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 البشيػػػري إنسػػػانان 
-------------- 

ية عطاء السماحة المطمقة سماحة الكجو كسماحة الفؤاد كالعطاء بال نيا 
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 
ػو تعالى "بسـ المػو كيؤثر عمى نفسو كيعطى الناس جميعا ككما قاؿ المػػ

  "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 

دأ القمؽ يساكره عمى ابنػػو البشير حيث كالده كىك الرجؿ الصالح التقى كقد ب
حاف ميعاد سداد مصركفات الدراسة كلـ يكف مع الكالد مػػا  يكفيو مف  السداد 

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

مناسبة شفاءه فما كاف مف الكالد إال  أف ىمؿ ككبر باسػـ اهلل حيث الدراسية ب
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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رحاؿ البشيرمع كالده عمى عند اهلل كبير  كأنو ال خكؼ عميو  , كلقػد اسػتػم
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 

ة الثانكية حيف ذاؾ كانت تكمؼ الكالد الكثيرمف المصػػاريؼ  فنجد بالػػدراسػػػػػ
الكالد يخبر البشير أنو ال يستطيع الحاقو بالدراسةالثانكيةمثؿ اخكيو حيث أف 
المصاريؼ قد فاقت طاقتو كأنو يطمب مف البشير التضحية كعادتو دائمػا كأف 

لػػػػػؾ تخفيفا يمتحؽ بالمدارس الصناعية التى تطمب مصركفات قميمة , كذ
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 

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

كرىاكىى حب الناس كعدـ الحػقد عػمييـ , فنجد البشػير االنػساف الممػمؤ ص
حػػبا كعػػطػػاء  ال ينظر الى اخكتو الذيف قد فاقكه فى فترة مف فترات حياتو 
مػػػركػػػزا  كدراسة ال ينظر الييـ نظرةحقد أك كراىية انما نظرةحب كحناف , 
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كسب حصؿ عميو اخكتو ىك ككػػأف كؿ تقدـ أحرزه اخكتو ىك تقدـ لو ككؿ م
 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 

مجتمػػع ,ذلػػؾ مصػاؼ الشخصيات العامة التى تؤثر فى المجتمع كيؤثر فييا ال
الحدث الذل غير مف حياة البشير تغييرا كبيرا 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 

المى الكبير ,كانمػػا أيضا ىا السيد محمكد أحمد ماضى المحدث كالكاتب االس
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 يـك زكاج البشير كقد كقؼ كالد البشير فى خشكع كأدب أماـ 

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

 نشكاف ألتػـز  األدب      مكالل انى فى طرب 
     :  ثـ كىك يخاطب االماـ ابى العزائـ  قائال
 قد فاز منؾ بمف تحب    ىذا غالمؾ ال غالمى    
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شارة ال كىكذا قاليا الكالد صريحة صادقة أف البشير ىك غالـ االماـ كتمؾ ا 
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:
 
 

 الرتب خير ليا  فاحفظ    الصفات     تغنيؾ  أبشير 
 كتػػػب   محبكب  حفيد  ػكاه    لمحمكد ىػ  أنجب

كىذا الشعكر الفياض مف الكالد تجاه ابنو البشير كاف شعكرا 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 

 .العمـك 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 
يػؤكػدكنياكيزيدكف عميياكتستمر حياة البشير بعد ذلؾ  اخكة البشير بؿ

كال يتممؿ بؿ سيرىاالطبيعى بيف بسط كقبض ك عسر كيسر كىك ال يتكدر 
يزداد شكرا 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  
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كحب الخير لمجميع  ككاف قمبو دائما مممؤا بااليماف ك الثقة باهلل كقد كىبو 
مؿ تعميمو الجامعى فى عصامػية كجمد  ككـ قابؿ مف اهلل الخير تمك الخير فأك

 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 

عالى"كمف يتؽ اهلل يجعؿ لو مخرجا" كىكذا فقد البشير اال  أف تذكر قكؿ اهلل ت
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 

هلل كثيرا كشكر اهلل كػثيرا عمى نػعمائػو كتػمؾ ىػػىصفات المؤمػنيف كتمر ا
السنيف كيػجىء ميعادالػحدث الثانى فى حياة البشير الحدث الذل سكؼ يكمؿ 
بناء الشخصية كيحدد الطريؽ لمبشير , فقد مػرض الكالد مرض المكت كآف 

ى البشير بػجمع تراث لمركح أف تعكد الى بارئيا,فما كاف مف الكالد إال أف أكص
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 
عف  كرقةأك مخطكط ,ككـ أنفؽ مف األمكاؿ لشراء ذاؾ  الػطػكاؿ  كذلػؾ بػحثا

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 
البشير كتاب" اسػرار القرآف" كىك تفسير االماـ لمقرآف كذلؾ الجيد الجبار مف 

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 
ال تعط فالف كفػالف ىذا كاف مف أحفاد الصندكؽ كأعط منو لمف تشاء كلكف 

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 يـك اال كىك دائـ البحػػث عف تػػراث االماـ ابى العزائـ كلـ يكف يفيض 

يو خيرااال كىك دائـ االنفاؽ فى  طبع  دكاكيف  االماـ  كنشر كتب اهلل عم
االماـ , كفكؽ ذلؾ فيكلـ يبخؿ بأل  مف الكنكز التى تحتكييا مكتبتو الكبيرة 
عمى دارس أكباحث أك طالػػب  عمـ فى شتى المجاالت كخصكصا فى مجاؿ 

يف بكتبو التصكؼ كعمـك الصكفية ككـ ساعػد مف الدارسيف كالباحثيف كالمؤرخ
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 الكـر  كالعطاء  كتمؾ  

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

ممحتاجيف كالفقراء ككػػػاف البشيػػر يقابميـ دائما  بابتسامتو المعيكدة ممجأل
الحانية التىتشيع المحبة بيف الجميع ,كقد كػاف    البشير تجسيدا حيا لآليو 
الكريمو "كفى أمكاليـ حؽ لمسائؿ كالمحرـك "  كتكتمؿ انسانية البشير مف 

يـ كحفظا لمتراث حب لمخير كحب لمناس كتكاضع كحب لمفقػراء  كمجالست
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 

ذب قمبو جذبة تجعمو فى شكؽ دائـ لمشاىدة مف الرحمات كالفيكضات , كينجػػ
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 

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

 البشير ىذا المعنى فى أحدل أشعاره قائال :  
 الحياةزيارةالكضاء حظ      سيرالحياةبتارؾ   ماكنت فى
 كرا بالابطاءلبيت مقي        أصابت ميجتى لكف دعكتو
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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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 البشيير نجـي آؿ العزائـ
 ػػػػػػ.......ػػػػ

 

كتتكارثو جيال بعد جيؿ  االسالمية الدعكة حمؿ لكاءكانت األسرةالعزمية ت
أسػس عميد االسرة كمؤسسيااالمير "ماضى بف مقرب" كىك مف  كذلؾ منذ أف

قبػيمة بنى ىالؿ ,مدينة عيف ماضى بالمغرب األقصى ككاف مف أحفاداألمير 
ماضى" تمميذ الشيخ أبػكالحسػف الشازلى   ماضى بف مقرب"الشيخ أبكالعزائـ

استاذه الشازلى حتػػىكافت  تو كقد رافؽ الشيخ أبكالعزائـ ماضىكأبف خال
الشازلى المنيو فى صعيد مصر فأكمؿ الشيخ أبك العزائـ ماضػى المػسػيرة 
كأقػاـ فى دلتا مصرفى بمدة "محمة أبك عمى" بأقميـ الغربيػػةككاف فى نياية 

الماـ "محمد القرف التاسع عشرحفيدمف احفاد الشيخ أبك العزائػػـ ماضى كىك ا
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 
 تعالى يقكؿ" بسـ اهلل الرحمف الرحيـ  العزمية كال غرابة فى ذلؾ فػػاف اهلل

يػا مػػف بػعػػض "كآؿي العػزائـ أبناءاألسرةالعزمية كمنذ أف بدأاالماـ  ذريػػةن بعضي
التراث الصكفى  ابك العزائـ  رسالتة الكبرل فى الدعكة االسالميةكنشر
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الحقيقى المبرأ  مف الخرافات كاألكاذيب ذلؾ التراث الذل ىك بحؽ حقيقة 
ـ كأصمػػػةككما يقكؿ االماـ ابك العزائـ عف عمـ التصكؼ انو )عمـ االسال

ييعػػرؼ منػػو أحكاؿ النفس فى الخير كالشر ككيفية تنقيتيا مف عيكبيا كآفاتيػا 
كتطيرىا مف الصفات المذمكمةكالرذائؿ (.فالتصكؼ ىك عمـ كليػس ىػكأقكاؿ 

ؼ ,كمف ىنا غامضة كحركات راقصة كما يدعييا الدجالكف كأدعياء التصك 
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 

زائـ يقـك بالدعػػكةاالسالمية كنشر زماف اال ككاف ىناؾ رجؿ مف رجاؿ آؿ الع
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 

العزائـ كأصحابو ىـ جيؿ الركادكىـ االماـ أ بى العزائـ كشقيقة السيد  أبى
جريده المؤيد الشييرةك الشيخ " أبك الميؿ"   احمد ماضى أبػكالعزائـ مؤسػس

ككاف الجيؿ الذل يميو ىك جيؿ "البناء" كىـ السػػػيد محمكد  كغيرىػػـ  الكثير ,
ماـ الشيخ احمد ماضػػػى احمد ماضى ربيب االماـ كأبف شػقيقو كأبناء اال

كالسيد محمد الحسف  ماضىكالسػيد عبداهلل كتالميذ االماـ الشيخ احمػػد 
السبكى كالشيخ عبد  الباسػط كالػشػيخ الػعػقػاد كغيرىـ الكثيريف الذيف تحممكا 



 13 

رسػػالػػة الدعكة العزمية ,ككاف الجيؿ الثالث كىك بحػؽ جيؿ الدعكة حيث حمػػؿ 
 ة العزمية كنشػرىا كتطكيرىا كعمى رأس ىذاالجيؿ البشيرىذاالجيؿ عبأالدعك 

كريحانة االماـ السػيد مختار أبكالعزائـ كأحفاداالماـ الدكتكر جماؿ أبك العزائـ 
 كالسػيد عزالديف أبك العزائـ كجميع االحفاد لالماـ  أبى العزائـ .
ائـ فى  عيده كدارس تاريخ األسػرة العػزمية يػػجػػد أف البشػير ىك نجػـ آؿ العز 

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 

ف االماـ أبػى العزائـ لـ يرثو أحد قط سػكاء مف الى أحبابى". كالحػقػيقػػة أ
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 

ػكفى لؤلمػػاـ   كقد كاف النظـ الصػػكفى لؤلماـ أبى العزائـ كاسػرارالنظـ الص
بحػػراعميقا مف االسػرار كالفيكضات التى لـ يسػػتطع أف يبحر فيو اال القميؿ 

كاذا كاف السيد محمكد احمد ماضػػػى ىك أقرب أبناء  مف تالمػيذ االمػاـ 
البشيركاف  االماـ اليو ككػاف تجسيػدا لركحانيو االماـ ابى العزائـ فاف

الركحانيو ككاف نجما آلؿ العزائـ حقيقة كمعنى.فالبشير   ىػكاالسػػتمرارليذه
عميقة كرثيا مف االماـ أبى العزائـ ككػاف ذك شػفافػية ادركيا  كاف ذك ركحانية
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كلمسيا جػمػيع مف عػايػشكه كعػاممكه فكـ مف رؤيو رآىا ثـ تحققت ككـ مف 
د كانت شػػفافيػة البشيركاضػحة  عندما بشرل كاف ىكطريقيا كمعايشيا , كق

يتػعامؿ مع الغػػرباء فى أكؿ مقابمةمعػػيـ فإذا انقبض قمب البشػير  مع أل 
منيـ كانت األياـ بعد ذلؾ تثبت سػكء خمؽ ىذاالغريب  كتثبتي سكءأفعالو 

,كأمااذاانػشػرح صػدرالبشػػيرعند لقاءأل غريب كانت األياـ أيضا تػثػبت حسػػػف 
ا الغريػػب كحسػػف أفعالػو كىذه كانت بعض آثار الشػػفافيو العميقة خمؽ ىذ

البشير انو فى يـك مف األياـ رأل رؤيػػة كاذ بكالده  لدل البشػير , كيركل
يأتػيػػو فى المناـ  كيقكؿ لو "كيما رفاتى تمتقى برفاتكـ" فيفيؽ البشػػيرعمى 

سيدفنكنو مع كالده كلـ دقات الباب كاذا بمف يخبره أف عمػػو قد تكفى كأنيـ 
تكػف الركحػػانػيػة التى كرثيا البشػير مف االماـ أبى العزائـ كالشػفافيػة العميقو 

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

ل يجعمو مػؤىال لمفيػـ كالتعامؿ مع الجماليات الفطرل لالنساف الذ
المطمقػػػة,كالمقصػكد بالذكؽ ىنا ىكالػذكؽ الصكفى . فالبشير كاف صاحب 

ذكؽو عاؿو فى بحار الصكفيو . فكـ مػف المعانى الصػكفيو التى راح يشرحياك 
يفسػرىا ككـ مف غكامض الصكفيػو  التى كاف البشػػير يممؾ مفاتيحيا 

نككف قد بعدنا كثيػرا  اذا قمنا أف البشػػير كاف لساف حاؿ االماـ  كمداخميا كال
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 
ربانى العػػمكل الذل أىؿ الصػكفيو ىك  ذلؾ الفيض الركحانى كذلؾ االلياـ ال

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 
ئد التى نظميا البشير كىكفى  ىذه الحاؿ . باقكاؿ الصكفيو , ككـ مف القصػػا

كىكذا فاف البشػػير كاف نجـ آؿ العزائـ كذلؾ بكراثػتػػو   لركحانيو االماـ 
كلشػػفافػيػتػو العػمػيػقو كلذكقو الصكفى الرفيع كألحكالػو  كالػػيػامػػاتػو العمػكيو. 

