصات مػف  2997الى _2956

ثـ عمؿ بػشركة "الػجمعية التعاكنية لمبػتركؿ" حػتى كصؿ الى مدير قػطاع الػمػيمات مػف 2956

الػى  _ 2977ثـ التحؽ " بالشػركة الكطػنية لمتكزيع " كىػى مػصفػاة بػتركؿ دكلػة قػطر كقػد
أمضػى فػى دكلة قػطػر عػشػر سػنكات أقػاـ فييػا عػالقات مػتػعددة مػع معػظـ رجػاؿ الديف كالفكر
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