جـ آؿ كىنا يجػػب أف نكضح نقطو ىامو كىى معنى نجـ آؿ العزائـ , فيؿ ن
ىك أكثرىـ ماالكعددا أكىكاعػػالىػـ مركزا كحسبااكأقربيػػـ لالماـ  العزائـ

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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 ري شاعران كخطيبػان البشيػ
_________________ 

 

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 

الؼ االبيات فى شتى االغراض , كاذا أردنا الغػكص فى القصائد الشعرية كآ
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 

عراء , كىكذا كانت البيئػػة  كالكراثػػة ىما العامالف االساسياف فى تككيف ش
المكىبة الشعرية لمبشػػير  , كقد بػػدأت المكىبة الشعرية لمبشير تظير منذ 
الصغػػر حيث بدأ  يحفػػظ كؿ أبيات الشعر التى يسمعيا أك التى يقرأىا 

شجع البشػير دائما عمى كيدرسيا كقد  الحظ كالد البشير ىذه المكىبة فكاف ي
حفظ الشعر كدراستو كفيمو حتى شب حافظا ألميات القصائد الشعرية 
كمتذكقا ليا كقد كاف لمشعر تأثيرا كبيرا عمى حياه البشير اليكمػية فكاف معظـ 
كالمو يختمط بالشعر ككاف يجد سعادة كبيرةعندما ينشػد  القصائد ذات 
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اهلل أذنا شعػػػرية ال تخطىء أكزاف المعانى الكبيرة . كفكؽ ذلؾ فقد كىبو 
الشعر كتستطيع أف تحدد المكزكف مف الشعر كغير المػكزكف كىذه ىى 
الفطرة الشعريةالتىتكلدمنذ الصغر مع  الشعراء ككثيرا ما كاف البشػػير يسػػتمع 
الى قصائد الشعر فيقكؿ  فى ىذا البيت كسر كىذا البيت البد أف يكػكف بيذا 

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

لنا البشػػػير كىك  "ديكاف البشير  البشير كرغـ قمة االنتاج الشعرل الذل خمفػػة
اف ذا صبغة دينية كذلؾ " اال أننا بدراسة ىذا االنتاج سػػكؼ نجد أف معظمةك

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 

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

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

   كتقكؿ القصيدة الذل ترقدفيو ,
 ألحػػػاف كػػػاف

 كأشػيدف باالجتال غيبا مصػػاف  تمف  حاؿ الصفا ألحاف  كاف    ر      
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 ليس لػى رسػـ   كلكف لى  بياف    مف أنا حاؿ  شيكدل مف أنا       
 مػا الذل  عممتو  مف أسرار كاف     ترجمت عنى الجكارح كيحيا       
  آل   القػرآفا  غيػره رتػمػك     يرل لكجو كال شىء  كاف ذا  ا     

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

 ر كثرة زياراتو لممصطفػى صمى اهلل عميو كسمـ فيقكؿ      كىك ىنا يفس
 يا أبػنائى   كأخػص بالػزكج الكريـ دعػائ         بالػخير  لكـ    أدعك  
 آرائػى            ىأف   ل كعػذرل      ما كنت فى ركب الحياة مقصرا معكـ  
الحياة   زيػارة   رالحػياة بػتارؾو    حظ   فى سي ماكنػت    الكضاًء       َى
ًَ    بال   لػبيتي    مقيكرا    ميجػتى    أصابت  لكف دعػكتو    ابطاًء

كالبشير كاف انسانا عاطفيا حنكنا كما أكثر ما كانػػت الدمكع تجرل عمى      
خديو عندما يتفضؿ اهلل عميو فيمنحو الفضؿ كالخيػر كفػػى ىذه القصيدة    

 ك  فى مدينة )اـ سعػيد( بدكلة قطر يقؼ البشير يـك زفاؼ ابنو االصغر كى

 :فيقكؿ البشير كالدمكع تجرل فرحا

 
  التػػقػكل كأثػػكاب   األدبخمؽ       ربػؾ مف أحػػب ىكذايمنح    

عػمػ كدكاـ الشػػؾ       يحتسػب          قد   أف ايماف الفػتى   ىعنػػكاف ه



 19 

    ػبقد حباؾ بيا بال أدنى  نص التى   المػو عػمى النعػـ فاشكر      
ـه رازتػػكابه فيػك         كيكلى بالقرب  يمنح الحسػنى     ؽه كػريػ
 

 كؿ االحاسيس التى يعيشيا كذلػؾكىكذا كاف البشير ىك ترجمة سريعة ل   
ألف الشعر عند البشير لـ يكف شعر صنعة أكتكمؼ انما شعرا كجدانيػػان   يعبر 

ر عػف صديؽ مف عف النفس كدخائميا بال تكمؼ ,كمثاؿ ذلؾ ما قالو البشي
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:               
 يدرل  سػبػب كالشػػيػخ ال   نمػػػسه الى النمسا ذىػػب       
ػػقػاـ     قػد مػؿ  أتراه   كاشػتاؽ  الػيػرب    بمصػرى      المي
 كالمعػب   فػنػسػاءى  نمسػا      الىػيػان       يػمػـ  أتػػراه 
 طػػرب لػو    كىنػاؾ  كػاف   مػف  قبػؿ  غػدا       فأبػكه 
 بعجػػ  لكاف  فػى حػػاؿ   البػػركدة فى الشػتاء      لػكال 
 كالذىػػػبكف فى العػناصر  ال تنػس الصالة         أبنػػػى 
 مػػػف   العػػرب    الكػػػراـ     ػؾكتػػكاذا لقيػػت ىنػاؾ اخػػ 
 ا أل دب شػيخ  ليػـ كأذكر أقرئيمػك عنػػى السػالـ       
 الرتػػبالمػراتػب ك  عػالىمحػمػدو          فيػػك" البشػير 
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ىذه القصيدة تظير مسحة مف الدعابة كتمؾ كانت مف عالمػػػات    كفى

أريحية البشير فقد كاف بسيطا مرحا معاألصدقاء كىكذا أيضا جاء  شعػػػره 
 فى أصدقائو أك أصحابو ال يخمك مف مسحة مرح  كدعابة , الذل أنشده

 كمثاؿ ذلؾ ما قالو البشير عندما سألو أحد أبنائو أف يممى لو  مطمعا عف
فتػػػاةحسناء شاىدىا تأكؿ جزرا فما كاف مف البشيػػػر اال أف قاؿ فى نفػػس 

 المحظة
  
 
 

 حسػناءي تأكػؿ الػجػزر
 الحػػذر ك منػيا    الجزر        الكيػػػؿ   تأكؿ  حسػػنػػاء

 ينبػػػير  أضحػػى   راجػػؼ        كالقمب   مػػنيا   العقؿ
 فى خطػر  منيا فأضػػحػى    نظػػرة        مسػػت فؤادل

 الحيػػر   فأعػيتػنى  نحكل سػاىػـ         نت بطػرؼكر 
 الخفر كذل الحياء ذل فى      يا   حسنيا لػػما بدت                     
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كنظـ الشعر كحفظو كركايتو لـ تكف ىى الجكانب االدبيػػػة كالفكرية فى    
حياة البشير فقد كاف البشير ايضا خطيبا حاضر الذىف مشػيػػػػػكرا لو بالرأل 

الحجة , كقد مضى أكثر مف عشريف عاما كىك يخطب الجمعة  فى القكل ك 
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 

لمثاؿ مكقفو أثناء حرب أكتكبر كفى خطبة يذكػػػركنيا كنذكر عػمى سبيؿ ا
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 

لخبر فى خطبة الجمعة فأستقبمو الناس بفرح   كتفاؤؿ اال أف ردد ىذا ا
خير كفتح  كأنتشر الخبر فى مدينة القاىرةكميا كقد كاف كالحمد هلل بادرة 

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

ت"كقػدكانت مع مصر بعد اتفاقية "كامب ديفيد" كبعد مقتؿ " أنكر السادا
األقالـ فى الصحؼ تسب السادات عمنا ككاف سب السادات ىك البػػػاب الذل 

احدل  البشيػػر فى يدخؿ منو الحاقدكف كالمنافقكف كفى ىذا الكقت اذب
قطر   يخطب قائال أف الرئيػػػػػػس الشييد  سعيد(بدكلة خطبو فى مدينة )أـ
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المكقػػؼ مػػف البشير كاف  انكر السادات , كاخذ  يمدح مكاقفو  كيكرمو,كذلؾ
عف اقتناع كايماف كلـ يزعزعػػوي  خكؼه مف سمطةو  أك فرد .كىكذا كاف البشير 
شاعرا كراكيا لمشعر يحفظ آالؼ االبيػات مف الشعػػر ككاف خطيبا قكيا ال 

    .يخشػى فى اهلل لكمة الئـ
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 البشير فى رحػػاب المػو
______________  

   
كممات البشػػير كىك عمى الفراش بيػػف يدل المػػو قكلػو"الحمد هلل" كانػػت آخر  

ككمػػا يقػػكؿ المػػػو تعالػػػػى فى كتابػػو الكريػػػـ بسػػػـ اهلل الرحمف الرحيػػػـ " 
كتمؾ الكممات كانت مسؾ  "كآخػػر دعػػكاىـ أف الحمػػػد لمػػو رب العػالميػػػف

بشػيػر   مضت كميا ككأنو كاف يستعد فآخر أياـ ال .الختاـ لحياة البشػػير
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 

آخر أيامو كىك يسػتعد لدخكؿ المسػتشفى  ا كقد   سػمعتو فىحقيـ يكما م
يا بنى اف ما أصابنى مف مرض ىك بسبب أننى قد أخطأت  “ككاف يقكؿ لى 

 ...      ”فى حؽ الفقراء كأراد اهلل أف تككف صفحتى بيضاء عند لقائو
صفحػة البشيػر بيضاء ناصعة لـ يشػكبيا خدش كلـ  كالحقيقة فقد كانت 

ميػف كىذه الشيادة يشيد بيا كؿ مف عايش  ػػفك بياضػػيا  ظمـ أكيعكػػر ص
لو فى يـك الجمعة األخير فى حياتو  ةو لبشير كتقرب منو ,  كانت آخر خطبا

كقد خطب ثـ ذىب الى المستشفى بعد ذلؾ ككاف ككأنو يكدع األىؿ كاألحباب 
عض كالناس جميعا فخطػػػب الجمعة كأفاض اهلل عميو ما أفاض  حتى أف ب
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العظيمو كبعد  المصميف قاـ بعد الصالة كسممكا عميو كىنأكه عمى تمؾ الخطبة
الصػػالة مباشػرة ذىب البشير الى المسػتشػفى كأمضػػى ىناؾ يكميف فى انتظار 
اجراء العممية كفى ىذيػػف اليكميف لـ تفارؽ االبتسػػامة كجػو البشيػػػر ككانت 

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

يردد أبيات الشعر  كأحبابو يتذكركف األياـ كاألحداث كأخذ البشػير كعادتو دائمان 
كما أكثرىا ك ىنا يقكؿ البشػػػير ألحد أبناءه "كاهلل يا بنى ما أدرل أيف ستذىب 

ابتسامتػػو  ىذه األشعار التى أحفظيا بعد العممية" ثـ يبتسـ البشير كؿ
المعيػػكدة كيكصػػػى أبناءه بالحفاظ عمى قصائد االماـ " ابى العزائـ " كتمؾ 

كانت آخر كصايا البشير . كعنددخكؿ البشير غرفة العمميات كدع األىؿ كقرأ 
بشػير كاف قبؿ الفاتحة كيركل الطبيب المسئكؿ عف التخدير أف الحاج 

مرح  حديثان فىلفرح كأنو أخذ يتحدث مع االطباء العممية فى قمة السعادة كا
كبساطة جعمت الحاج بشػير يدخؿ قمكب الجميع , كبعد انتياء العمميػػة يخرج 

بنجاح العممية ثـ يدخؿ أحد أبناء البشػػػير كينظر  الطبيب كيبمغ أىػػؿ البشير
عف حالو فيقكؿ مع البشير كيسألو الطبيب يسأؿ يتكمـ الى البشير  كىنا 

البشير بصػكت مسػمكع "الحمدهلل" ثـ يسألو الطبيب أف يحرؾ يده كقدمػو 
 فيحركيما البشػػير كيقكؿ الحمدهلل كيخػػرج الجميع قائميػػف الحمد هلل.     
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تفيض ركح البشػػير  2992كفى مسػػاء يـك الثالثاء األكؿ مف يناير سػػنة 
مكدعا األىؿ كاألحباب كيكارل جثمانو التراب فى مشيػد جميؿ ككما الى بارئيا 

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

يػؿ ذلؾ أف البشير كالحب كالرحمة كفيكضات مف اهلل لو باالكراـ كالخير كدل
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         
 نػقاء      شػىء    كؿ  ترل  كفػيو    الكفاء  بالبشير مػعػػػانى   أجؿ 

 فقد  كنت  فى  صحبة  األكلياء   صحبػػة    بػذل  كماي   كاف فزت
 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:
ىجرية االكؿ مف مايك 1340كلدتي في الخامس مف رمضاف سنة 

كثامف اخكتى فى  ركك ـك االثنيف ككنت رابع اخكتى الذميالدية كفى ي1922
كقبؿ كالدتى باربع سنكات كاف كالدل قد ترؾ عممو بالسكداف فى  الترتيب,

كعاد الى مصر كلـ يكف لو عمؿ رسمى اال فى المساعدة   1918سنة 
ة عمي زكجى تالدينية كالتجارية كقد حدَّثت كالد ألعماؿ االماـ ابى العزائـ

رؾ عممو كانًؾ ستمديف لو مرة أخرل فمف ايف فقالت ليا زكجة العـ أف كالدل ت
تستطيعكف االنفاؽ عمى ىؤالء االكالد كطمبت منيا اجياض نفسيا كقد 

استمعت كالدتى الى قكليا كىَّمت باجياض نفسيا فاصيبت بحمى النفاس 
ؾ فنير كالدتى كأفيميا ككادت تييمؾ لكال عناية اهلل كعمـ االماـ ابكالعزائـ بذل

باهلل كىكذا شاء اهلل لى البقاء.                                                                       أف ذلؾ نكع مف الكفر
 بمكلدل كسمانى محمد البشير. إستبشرذلؾ العاـ حج االماـ ابكالعزائـ فكفى 
ذكر اهلل كالصالة عمى رسكؿ  فى منزًؿ االماـ أبى العزائـ أستمع الى نشأتي 

تفاالت كمشاىدة الجمعة كاالحاهلل كدركس العمـ كاقامة الصمكات الخمسة 
ؼ مف شعباف كليالى رمضاف نبى  كليمةاالسراء كالمعراج كالنصبمكلد ال

ية  كليمة عاشكراء ككنت أحرص مف صغرل كمكاسـ الحج كرأس السنة اليجر 
 زائـ ككتبو كرسائؿ كالدل ككتبو .ـ ابى الععمى االحتفاظ بمكاجيد االما
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كانت  ؿىذا باالضافة الى أف زكجة االماـ ابى العزائـ كىى لـ تكف  أنجبت ب
ا راتيا الخارجية ككانت تقكؿ لى أنيتستبشر بى كتأخذنى معيا فى جميع زيا

الشيخ ؾ تحج مع ابك  ستمد لى عركسا فإذا سالتيا كايف العركسة تقكؿ أنيا
ىجرية أل عندما كاف  1344ككاف ذلؾ فى حج عاـ  عزائـكتعنى االماـ ابا ال

دت مسمارا أك خشبة أك بيضة أك ال شيىء ات ككنت كمما كجسنى أربع سنك 
أحضرىا ليا كاقكؿ ليا ىذا مير العركس كيشاء اهلل أف تضع ابنتيا البكر فى 

 ميالدية .1928اكتكبر  25ىجرية المكافؽ 1347جمادل االكلى عاـ  2
اء كاف لكالدل تجارة فى مدينة سمالكط ثـ عدنا مرة أخرل ىذه االثن في

ظفا فى محافظة القاىرة مك  ميالدية عييف كالدل 1929لمقاىرة  , كفى عاـ 
غرباف اغا قت بمدرسة سمالكط األكلية ثـ فى القاىرة فى مدرسة متككنت قد ان

ككاف نيقمتي الى السنة الثانية  حيث قضيت عاميف أكلى ب كأكلى أ ثـكلية اال 
كالدل أدخمنى امتحاف مسابقة فى المدرسة المحمدية االبتدائية ككاف ترتيبى 
الرابع عمى المتقدميف فقيبمتي بالمدرسة كقيًبؿى االكؿ كالثانى كالثالث بالمجاف 

كىنا أيسًقط فى  كقيبمت أنا بالمصاريؼ  كقدرىا ) احدل عشرة كنصؼ جنييا(
مبمغ ككانت كالدتى باعت كرداف مف يًد كالدل, ماذا يصنع كليس لديو ذلؾ ال

دره اربعة مصاغيا كقاـ كالدل فدفع مصاريؼ المدرسة القسط االكؿ كق
ت االميرية حيث كان لى مدرسة عابديفنقمنى ا جنييات كفى منتصؼ السنة

 يف االميرية الى أفبدمصركفاتيا ستة جنييات فقط كمكثت فى مدرسة عا
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كراقى الى المدرسة االبراىيمية حصمت عمى الشيادة االبتدائية كحكلت ا
أف طمبت  1933/1934الثانكية .كحدث فى اثناء كجكدل بالمدرسة فى عاـ 

القسط المدرسة القسط الثانى كقدره جنيياف كلـ يكف فى بيتنا ما يسد ىذا 
ككانت كالدتى  ابى العزائـ ذا المبمغ مف االماـىفطمبت منى كالدتى أف اطمب 

متي يده كسالنى ماذا تريد فقمت  بابى العزائـ  كق  الى االماـ مريضة فذىبتي 
جنيياف ألدفع المصاريؼ المدرسية فقاؿ اذىب لكالدؾ لكى يدفع لؾ فخرجت 

ى بما حدث فتأثر مف دتى كعند عكدة كالدل أخبرتو كالدتباكيا كاذداد مرض كال
الماـ كفى كال با ذلؾ كبقى فى المنزؿ ال يحدث أحد   كال يجتمع باالخكاف

اليو كىك متأثر مف عدـ دفع  الى طمبو االماـ فصعدصباح اليـك الت
فى الصحؼ  فقرأ العناكيف كقرأ ما يطمبو  المصركفات لى فقاؿ لو االماـ ماذا

فاء حضرة صاحب الجاللة االماـ مف ىذه العناكيف الى أف جاء الى خبر ش
خالؼ فى مكضكع الخالفة لمعالقة بيف االماـ ابى العزائـ  كالممؾ  الممؾ كلـ

االسالمية لـ يقرا كالدل الخبر كلكف االماـ قاؿ لو إقرأ فقرأ "أنو نظرا لشفاء 
الكؿ كالثانى كالثالث  فى االكقاؼ الممكية قبكؿ ا نظارة جاللة الممؾ فقد قررت

مراحؿ التعميـ عمى نفقة جاللة الممؾ الخاصة كىنا ساؿ االماـ كما جميع 
ترتيبى االكؿ عمى الفصؿ فقاؿ  كتنبو كالدل فقد كافمحمد البشير  ترتيب

الممؾ ,  أف أدفع المصركفات فقد دفعيا اذا يطمب منىماـ كلماالكؿ فقاؿ اال
فع مصركفات لـ ادك كىنا قبَّؿ كالدل يد االماـ كقاـ متكجيا الى عممو مسركرا 
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كانت جنييا كقدرىا  رسـك امتحاف االبتدائية بعة حتىفى السنة الثالثة كالرا
   عمى نفقة الممؾ فؤاد .

عابديف كاف مدرس المغة العربية ىك المرحـك الشييد الشيخ  ةكفى مدرس
حسف البنا فقد طمب منا فى امتحاف تدريبى اف نكتب رسالة الى زميؿ لنا 

لكى يعمؿ عمى نيضة الصناعة فى نحثو عمى االلتحاؽ بالمدارس الصناعية 
فى اليد أماف مف الفقر كقد  أف صنعة مصر ككاف مف ضمف العناصر لمرسالة

 . نى ىذه الرسالة فى نفسى كآمنت بومع ترسب
كعند حصكلى عمى الشيادة االبتدائية كاف شقيقال الدكتكر جماؿ كاالستاذ 
محى قد حصال فى نفس العاـ عمى الشيادة الثانكية كاالكؿ يرجك االلتحاؽ 

ثمف الكتب  ؼبكمية الطب كمصركفاتيا السنكية ثمانكف جنييا بخال
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 

 ؽ شقيقال بالجامعةالصناعية ألنيا بالمجاف حتى يتمكف كالدل مف الحا
)بنى ميدل( كقاؿ مبركؾ النجاح كسألنى الى أيف  كجاء خالى الى البمدة

فقمت لو الى المدرسة االبراىيمية الثانكية فقاؿ كاالحسف مف  تحب أف تذىب
سكسك باشا مدير الميمات  ذلؾ المدرسة الصناعية ثـ أعطانى أمثمة كالمكاء

الذيف يحممكف دبمـك صناعة كىنا  مف الجيش يحمؿ دبمـك صناعة كغيره فى 
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يرا اككف مد سف البنا كقمت لخالى كانا اريد افتذكرت رسالة االستاذ ح
 اعية .لمميمات كسأدخؿ المدرسة الصن

ذىبت مع كالدل الى المدرسة االبراىيمية  1935/1936كفى اكائؿ عاـ 
ؽ كال فى ب يكيةت بيا الى مدرسة الصناعات الميكانحيث سحبنا اكراقى كتقدم

احمد عبد الحميد  بى كذىبت الى الدكتكركلكنى لـ انجح فى الكشؼ الط
قابمنا  مراقب التعميـ الصناعى ككاف مف ابناء االماـ ابى العزائـ كفى مكتبو

ناظر مدرسة العباسية الصناعية لمنسيج فأعطاه كالدل  كالتحقت بيذه 
 المدرسة .
عمى طمبة  19تيبي حصمت عمى دبمـك درجة اكلى ككاف تر  1939كفي عاـ 

القطر  , ككاف يتعيف عمي أف أنتظـ  في كمية الفنكف التطبيقية التى كانت 
تأخذ العشركف االكائؿ في كؿ مدرسة كلكف تـ رفض اكراقى كالحاؽ  طالبا 

كلو كاسطة كبير مكانى فعدت الى مدرسة العباسية  300كاف ترتيبو فكؽ اؿ
القطف كالحرير د ميندس نسيج مساع دبمـك ثانكل  كتخرجت تكاخذ كانتظمت

كالتحقت بالعمؿ فكر تخرجى بمصانع شركة مصر لمغزؿ كالنسيج الرفيع بكفر 
قرشا  مع اجر اضافي قدره قرش كنصؼ يكميا   12الدكار ككاف اجرم اليكمي 

لضركرة بقائى بعد العمؿ يكميا لتسميـ القسـ الى مساعد الميندس في 
اليكمي تسع ساعات مف الثانية صباحا الى الكردية التالية كىكذا كاف العمؿ 

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 

ككانت الحياة رخيصة فكانت البطيخة بممميف كالخيار  بقالة لرجؿ يكناني
بممميف كىكذا , ككنا نتناكؿ طعاـ الغداء فى مقصؼ الشركة طبؽ خضار 

مميـ كمنحتني الشركة منزؿ 18كطبؽ أرز كرغيؼ خبز كسمطة كحمكل بمبمغ 
قرشا ككنا نقطف ثالثة  30ذك غرفتيف كحديقة كدكرة مياه بالكيرباء بمبمغ 

قركش في 5نية أل كؿ كاحد يدفع افي الغرفة الثثة في غرفة فى غرفة كثال 
يـ لكالدل كؿ اسبكعيف كارسم  الشير كعميو كنت أكفر اكثر مف جنيوو 

البقاء في كفر الدكار لبعدم عف االسرة  بالقاىرة. كحيث اننى لـ اتمكف مف
يمية ككثرة المياجريـ مف مدينة االسكندرية الى كفر الدكار كاستمرار الغارات الم
مف الجيش االلماني عمى المصنع بمدينة كفر الدكار حيث كاف الجيش 

البريطاني يستعمؿ اجيزة المصنع في غسيؿ مالبس الجنكد  البريطانييف 
باالضافة الى عدـ منماسبة الجك لصحتي فعيدتي الى القاىرة كبحثت عف عمؿ 

مصنع رسؿ الى اف قيبمت في مصنع احد الييكد في شبرا الخيمة ككاف ييسمى 
بمبمغ تسعة قركش , كفي ىذا المصنع بقيت ستة شيكر, كالتحقت بالعمؿ 

جنييا شيرياك ككنت أحد مؤسسي نقابة عماؿ  25يكميا الى اف اصبح راتبي 
 النسيج في شبرا الخيمة .
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كعندما عممت أف كزارة التمكيف ستخصص حصة مف الغزؿ لخريجي المدارس 
ًرفت لى حصة الصناعية , قمت بعمؿ خمسة انكاؿ  نسيج كتـ  معاينتيا كصي

 ان حر , كىكذا بدأت العمؿ غزؿ( رطؿ  200)ألعشركف ركزمةشيرية قدره 
أرباح المصنع تذيد عف  ككانتبانشاء مصنعي الخاص بيذه االنكاؿ الخمسة 

  مائتيف مف الجنييات شيريا.
ككاف يعمؿ عندم في المصنع احد العماؿ كاسمو احمد صالح ككانت كالدتو 

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

أخصميا مف راتبو االسبكعي , كسيرت المرأة بذلؾ كرغبة منيا في تدعيـ 
كس مكانتيا عندم سالتني ىؿ انا متزكج فقمت ليا ال فقالت سأدلؾ عمى عر 

 رأةالم كلكف المكضكع ذاى في افكر اكف كلـ ماؿ ك كجماؿذات حسب كنسب 
 النحاس عبدالعزيز االستاذ ابنة اف لي كقالت التالي االسبكع في جائت

 ككالدتى كالدم عفك  ينع لكفيسأ ـكاني اكالدتي خاطبت اكاني ةجميم عركس
 كاخبرت سالعرك  ذهى عف ايكاخبرت كالدتى الى بتىكذ كالدم ةمقابم بتكطم

 عمى اف ذلؾ كاكد المكضكع في جديا اسير اننى اعتقد كقد كالدم كالدتى
 كانت دسكؽ مدينة في لي عركس ولدي اف فى كالدم مع تحدث احمد السيد

 لماذا كالدمه لك  فقاؿ فاخر اثاث ايكلدي ثرية ايكان ايزكج مف قتمكط متزكجة
 احمد السيد عمي فقاؿ بالمنزؿ مكجكدة وكعركس رأةالم ذهى لبشير تخطب
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 بعد احمد السيد عمي فقاؿ ديةيم االنسة كالدل فقاؿ العركس ذهى ىى كمف
 اف مف بدال كالدل فقاؿ ايل بالخطبة اقـك اننىه جيبك  مف ايصكرت اخرج اف

 عمي قاـ ناىك  لبعض ماياخطب خطيبة عف لبشير كتخطب خطيبا ايل تخطب
 .مغاضبا

 بمتط الصناعية المدرسة في كانا نتك فقد الطفكلة كالـ يتحقؽ أف العجيب ك
 المنزؿ اثاثات بعض ايل حماص اف االماـ مكالنا حـر ةميمالج السيدة منى

 رأةالم ذهى عف كالدم سالني حيث ذلؾ كتحقؽ , ايابنت زكج بانني كتحدثنى
 أف كالدم فأخبرت النحاس اسرة مف عركس خطبة فع كالدتي حدثت التى
 غممب صرؼ يستمر اف اجؿ مف طيبة عالقة معي تعمؿ أف تريد مرأةال ذهى

 .ايابن مف خصما قرشا الخمسكف
 العزائـ ابى االماـ مكالنا حـر السيدة مع ككالدتى كالدم تحدث ذلؾ اثر ىمكع
 ذلؾ في كاستشارت ذلؾ ىمع فكافقت ديةيم السيدة مف زكاجي ,شأف في

 الذل احمد السيد عمي عدا المكضكع ذاى في كفاؽ ىمع الجميع فكاف
 .قصة ايكل , اياشتريت التى الشبكة ميوع عرضت عندما غضبا استشاط

 ديةمي كالسيدةابى العزائـ  االماـ كحـر كالدتي مع بىاذ أف كالدم مني بمط
 الحد قماش ثكب 30 عدد السكؽ الى تمارس اليكـ ذلؾ كفي ,الشبكة ءالشر 

 زؿين باف كامره تمكيف مفتش رىباالز  التربيعة مدخؿ في كمكقاب التجار
 لطـ اف اال العامؿ مف كاف فما االقمشة يحمؿ الذم العامؿ طـمف االقمشة
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 فانصرؼ ماضي بؾ محمكد عم مؿيع وان ول كقاؿ يوكج ىمع التمكيف مفتش
 . أنوكشؿ الرج يترككا كى يفكفمالت في كتحدث المفتش

 الخطبة مكضكع باف نفسي حدثتني ك المصنع في كانا الحادثة بيذه متمع
 كاصر ىيانت قد االمر كجدت السكؽ الى بتىذ عندما كلكف وعن يمرض غير

 ثمف يدفع اف مف كبدال المصنع انتاج جميع في معي يتعامؿ اف ىمع التاجر
 اف متمكع اذلؾ سررت كلقد مضاعفة كمية ثمف دفع ايمماست التى االقمشة
 ايمنث ككاف الشبكة كاشتريت التالي اليـك في بتىذ كذاىك  صالحي في االقدار
 اخذ وكلكن عمره مف عشرة الثانية في مختار السيد ككاف , جنييا سبعكف
 اييمعو عمكاط االستقباؿ غرفة في احمد السيدالكبير  واخي الى بىكذ الشبكة
ابي  االماـ كمكلد جعراكالم ءار س اال ةميمب االحتفاؿ ذكرل كفي ك لذلؾ فغضب
  20 لمكافؽا رجب مف كالعشريف التاسع في ىػ 1363 عاـالعزائـ 
 عمي الزكجة ككيؿ ككاف ديةيم السيدة ىمع القراف عقد تـ  ـ 1944 يكليك
 ماضى عبداهلل كالسيد الحسف محمد السيد اعمامى دافىكالشا احمد السيد
 . زائـابكالع
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----------------------- 
 ك الحبكب مراقبة في التمكيف كزارة في أعمؿ كنتي   ـ 1953 عاـ في

 كخاصة النائية اتيالج تمكيف لجنة قرارات تنفيذ كى يممع ككاف المطاحف
 المصرية الحككمةقرار كلمناسبة , سيناء جزيرةىشبك 

 بمنطقة يزمماالنج الجيش الى ترسؿ التى التمكيف مكاد ىمع حظر فرض
 انشاء تـ فقد 1936 دةىمعا فيىيك مع المنصكصالعدد حدكد في اال القناة
 مكاد كاية التمكينية مكادمل تراخيصال بمنح يختص القناة لتراخيص مكتب
 تراخيصة مكتب الى النائية اتيالج تراخيص مكتب ضـ رؤم كبذلؾ اخرل
 ريبيالت في  غزة ك بسيناء الخاصة النقؿ تراخيص تستغؿ ال حتى القناة

 عدـ كحاكلت القناة تراخيص مكتب )منطقة( الى يمنققرار  كقد. القناة لمنطقة
 بكليس ضابط ككاف المكتب رئيس كبيف ينيب مصادمة حدثت كلكف التنفيذ
 السيد عمي الكزارة الى حضر المناسبة ذهى كفي , صالح وكاسم المقدـ برتبة
 الذم عمار النكر احمد السيد مايمع ككاف الحسف محمد السيد كعمي احمد

 عاـ مراقبالى احمد السيد عمي ايليقدم الكضع ذايب مذكرة كتابة مني بمط
 النكر احمد السيد قدـ كعندما العزائـ آؿ مف كالده كافك  المطاحف ك الحبكب

 محمد السيد عمي ككاف وكمزقت بمالط ومن فأخذت كسبني انتفض عمي الى
 ككاف, معي ؿفعم ما عمى احمد السيد عمي عاتبا قد النكر احمد كالسيد
 رئيسا ككاف يكما عشريف حكالي منذ ىماالع الرفيؽ الى انتقؿ قد كالدم
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 كالدم اجؿ مف نيممايج الكزارة   في مف ككؿ التمكيف كزارة لخزينة
 السيد عمي وكمع احمد السيد عمي صعد ذلؾ كبعد, يمعم في كالستقامتي

 الحبكب عاـ مراقب متكلي تكفيؽ السيد الى النكر احمد كالسيد محمد
 لما تـ النقؿ اف ـيل كقاؿ الرجؿ فتعجب , يمنق عدـو من بامكط كالمطاحف

 ك العمؿ لصالح النقؿ ذلؾ كاف تياىز كن اعمالي في ةمالكام الثقة مف وب اتمتع
 .لصالحي

 االماـ وان كاعتقادم االئمة كبير النائـ يرل ما في ايتر  السبت ةملي كفي
 ـيايدي في يمسككف ككميـ ككالدم الصالحيف مف مجمكة وكمعابكالعزائـ 

 نمت قد ككنت بالبخكر كيحيطني االدعية يمع كميت كجعؿ كالدم كدخؿ مباخر
 يماليص وكلكن ابكالعزائـ االماـ قاؿ ناىك  ,العشاء صالة يماص اف قبؿ

 االماـ فقاـ الصالة ىمع كسيحافظ يمسيص كالدم فقاؿ )بذلؾ يقصدني(
 كحدثت ر ا مسرك كاستيقظت , الصالحيف مفه معك  مف ك كى لي بالدعاء
 ولشخص ةاساء مف مني بدر عما القناة تراخيص لرئيس اعتذر بأف نفسي

 نيمفقابو ل كاعتذرت ومكتب الى ساأر   تيتكج  رةاالكز  في ول ابيىذ عندك 
 مكتب في دخؿ لي كليس يملعم منقكؿ انني لي كقاؿ صدرم جتماث ةممقاب

 الى الكزارة دعت التي يى شخصي في ةمالكام الثقة كاف القناة ترخيص
 كفقط ائيةالن اتيالج ترخيص جااستخر  في سيككف يمعم كاف يمبنق التمسؾ
                  . القناة منطقة في بالمركر ايل يسمح ال حتى القناة بخاتـ ايبختم
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 القناة تراخيص بمكتب يفمالعام جميع ىمع قيبضى  اسبكعيف كبعد يمعم كبدأت
 ريبيالت باعماؿ يقـك الذم اليكنانييف احد منزؿ في صالح المقدـ ـيكرئيس

 االستعانة عف تمئكسي  انا اال المكتب ذاى في يبقى كلـ يزمماالنج جيشمل
 مكظفي بعض اخترت كلكنني المكتب في معي عمؿمل التمكيف مباحث ببعض
 خيصاتر  مكتب اعماؿ جميع اءيان في كساعدكني ـيب اثؽ الذيف رةاالكز 
 خيصاتر  مكتب كالغي الجالء اتفاقية كقعت اف الى بالقناؿ النائية اتيالج

 . بالحبك  ادارة في رةاالكز  في يملعم عدت ثـ القناؿ
 

------------------------------- 
 كقد الضبع تكفيؽ/ االستاذ مع ككنت رةىبالقا الحنفي طافمالس مكلد حضرت
 اؼقاالك  ارةز بك  السابؽ المفتش الغزالي محمد الشيخ مف مةمك اؿ استمعنا

 تكفيؽ االستاذ كيكعرَّفالغزالي  الشيخ ةمفضي كممة تعسم االحتفاؿ كبعد
 ابكالعزائـ الشيخ خالى بركة كمتو ىق ما اف الشيخ اؿق ناىك  باسمى الضبع
 خالؾ ابكالعزائـ االماـ يككف كيؼ سألت فقد اقاربي بجميع ـمع ىمع كنت كلما
 أف كيف , كاحد ثدم مف ابي العزائـ االماـ مع رضعت وكالدت أف فأجابني ؟

 مف كالرجؿ العزائـ ابى االماـ دةمب ىمع ابى ةممح مف كاف القفاص الشيخ
 في وكالدت اخكو ألن العزائـ ابى االماـ وخال الى ميوع اهلل فضؿ ينسب وتكاضع
 اهلل فضؿ نسبي كاف وعن اهلل رضي البصرم الحسف أف ترأق كقد ,الرضاع
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 ايعن اهلل رضي مةمس اـ السيدة مع مرة وتركته كالدتك  اف الى ـمالع في ويمع
 تحت ىى ك الشريؼ ايثديو كناكلت ـمكس ويمع اهلل ىمص اهلل رسكؿ زكج

 ذاىك  الرشفات ذهى الى وممع ينسب فكاف ـمكس و يمع اهلل ىمص اهلل رسكؿ
 ,. يشاء مف ويعطي اهلل فضؿ

------------- 
 أف الحفناكم محمكد الدكتكر كالد الحفناكم حامد الشيخ المرحكـ أخبرني
 ايل كأف , يراىا يكف لـ وكان العزائـ ابي االماـ شقيقة مف متزكجا كاف وشقيق
 مف وفي انت ما اف ول يقكؿ كاف الحفناكم حامد الشيخ كأف اءممالع مف حفيدا

 . جدتؾ شقيؽ ابي العزائـبركة الى يرجع ـمع
 )السيدة( ايكاسمابي العزائـ  االماـ شقيقة ف ا كالدم تامذكر  يف عتماط كقد

 السكدانية الحديد بالسكة يعمؿ فكا وكأن الحفني الشيخ مف متزكجة كانت
 في رمضاف مف كالعشريف السابع فى تكفيت االماـ شقيقة كأف شندم نةبمدي
 كنت ما" كقاؿ ايفي العزاء لقبكؿ االماـ وكتكج صائمة ككانت شندم مدينة
 " يشاء ما اهلل يفعؿ كلكف بشندم جنازة تككف اف ارجك
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--------------- 
 ةمبمح كؿزغ سيدم مسجد بناء في السبب كى الحفناكم حامد الشيخ كاف
 . دسكؽ مركز يمع ابى
 الشيخ ال( و كلكن عمي ابى ةممح في القبكر دـيب المدينة سممج قاـ فقد

 عبداهلل الشيخ وكابن احمد السيد قبر دـى ىمع اعترض )الحفناكم حامد
 كمف مني بمكط رةىالقا الى كحضر ,ديةيالم آمنة السيدة وكزكجت المحجكب
 . المكقؼ لتدارؾ يمع ابى ةممح دةمب الى والتكج جماؿ الدكتكر

 يمةمس اسرة درااف كمع دةمالب ؿىا مع ناابمكتق جماؿ الدكتكر مع بتىذ كقد
 يمتد اف ىمع المذككرة الثالثة االضرحة ىمع المسجدبناء ىمع االتفاؽ كتـ

 بناء تـ كفعال الديف زيف سيدل كمف ابكالحمائؿ سيدل قبة مف المسجد
 لنقيـ شعباف اكؿ يف عاـ كؿ بىنذ ككنا عاـ احتفاؿ في كافتتح المسجد
 __.المحجكب عبداهلل السيد ذكرل
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 ابى العزائـ البشير لنشر تراث االماـمكتبة 

 
 
 
 

 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
كقد أممى ىذه القصيدة كعندما عرضيا عمى كالده  الحاج البشير يرقد مريضا عمى فراش االماـ أبى العزائـ كاف

  أنيا ركحانية المكاف. السيد/محمكد احمد ماضى ربيب االماـ كابف اخيو, قاؿ لػو
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 أدعك لكػػـ بالخيػػر
---------   

 أدعك لكـ بالػخػػير يا أبػػنائػػى
  كأخص بالزكج الكريـ دعػائػى                        

 ما كنت فى ركب الحياة مقصػرا              
 معػكـ كعػذرل أف لىآرائػػى                      

 ما كنت فى سػير الػحياة بػتػارؾو 
 حػظ الحيػػاة زيػارة الكضػػاءً                    

 لكف دعػكتػو أصػابػت ميجتػػى
 ت مقيكرا بػػال ابػطػػػاءً لبيػػ                  

 
_____________________________________ 

قاـ البشير بأداء فريضة الحج عف طريؽ الككيت بالبر كقد قاؿ ىذه القصػػػيدة كىػك عند  2971فى عاـ
 دخػكلػو المدينة المنكرة .
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 !!! نػًػمسه إلػى النمسا ذىػب
*********** 

 سػبػػب  ال يدرل الشيخ   ك   ذىػب    نمس الى النمسػػا 
 ػربػػػػػػػػػػػالػي  ػتاؽػػػػػػػػػػػػػػػػفػأش  بمصر    كره المقاـ  قداتراه 
 عػبػػػي ػػػػػػػػػػنساءي نًػمسا كالمػػػػػػيػان       فػػػػػػػػػػػػيػػمػـ الى   أتراه ي 

 ربػػػػػطػ  لػو   كاف   كىناؾ  ػدا   ػػػػػػػػغػ   فأبكه مف قبػػػػؿ
  بػػػػػػػػػػػػػػػاؿ عجػػػػػػػلكاف فى ح   لكال البػركدة فػػى الشتاء   

 لذىبكا كف فى العناصر    الصػػالة      أبينى ال تنسػػى 
 ػربػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػػػراـ مػػػػػػػػكاذا لقيػت ىناؾ أخكتػؾ       الك

 األ دب شيخ   ليػـ  كأذكرعنػى السػالـ         اقرئيمػك

 بػػػػػػػى الػمراتب كالرتػػػػػػػػك البشيػر محمػد       عالػػػػػػػػػػػػػفي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عند زيارة السيد يسػػرل منير سعد زميؿ كصديؽ الحاج بشيػػر الى
 اثناء العمؿ فى الجمعية التعاكنية لمبتركؿ . سػػػػاالنمػػ
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 ىكػػػػذا

 
مىؽي التػقػكل كأثػكابي األدب     ىكذا يمنحي ربػيؾى مٍف أحػب  خي

 
ـي الشكًر عنكافه    ييحتسب قد الفتى إيمافً  أفَّ     عمى  كدكا
 

 ػبقد حباؾى بيا بال أدنى نصػ   فأشكيًر اهللى عمى الًنعىـً التى
 

 يػمنحي الػحيسنى كييكلى بالقيرىبرازؽه        كػريـه   فيك تػكابه 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 فػػى يػـك زفػػػاؼ االبف األصغػػػػر لمبشيػػر )محمكد(
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 يا محمدا البشيػػر
 ػ.ػ.ػ.ػ.ػ.ػ.ػ.ػ.

 مػف اميػر   ان يا اميػر البػشػيػر         يا محمػػدان   
     بالمػػو        كذك  عػمػـ  غػػزيػر   لعػارؼجدؾ  ا

 ػػمػو  ذك  قػػدر كبيػػرػػػػػػػػػػػػػجدؾ الماضػى بعػػـز الػ 
 شيػيػر    الطػب       نطػاسػػىه  كابػػكؾ الخير فى

 عػد   يػػا بشػيرػػكمناؿ أمػؾ الميمػػكف         فأس
 الكبيػػركالمػكلػى   يػػػػػػػػػػػػػػػػػػنسبيا يدلى الى الحسن

 الغزير العمـ كأنيػؿحػرا          كػف  كأجػدادؾ  
 كبيػر برا حػػى    كػػفعمػـك الديف        فى كتفقو

 الكفيرالخيػػر  فامنحأدعػك           يا اليػى  لؾ 
 كاجعمػف منػػو سفػير  أرضػنا يا ربػػى فيػو        

 البشػير كالصالة عمػى النبػػى        عمى محمػػدو 
 _________________________________________________ 

 
العربية السعكدية عف طريؽ   البر عندما قاـ البشير بزيارة ابنتو الصغرل) مناؿ( فى المممكة   

  قادما مف دكلػػػة قطر كقد  ألقى ىذه القصيدة لحفيده )محمد البشير نبيؿ عارؼ(
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 ليسى يدرل المػػرءي 
 
 

ـي مقدارى النصيػػب ك  ليسى يدرل الػمرءي ماذا قد ييصيب      ال  ال يعػم
 أف يفكزى بما يحبي  كال مجيػبٍ       النفػسى  عمػى أجيػدى    ربى ساعو 

 المكلػى كذا شػئىه عجيػبٍ قرر مػػا          قد ناؿ   فى غفمةو   ربػما 
 د ييصيبٍ ػػػػػػػق  بالػحًؽ حػتػى      أىموً إلػى     الػمػوي   قػدره  أنػفػذهي  

 قػًدر الػػخيػرى كفًرحنا قريػػبٍ         ػان ػػػػػػػػػػػػقراز    يا ميػجيبػان    يا قريػبان 
 

 
 
 

-------------------------------- 
 فى يـك زفاؼ االبف األصغر لمحاج بشػػػير )محمكد( ككاف فى مدينػػة

 .2983أـ سعيد" بدكلة قطر  "
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 لسػػػتي  أدرل
-------- 

 
ـي حػالػى       لسػتي أدرل مػا   جرالى  ال  ك ال أعػمػ

 ميػتػعػالػى    لمػكلىن      نى  قد رفعتي األمرى غيرى أ
           ػىالػعػػيزدإفتقاًر  فى       ىػػػػػإن   الغيمةى   ًأكشًؼ 

 أنت ذيخػرل  أنػت آلػى       يػا ميػعػيػنى   يا اليى  
 ربػى  سػؤالى  كأقػبالن        تيػبتي فاغػفر لى ذنكبى

 كبػػالػى    مالػى فأعػ       بػأعمالى ال   تعامػمنى 
 

_______________________ 
 

ر ى اواخفالمستشفى كانت ىذه اخركممات البشيروقد قاليا وىويستعد لدخول 
 وفد أمالىا وىو عمى السرير عمى حفيدتو مى سامى المتولى 0991ديسمبر 
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 خيركنػػػى
___________________ 

 بيف ديفو قمت ذاعيف الكماؿ جماؿ     خيركنى بػيف ماؿو ك
 فمى     كنزي فضؿو مف كبيرو ميتعاؿ  لست ًممىف يعبد الماؿ

ميؽ القبح كسكء بالخصاؿ  الكالمف يعشؽي الحيسف عمى    خي
 يجمعي الػمػو بينىى عمى الكماؿ   أف     إبغيو  إنػما كؿي الذل 

 ذاتى ديفو ذاتى حيسفو ذات ماؿميضيئه يحتكل    نجـه   فييرل 
 كىحي الزكجي لياتيؾى الًخصاؿًتمؾى مف سينىًف النبى المصطفى  تين

 رىب كسارع بالنكاؿالكي   فىًرًج    لحبيًب الميصطفىبا   يا إليى
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بمناسػػػبة زكاج االبف األكبػػػر لمبشػػػير )محمد( *
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 حسػػناء تأكػؿ الجػزر
 __________ 

 
 لحػػذرا تأكػؿ الجػػزر   الكيػؿ منػيا ك حػسػناء 

 كالػعػقػؿ منػيا ينبير    راجػؼ ه   القػمب مػنػيػا 
 منيا فأضحػى فىخطر    فػؤادل نػظػرةن   مػسػت

 نػحكل فأعيتػنى الحير    كرنت بطػرؼ سػاىػػـو 
 فرالخياء كذاالػحذا فى     يا حػسنيا لػما بدت

 
___________________________________ 

كقد كاف مستمقيا عمى الفراش كسألو ابنو )سعيد(  6/3/2976أممى البشير ىذه القصيدة فى 
 راىا فى معرض الكتاب بالقاىرة.  أف يممى عميو مطمعا عػػػف حػسػنػاء تأكػؿ جػػزرا
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ذىبىػػٍتػػػػػؾى   جى
  _________ 

 
 جذبتؾ عند حديثيا الخالب   كجنى عميؾ قكاميا الجذاب

 
 غرابكنسيت نفسؾ كارتميت أماميا ليفى عميؾ أصابؾ است

 
 أىممت كؿ  مقالة  أعددتيا    أسفا فقد صدت لؾ األبكاب

 
 ضراب  مدافا   كتمعثمت شفتاؾ كأرتبؾ الذل     كنا نراه 

 
 

_______________________________________ 
 . تمفزيكنى فى قطػػر جقاليا البشير عنما كاف أحد زمالء البشير مدعكا فى برنام
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 إيػػػػمػػػػػاءي 
********** 

 
 

 كأكمت عينىيا نحك السعيد     فشاعى  بقىمًبو  خٍفؽه  شديد
 

 سيما      يتاًبعيو  ي فينصًير  الحديد   فراكغى لحظىػةن لكف
 

 كما أدرل أكاف ابنى شيجاعان    بدا بالطعف مسركران ييشيد
 

 أـ النظراًت قد أزجت اليو    شجاعي البأًس بالطعف السعيد
 

 
****************************************  

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

 أدعك لكـ بالػخػػير يا أبػػنائػػى
  الكريـ دعػائػى كأخص بالزكج                        

 ما كنت فى ركب الحياة مقصػرا              
 آرائػػى  كعػذرل أف لى    معػكـ                    

 ما كنت فى سػير الػحياة بػتػارؾو 
 الكضػػاءً    زيػارة   حػظ الحيػػاة                     

 لكف دعػكتػو أصػابػت ميجتػػى
 ابػطػػػاءً   مقيكرا بػػال   لبيػػت                    

_____________________________________ 
قاـ البشير بأداء فريضة الحج عف طريؽ الككيت بالبر كقد قاؿ ىذه القصػػػيدة  2971فى عاـ

 كىػك عند دخػكلػو المدينة المنكرة .
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 أ أرل حفيػػػػدا

 
***.***.***.*** 

 
 مينيػػػرا   أ أرل حفيػػدان لمبشيرً 
 صغيرا  أـ ذا سػعيده مف جديدً 

 ري أبى العزائـ أشرقتأـ ذاؾى سً 
 ككاف بػػػػشيػرا  فينػػا     أنكارهي 

--------------------- 
 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
 
 لى األبكة فى أسمى معانييا........إ

 إلى العطػاء  دائػػمػػان  ........ 
 إلى الرحػمػة ك الحػناف  ......
 إلى السماحػة كالرضى.......

 إلى الكالد رحمو اهلل , اىدل نبتةن مف غراسو..

 . لعمى أكفى قميالن مف كثير أفضالو
 ائـسعيد  البشير ماضى ابكالعز                          

 
___________________________________________________ 

  ىػذا الديكاف الذل بيف أيدينا......ىػك ديكاف قصائد الشكؽ الكبير فى ذكرل الكالد الحاج البشير

ك ىػكنتاج االشكاؽ منذ رحيؿ الكالد كحتى اليكـ ,كىك بذلؾ ديكافه ممتده كمتصؿه حتى يأذف     
 نا اهلل بالبشير اف شاء ....اهلل فى االجؿ كيجمع

  ندعك اهلل اف يرحـ البشير كاف   يغفر لنا آميف آميف    
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 1991أول ما كتبتو بعد وفاة الحاج البشير يناير 

 
 

 الًحمؿي الثقيؿ !
********* 

 
ممػتىنى الًحمؿى الثقيؿ          كطمىبتى  منى الميستىحيؿ  حى

ـى  عمى الطريًؽ    كال أميؿ  كأمرتنى أف أستقيػػػػػ
 يا كالدان نشرى المىحػػػػػػبةى بػيػننا  زمنان  طػكيؿ
 كركيتػنا كأسى المػػػػػػكدة  كالحنػانة  سمسبيؿ

 كنحفي بعدؾ        ال  أنيػسى  كال  خػمػيؿ كيؼى الحياةي 
 اليكـي أصبحى   أشػيران          كالخطبي ذك كقػعو جميؿ

 أنيػاران تسيؿ كالميؿي أصبحى سرمػدأ           كالدمػعي 
 كيؼ السػمك كما لكـ            أبدان شبػيوه كال مثػيؿ
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 2991كانت كصية الحاج البشير ىى اف اداـك الحفاظ عمى تراث االماـ ابى العزائـ 

 
 

 عيدي البشير  
 ********* 

 
 ثناياهي ت ػػػػػػػػفاض اهي      كأحفػظي السرى إذػػػػػػػاـً أرعػػػػدل االيػػػيدي  البشير مػػع

 كاسعى  دكاما  تنؿ  خيران  بمقياهي   ظو    ػػػػػػػػًد  فاحػفػػػػػػأف يا بينى  تراثى الجى 
 ػكؼ تمقاهي ػػػػلف يتًرككؾ لمجدو س  إنيػمك      ػكـً ػػػؾى مػالـ القػػػػػػػؿِّ عنػػػػػػػكخ

 عمى العيدالتسمع لحاسدىـ      فالعبد  فى خيرو  ما  اهللي  يرعاهي  كامضى
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 ) انا كشريف نكتب قصيدة لجدك بشير(...............     3116األكؿ مف يناير 

 

 بػينػيػىتى                              
 

 بينيىتى  ىيَّا  نيعيدي  الزمافى      كنذكري  أيامىنا   ك البشير       
يره ك فىضؿه  أتانا       كمنوي  تعممنا ًعممان غزير ديًؾ خى  فجى

 ديًؾ نبعه يفيضي الحنافى       كرمزي العطاًء كنجـه منيركجى 
                       *   *   *   * 

 بينيىتى  إفَّ البشيرى ًمثاؿه         لعبدو  بساحةً ربو  كريـ
كفيو جماؿه         كفيًو خيشكعه كقمبه سميـ  فيعمكهي نكره

ـي كًسره كحاؿه         ًؿ ربه رحيـبالفض  تكالهي   أتاهي المقا
                       *   *   *   * 

 ييحيينا فى محفؿو مف بعيد     بينيىتى ىذا البشيري أراهي            
 كييشًرؽي فينا  كنجـو  فريد    يستزيدي ًضياهي      بصيحبتوً         
بى       كؿ يكـو أرـك لقاهي  كفى        ـى حي  كشكقى الشديد  ليعم
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 2999يناير 

 

 ابف  المػاجػديف
 

  الػكبا ري  انا ابف المػاجد يف كلى الفػخاري            كآبػائى  ىػمك ا  ألي كؿي 
 يككف المػجد حيث  بػدك  ك صارك  الػعػظاـً         لؤلماجػد  ك سػمػيؿه 

 لمبصا ئر قد أضائػت    بػسػيًد عصره "ماضى العزائـ"              كشػمسه 
 ييدركيػا  الصػغائر  سباقياتو            معاف لػي  مكـو عػ فػأحػيت   مف 

ـي  فػيػيا كقػد   كأحمدي  فى ا لمؤيد    مف   زمافو             لوي   كاف الػيما
ـي  ال أقكاؿ   كانػت          عػميـ  حػيث   قؤكؿ   كىك فى الػعػمػـ  اال ما

 تأنفػو الػمحاـر الصحائؼ          عفكؼ  النفس    فى  كمحمكد بف أحمدر
 الػمػكػاـر  بػيػف ذكرهي   كيعمك فػيضان          كالشعري  قػكًمًو   محدث

 البشػيري  مف كاف فى الدنيا  أبى     تينػيري        بأ خال ؽ    ككار  ثيػيػـ
ـي ا لكجو  ك ضئىي ا ف      لػمحػيا      بسا  المػنيري  تػمقػاهي  فالبد ري    كا 
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كانت اجابة لمسؤاؿ فى قصيدة عمى األستاذ /اسماعيؿ ابكالعزائـ  فى قصيدتو الشييرة بعدكفاة كالده السيد/ محمكد ىذه القصيدة 
 احمد ماضى ابكالعزائـ كالتى كاف مطمعيا :

 تعػالكا   الىى أيا صبػيتى     أقصي عميكػـ   سجػايا أبى                                        
 مػامكـ       فمنوي إتحدتـ عمى المشربً كنادكا ألبناء أع

 كفى نيايتيا يتساءؿ قائالن 
 فيػذا أبػى ىػؿ رأيتـ ابى؟        كىؿ بػأبيكـ صػدلن مف ابى

كقد قرأىا الكالد السيد / محمد البشير ابكالعزائـ كسيرَّ بيا كقرأىا عمى األستاذ /اسماعيؿ قبؿ كفاتو  رحمة اهلل عمييـ اجمعيف ) 
2989) 

_______________________________ 
 أجػػػػػؿ

 أجػػؿ بأبػيػػنا صدلن مف أبيؾ    كاف أبػانػػا لػسػري أبػيػػؾ
 

 ألـ يؾي يكسيػفو حينػػػػػػذاؾ    ككنتـ جميػعان لديو شػػػػػريؾ
 أجػؿ بأبيػػنا صػدل مف أبيؾ

 أجػؿ بالبشػير معانى الػكفػاء    كفيو ترل كؿ شيػىءو نػقػػػػاء
 

 يكما بذل صػحػػػبةو    فقد صرت فى صػحػبة االكليػػاء كاف فزتى 
 أجػػػػؿ بالبشير معانى الكفػاء

ـي اؿ العػػػزائػػـ        كمنو لنا الخيري باؽ كدائػػـ  أجؿ انو نجػ
 كاف كاف نجـي أبيؾ مضيػػػػػئا        فنجـ البشػيًر بآؿ العػزائػـ
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 2/2/1002البشير ابكالعزائـ فى فى الذكرل الرابعة عشرة لكفاة الكالد الحاج/

 
 أربػػع ه 
 

 أربػعه مػف بعد عشر و       كالمػيالى  تالػيات
 تحمؿي  الذكرل كتمضى        كىى فينا  ماضيات

 أذكػري  العيػدى  زمانان        كدمػكعى  جاريات  
 بيف ى شك ؽ و  كحنيف و         بيف  ألػـ و كآىػات

غػتراب و كشػىتات  فػى  لقػاء و ككداع و         كا 
ـى  البشػير    كاألمػانى السابحات        إيػًو  أيػا

 كـ راينا الخير دكمػا ن        كالمعانى الجػامعات
 مف عػطاءو  ككفػاءو         كأيػاد و ناصػعػات
 يا بشيرى  الخػيًر إنػَّا        لمعيكدً  الػكاثػقات

ػكاتفبنكؾى  اليكـى   صاركا        أيخػكةه   بؿ  أخى
 فى  طػريؽ و لمبشيرً         فى إتػحاد و كثىػبات

          
 



 63 

 1002-2- 2   فى الذكرل الثالثة عشرة لكفاة الكالد الحاج البشير 

 إفَّ  البشير
  ***** 

 إف البشيرى كرغـ ًفراًقو زمنان          رمزه لنا يبقى عمى مر السنيف
 

قي    َى فػضؿى  كالعكدي لؤلشكاًؽ  بعضي حنيفً        نشتاقيوي فنعكدي  نذكر ي
 

ـه  بساحتيا األنيف ـي الندرل بيا          كتمري  اعكا  تمضى بنا األيا
 

 تتثاقؿ األحداث  فى جريانيا          برتابة و ال ًخؿَّ فييا  كال ميعيف
 

 تتجمعي األفػكػاري تجذبينا لوي          برباط كدو  مػكغػؿو كمتػيف
 

 اه حتى أنو          منَّا قػريبه كىك فينا  قػريففنعيشي فى ذكػر 
 

 ٌمف لى بعاطفةو كبشيًرنا يكمان         كأبيكةو كانت  تحػنكبنا  كتميف
 

 تمؾى ثالثو بعدى عشرو قد مضت        كالشكؽي ممتده كمكتكبي الجبيف           
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 الذكرل السادسة عشر لكفاة البشير 1002فى األكؿ مف يناير

ـي  أنا قادـه   لك
ؿي  ـي       يا ًعػترىتػى   األيكى  أنا    قػادـه   لكػ
 كالعمري ميما مضى         بالمػكًت   يكتىمًػؿي 

ـي)  ( بدل        فػى ىػالةو تعمػك2ىػذا اإلمػا
شػتىمىؿي  َه ـي  كالنػكري منوي جرل         كالػًذكري  

 ( لو قىػكؿي 1عػندى  المػؤيًد  ذا         شػيخه )
ـه   ػمى  بػسػاحتًو         ييػستعظـي  الػعىمىؿي  عى

ػدي  محمكده)  (        كالػمجدي   ميػتىصؿي 3كالػجى
ـه         كالػًفػكري يػكتًمؿي   كالػًشػعري  إلػيا

ػا البشير) ـه  لوي أصػؿي 2أمَّ  ( فػقؿ         نػجػ
ـه  ك أخػالؽه         كبشػاشة ه  تػحمك  ًعػمػ

 لكصاًلػكـ  عىًجػؿي  يا  ذا البشيري فػتىن        
 الشػكؽي   أٌجػجوي         يدعػك  ك يبتػيؿي 

 ذكرل البشيري  أتت          فى  طيػيا  أمىػؿي 
 (مضت        كالشػكؽ ي يػتًصؿي 2ًسته كعىشر)

      -------------------------------------------------  
( الشيخ ىو الشيخ احمد ماضى مؤسس جريدة 2)  محمد ماضى ابوالعزائم         اإلمام ىو اإلمام   (1)

 المؤيد
 ( الّجد ىو السيد محمود احمد ماضى ابوالعزائم المحدث والكاتب الصوفى والشاعر الشيير3)  
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( ست عشر ىى ذكرى مرور ستة عشر عام عمى وفاة 5)(البشير ىو الوالد الحاج محمد البشير ابوالعزائم 4)  

 يرانػا ؟ أيف البشيري                                        البشير

 

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

 أيفى البشيري  يرانا؟          فى جمعنا كلقانا
ـى  قريرا ن          فالحبي قد كافانا  كيما  ينا

 فى فرحةو كأمانا           ًطب يابشيري ىنيئان 
 ىاـؤ بنكؾى أتػينا         كاألـي فى إثػرانا

 حتى نعيدى زمػانا ن          ًعشناهي ال ينسانا
 حيثي البشيري ىناؾ          مف عطفًو كاالنا
 يحنكعمينػا  دكمان          كيىبىشي فى ليقيانا
 بىنكا البشيًر تعالكا           إفَّ البشيرى دعانا
بحناكمسانا  نادكا  بنيكـ كىيا           فىصي
 نعيدي عيد  البشير            نعيد مجدان أتانا
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 2/2/99فى الذكرل الثامنة لكفاة الكالد الحاج البشير      

 بىػشػيػرى الػخيػر
******* 

ـي عادت       تيذكرنا ًبكيـ شكقػان  كأينػسا  بىشيرى الػخيًر كاأليا
 مػرت      فما ًغػبتـ  كما  كيٌنا  لننسى  ثػمانيةه مف األعكاـً 

 كزادى الشكؽي كاآلىاتي تترل       كشكؽي القمًب فى  ألـو كأقسى
 كشكؽي العيًف يػمؤلىادمكعان      كشكؽي الركًح معنىنميس ًحٌسا

                  *               *             *         * 
 مف األشكاًؽ يينسىجي ليس ييمحىبشيرى الػخيًركالذكرىكتابه       

 ككػـ كانت ليالينا نعػيمان        نعيشي بقرًبكـ طربػان كفرحػا
ـي األىؿى كاألحفادى مىرىحػا ػماالن       يىػع  كنػنيؿي مف أيبكتكـ جى

كيـ قكالن كشرحػا  ككيؿي الناًس  تذكيريكـ  كفاءن        كفاضى مديحي
                      *          *     *             * 

 إشتياقى      أيمػنى النفسى يكمان  بالتالقى  بشيرى الػخيًر إنى فى
 كىػاـؤ إخكتى كاألـي جاءكا      كقد جرت الدمكعي  مع الًفراؽً 
 نعيدي تذكػيًر  األياـً أينػسػان       كنػسعىدي  بالتقارًب   كالكفاؽً 

 در  ييرأل فى المىحاؽً فما غػابت أياديكـ  لدينػا       فنكر  الب



 67 

 
 1000-2-2فى الذكرل التاسعة لكفاة جدنا البشير 

 ذكػرل الػبشير
 ******* 

 ذكرل البشيري تعيػمييا  األنكاري    كالذكري دكمان طػيوي األشعاري 
ـي األحداًث كاألفػكاري   كالشعري فػيًو الكجدي  كالتذكيري     كمعاًل

 نيعيدى صيحبةى مف لوي األذكاري كالفكري كافى طريقػينا نػجتازهي     ل
ـي فى  تىذكارًه كنػحاري   ًتسعه مف السنكاًت نذكري  طيفىوي    كنيي

 ياذا البشيري كمف ًسكاؾى نركموي    كنعيشي عيدان كموي  األزىاري 
ـى الرجاًؿ كقيدكةه  كفىخاري   مىثىؿي األبكةنَو فى عػٌمى مقامػًو     ًنع

 سىبطي البناًف  كسػىيده كمىناري    سىٍمحي الفؤاًد كفى نقاءً سريرةو  
 حػيمكالحديًث ييديرهي بػبشاشةو     ككأنػوي المػالحي كاإلبحاري 

 كخطيبنا يـك الصػالًة بجمعةو     فيطكؼي فى أحداًثنا يختػاري 
 ككبيريىـي عندى الشدائًد دائمػان     كىك الذل تيجمى بًو األخطاري 

ـه عمى آًؿ العزائـ ساطعه      نػاؿى   الكراثةى آيػةه كمساري  نػج
 يارًب كاجمػعنا بًو فى جػنةو     فى صيحبةو قد زانيا األخياري 
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 1991فى ذكرى البشير 

 رأيػػتيػػؾى 
******** 

 
 رأيتيؾ  باسمان   لى  فى  المناـ          تػردي  اشػا ر ةن كيؼى السالـ

 مالـكتجمس بيف قكـو و  فى سػركر و         حػد يث الػكد دار بػال 
 كجئتيؾ مف بعيد  فى  اندىاش          أحيان كنتى اـ شػبػح الظػالـ
 فقػبمت اليد يف كقػمت مرحى            لقد عػاد البشيرعمى الدكاـ
 كقػمت لكؿ مػف قابمػت  انى           رأيتؾ شاخصا لى فى الغػماـ
 كنكر الحؽ يسػطػع منؾ افقا           كتػمؾ اشػارة  خير  المقاـ

خير االناـ  نػزلػت كأيـ ربػى دار حػؽ         كنػمت شػفاعػة ن
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بعد مكالمة تميفكنية مع الحاجة كانا فى مدينة "الككرة" بدكلة قطر كالحاجة فى مدينة"العاشر مف رمضاف" فى 
بشر ككـ مصر كقد تحدثنا عف ابناء البشير كاحفاده كاحكاليـ مف الكبير الى الصغير كتذكرت الكالد الحاج ال

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 

يـ بالخير  فدمعت عينى كتذكرت النعمة التى كنت يفيض حبا ليـ جميعا ككيؼ كانت الحاجة تذكر كؿ كاحد من
 فييا مع البشير كالحاجة حفظيا اهلل لنا آميف آميف 

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

 عشره مف السنكات 
 عشري السنيًف مضت كالذكري يجمعينا        نحيا مع الًفكًركاالشكاؽي تجًذ بينا

 ـ ًمنا سػالمػاته         أرسمتييا أدمػعان تجرل فتؤًلمينايا ذا البشيري لػك
ستيبًدؿ  الفرحي أحيزانان  تكافينا  ميذ غاب نجميؾى كالغيماتي قػد حمت         كا 
 كػنتى األمافى لنا كػنت لنا سنػدان          فى كًؿ معًضمةو تاتى  فتينجينػايا 

ـي          ندعك  ًب كاف سبػيػمنا لػك  اإللو بأف فى الحًؽ يييقينامنبعى الحي
 ىاـؤ بنكؾى أتكا كالعيدي   مقصدىـ         يبقكا معان دكمان كالخيري يأتينػا

 كاألـي ندعػك ليا تبقى لنا قىبىسػان          نشتىمو ًعطران يسػمك فييحيينػا
 ميديػةي الخيًر ماضى العزـً باركيا        مينحنا مف فضميا مجدانيكاتينػا

َى رفػيقةي ال  الحنػاًف  بو  تينى  ليالينا درًب كانت  كالبشيري لنا         نبعي
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 فى يكـً ذكراؾى                  
 1001-2-2 فى الذكرل الحادية عشرة لكفاة الحاج البشير 

 

 فى يكـً ذكػراؾى  نػتذكري  األياـ   نسترًجعي المعنى كنعايش االحالـ
 

 نك بعاطفةو  كتيٌسكًف اآلالـأف ما تزاؿ ىنامعنا مدىاألزماف    تػحػ
 

 يا مف منحت لنا أمنان بال حرماف    كسقيتنا شيدان كصحبتنا بسػالـ
 

 مازاؿ بالقػمًب شػكؽي يناديكـ    مازاؿ  بالنفػًس أمؿه بال أكىػاـ
 

 إنِّى عمى العيًد ماضو بًو دكمان     كالعيديفىاالصًؿ ريكفه مف االسالـ
 

 مان      فييااليكل يبقى معنىنمف االلياـفأىنئى كًطب إنَّا سنعيد  أيا
 

 يا كالػدان كانت  أياميوي خػيران      كالخيري ال يفنى يبػقى بكًؿ دكاـ 
 

ـي كنعػيدىػا أيػاـ كالنفسي تشتاؽي      أف نمتقى بك  يجرل بناالعيمري
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 2992فى ذكرل البشير 

 لقاءي البشير
****** 

 مقاؾى يا ذا البشيري فداؾى        ركحه سىرت ل
ـي شكقان كطربان        تبغى نكاؿ رضاؾى   تيي
 قد أرقتيا  الميالى        فػعػاكدت لتراؾى 
 حسبىالبشيريأراهي        كأحتمى  بحمػاه
 أناؿي منوي  العطايا        كألثميٍف   ييمػنػاهي 
به  أتى  مكالهي   فيكالبشيريميرادل        صى

 لككنى ال لكـى فيًو ألنػى       ميذ كنتي كاف
 فيك العطاءي دكامان        فكيؼ يرحؿي عنى
 قد عاش فينا زمانان      عيديالمنىكالتمنى
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 1003-2-2 فى ذكرل البشير
فى مستشفى القكات المسمحة بالقاىرة حيث كانت كفاة  2992مساء الثالثاء االكؿ مف يناير 

ا كأخى الميندس محمد محمد البشير الكالد السيد / محمد البشير ماضى ابك العزائـ , كقد كنتي أن
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 
  1003--2-2كحى ىذه الميمة كذلؾ بعد اثنتى عشرة سنة مف الفراؽ 
 

 لػيػمػةي الػًفػراؽٍ 
 

 السككفي الرىيبي فى كيًؿ مكاف
ّـُ  اآلذاف  ككٍقعي  الخيطيكاًت يىصي
 كحديثه ىػامسه عندى األركاف
 ككأنػوي قد آفى  يا قمبي األكاف

 
 ىػىٍؿ  سىكؼى  يىتريكينا    البشير؟
 كيػغيبي   ذك القػمًب   الكبير
ـي  الخػطػير  أـ  أنوي  الػكىػ

  شػػؾى الػمػصيرأـ ذاؾى ال
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 يػا مكتي كيحػؾى مف   تنادل ؟
ذك  األيادل  ىػذا   البػشير    ي
 رجػؿي  الػمحبػًة    كالػكدادً 
ـه  ييضػيئىي  بكػًؿ   كادل  نجػ

 
 رحػؿى البػشيري كفػاهي يبػتسـي 
ـي  ػمػ  كالنػكري  فكؽى  جبينًو  عى
ـي   فػى لػحظػةو كلػعميا الػعد
ـي يمضػى  فيمؤلي  حػالىنا ا أل   لػ

 
 كػافى البشيري كلـ يػزؿ فيػنا

 السماحًةكاإلحسافي يطكينا معنى
ًب  نأتػيًو  فيركينا  منػبعه لمحي
ػدو يكاتينا  كىػكى العطاءي بال حى
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 حاذ البػنكةى فى أسمى معانييا                     

ك لؤلخالًؽ حامييا  فأبكهي نػجـ ه
ـه  كلمصف مى  حاًت تالييػاكالٌجدي عى

 مف كنًزماضىى قدأيعطى معانييا
 

 أمَّا األبكةي فيىى شىيػادةه كانت
 ًعشنابيا زمنانكاآلياتي قد دامت

 لحظةه حانت عىيدهنًعمنا بًو حتى
ـي قدطالت  فالالحاؿي داـ كالاأليا

 
 مينذي الًفراًؽ كدمعي العيًف مازاؿى 

 اليكـى اىكاؿى  تمقى كنفسى يجرل
نا  بان كافضاؿى حي  مىف سكؼى يمنىحي

 كيذيدينا  مجػدان خيران  كأحكاؿى 
 



 75 

 
 
 

مدي   ياخالؽى الككًف ياقيدكسي يا صى
 ندعػكلؾى الميـ باآلياًت  نعتىًمدي 
ليىى أنتى العكفي كالمىدىدي   فإغػفرا 

مًد حيثي السعدي كالكعدي  نًةالخي  فى جى
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 2996اماـ قبر الحاج بشير 

 
 منا جاة

 
ـى القبرً   خاشعة كقمبىى محزكفه  كنفسىى       كالعييف دامعة   كقػفتي أما
ـي أىمى   ا لزمافى  ييرىًجعى  كعيدان تػمنيتي    كًخيرةى ًعٍتػرىتى      أيناجيكي
ٍبتـي   لمعيكف المداًمػعى  كػففتـي كىالَّ    لممػشػكًؽ ديعائىوي       فيالَّ أجى

" كأنػتـي ديعامتى       ل كالنجكـً الالمعةكأصمىكزيخر       أيا"آؿ محمكدو
ـي  كسيدان           كشيمان عمى مًر الزماًف ميدافػع   اال اييا  "الجدي"الكري

 يناؿي رضاكيـ  كاالمانى الجامعة    جاءىكيـ  متػذلؿو      اال ىؿ لصبو 
 دعاىا لدىاألسحاًربالحًؽ ييٍسمىعى   بأـ البنيف" قد  دعكت مرددان          "

 كأ ال تػمنع َى أٍف تيعػطً  تكجب       خيىركمما   رؤكـه عطكؼه تمنحي ال
 بالعمكـً كتػنفػعى   كنجمان ميضيئان      ايا"عـي" ميالن  كنتى فينا مشرقان      

َن        ذكرؾى  باقيان   كماذاؿى   نػتبعى  نعكد الػيو كىنػىذيدى  ك   متػؤلالن
 لىى  دامعى لقك  كأنَّى بًو  ييصغى      مكاجيى      كقفت كقدكاف البشير

" ترفقان       فشكقىى قد زاد   القمكبى تكجعى       فقمتي لوي يا ذ ا "البشيرى
 لعؿ بفضؿ اهلل بالحًؽ  نػيجمىعى    فى الجناًف تنعمكا        سالـ عميكـ 
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 1991-2-2فى الذكرل السابعة لكفاة الحاج البشير 

           
 ندعك لؾى بالػخيػر

 
 ضكاًف       يا مف دعكتى لنا بكًؿ ًلسافً ندعػك لؾى بالػخيًركالػر  
ػنحتى لنا الكرامػةى إنَّنا       سىنظؿي نذكيريؾى مدل األزمافً    يامف مى
  عػمَّمػتنا أفَّ الػحػياة إرادةهَى         اليىنبغػى أٍف نأتيا بػيكافً  
ـى تػخميقان          حتى نعيشى بػعزةو كأمافً    كأمرتنا أٍف نػستػقي
ـي  تحمؿي  عطركـ         فالحبي يىػبقىكالحياةي أمانىمازالت ا    أليا
 رغـى السنيًف كرغـى أياـو مضٍت          القمبي يبكى كالدمكعي معانى 
 يا كالدل حسبى  بأنَّؾى  كالدل          شرؼي األبكًة مطمبي الفتياًف  
 

 
 

 



 78 

 1995فى ذكرى البشير 

 البشير ؟ كقالك أتذكر عيدى 
******** 

 كا أتذكري عيدى   البشيًر         كتػذكري  أيػامنوي   الخػاليوكقال
 كتذكري كيؼى  نًعمنا  السنيفى         ككيؼ ى الميالى  بنا  ماضيو

 لقػد كاف  فيػنا  ككاف لنا         كػدرعو  أحاطت  بنا  كاقية
ـي  شيدى  الجنى دانػية  ييظىًمػمينػا فى لييب الشتاًء         كنطعى

 افى فرعان  إلصؿو كريـو         ككينَّػا لػوي  أفػرعه  تالػيوكقد ك
 فما أسطعي اليكـى  غيرى التذكر        كما  بات عندل  قيكلن باقيو
َو        كصارت  حياتى ديمىن  باليو  فػقدتي بفػقدانو  كؿ شيئىو

 أناديؾ ى فى  غيربتى كؿ يكـو         أيا ممجأل   كاليدي   الحانية
  شكقى كأشكك الميالى          كمالى ًسكاكـ أيذف صاغية ى أبيثيؾ

 فتذىب  شككالى بيف الزماًف         كيبقى أنػينى  اشػكاقػيا
 تذكػرت ي أيامػنا  كالميالى          تذكرتي كيؿي  المنى  الغاليو
 تقمبتي فى  راحتيًو  صغيران           تغػنيػث  لحنى  كأنغاميا

ـى  األبكًة  يحنك  بيػا كشاىدتي فىعينفكافً   الشباًب         نعػي
 ككـ كاف ييسًمعيتى مف حديثو          ككـ  كاف  ييصغى  ألقكاليا

 تعمػمتي منو معانػى الكفاًء         فمف ذا  ييعىمًػمينى مػا بيا 
 كجػاءن الرحيؿي كعَـّ الظالـي          فيا  طكؿى سييدل   كأياميا
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تفاؿ كبير بدار المشيخة العزمية كحضكر نفر مف ابناء االماـ ابىالعزائـ عمى راسيـ كفى اح 2991فى مارس 

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  .

 
ًقعَّ   العقدي  كي

  *** 
ًقعَّ العقدي فاستًرح يابشيري        نىجميؾى اليكـى  ساًطعه  كمنيري   كي
 ذا بنكؾى كقد أتكا قى ثىياتو        أنجزكاالعيدى  كالًفعاؿي تيشيري 

 قالكا إنَّا سىنقػتىفى ًلخيطاؾى        كعمى الػدرًب إنَّنا سىنىسيري 
 فاءي القمكًب كاف النصيري مينذي يكـً الكفاًة كالعيدي قائـ       كص

 ىاىى األـي بنتي ماضى العزائـ      باركت خطكنا كالدعاءي كثيري 
ـه بنكره نستنيري   ىاىكالخاؿي فى الصدارةحيىَّ       كىػك نجػ

 كعالءه فى ًىمةو قد تػكلى        ذلؾ األمرى كىك أمره  خطيري 
 يري كأزاؿى البغضاء بيف الجميًع        فتالقى  مصادؽه كسػم
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 2993ذكريات البشير 
 

 بشيري الخير                        
                  ***** 

دان كعطػاء  يا إلوى الكػكًف إنَّػى          أرجك كي
 إغػفًر الذنػبى اليى          لمبشػيًر لآلبػػاء

لًحقػىٌنى ربى فييـ          ربِّ عػٌجؿ بالمقاء  كا 
 كينتى نجمانفىالسماء        يا بشيرى الخيًر حقػان  

 تعمكفكؽى األفًؽ دكمان           نستقى منؾى الكفاء
 كنتى شمسان كنتى بدران          كنتى رمزان لمضياء
 كنتى مٌنا أصؿي  فرعو            ذلؾ األصؿي نمػاء
 يا بشيرى الخيًر راحت          كؿ أسباًب الرجاء

ـي تمضى           فى سي   يادو فى بكاءصارت األيا
 كحػنػيفو كأنػيػفو          كجركحو كدمػػاء
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 تاثرا بركح الحب كالكد فى البشير كاسرتو 2922فى اغسطس 

 
 تعالكا إلػىَّ 

 

 تعالػكا     إلى أيا إخػكتى         بعيد األخػكة  ك الصحبة
 سأركل لكـ سرآؿ البشير     كسر المحبة  فى أسػرتى

 أبان بؿ كأيما  ىما  قػدكتى       فيا قد حبانا اإللو الجميؿ
 

 فأمػىى بنتي  اإلماـً  الكبير     كفاىا بذاؾى عال المنصب
 تيػيٍى   ألبنائيا  راحػةن       كتيعطى دكاما كال تطمبً 

 ىنيئا لػكـ   إخػكتى أيمينا      فنبعي  األمكمة  ال ينضًب 
 

ف كانت األـي بنتي اإلماـ       فقد كاف لؤلب فضؿي ا  ليدكا 
 كفاهي مف المجًد أف  يعتمى       طريؽ الكراثة  ك المكرًد 

 كأف يؾي نجمانآلًؿ العزائـً       صاحبي راياتو  األكحػًد 
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 2992ارىاصات كفاة الحاج بشيرؼ ل يناير

 
 ميراثي البشير

 
َي مػات  البشير        كالميؿي أصبح  زميرير  أحقيقةن

ـي   دكمػان ال أسير  كأناعمىالدرًب الطكيؿ        أىيػ
 يا كالدل كيؼ الحياةي         كعيشنا  أضحى  مرير
 إنى عمى العيًد  الذل         قد كاف منؾ لنا  يشير
 أف  يا بينىَّ   تكحدكا         كعمىالطريًؽ المستنير

بقكاعمى  عيدالمحبة        ذاؾى  ميػراثي  البشير كا 
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 مف قطر الى مصر عند عكدة الحاج البشير 2911فى اغسطس 

 
 آؿي البشير

 
 آؿي البشيًر ىينا كنتـ  تكاسػينا

 أليكـى بعدكمكا ال شيىءى ييينينا                   
 مؤججةن  تركتمكا ىاىنا مييجه 
ـى تمقيكنا                      تدعػك اإللو يمري العا

 أؿي البشيًر فتىن مازاؿ يذكركـ
 دى إذ كانت  لياليناكيذكري العي                        

 الحبي يجمعنا كالكدي  يحفظنا
 يكاتينا                   عممان  اليدل كًذكري ماضى                 
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كعند عكدة الحاج البشير مف قطر كقد ترؾ فراغا كبيرا فى قطر  ككانت ىذه القصيدة  2911فى اغسطس   

 
 أيفى منى البشير ؟

 
ستَّبد زمانى         ذاؾ عيد االمانيي يا خميمىَّ    قد مضى الًخؿي كا 

 قد مضى األىؿي حيثي كينَّا جميعان         نتالقى  ك بالمينى  ك األمانى
 يا  خميمىَّ  أيفى  مػنى  البشيري        باسـى الكجػًو مشرقان  بجنانى
 يقػرأي اآلل بالمعانى  كييجػمى        غامضى الًسًر فى  بديًع البيافً 

 المنابًر  يػعمػك        صكتػوي  باليدل فى  كؿِّ آفً  كخطيبان عمى 
 كأبان لمجػميًع  يػحنكا  عمييـ         كرحػيمان  لكًؿ  قاسو  كدافو 

 ككريمان يجػكد ي بالخػيًر دكمان         ميستىًمذى  اإلنفاًؽ  سىبطى  البنافً 
 لمعانىيابشيرىالخيرات قددعكتي مجيبان        يجػمعي الشمؿى تمؾى آلي ا
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ذكرل ميالد الكالد الحاج البشير  , تذكرتي النعمة التى انعـ اهلل عمينا نحف ابناء  1002فى االكؿ مف مايك 
البشير , كىى اف كنا ابناء الحاج البشير الذل كانت حياتو كميا حبا فى حب كىذا ىك الميراث الذل كرثناه مف 

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

 
 البشير  ًيىً  زكجى ػػػنيحى         البشير   ذكرل   فى يكـً 

 اؿى    الكثير ػػػتن   كأف         ندعػك    لػيا    بالشفاء
 يػرػػػػػػكػنػزه  كب    األـي ػف         كأف    تدكـى     المحبة

 ػرػػػزيػػػػػكاألـي  فيضه  غ        الحياة  أصػػؿي     كاألـي 
ػيران  كف   ميًنػحنا         اإلماـً    كمنيا  بنتي    يرػػػػخى

 نيشير   إلييا    دكمان         الميالى   يدي ػػػػيا    نعػػػى
 مػكدي أنتى المنير           ػػػػػػػمح         ػاءي ػػػػػػػمػده  ك  بػيػػػػػػػػػػػمح

 يرػػػػػػػمنػاؿي   منػيا تيش         كًس أراىا ػػػػػػػػػػالنف كمنى
 رل البشير ػػػػػػػػػػػنيعيدي ذك           ػبػان ػػػػػػػطي  باألـ حي ػػػػػػػنيحيػ
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 البشير ابكالعزائـ
---------- 

لػد السيد / مػحمػد البشير ابكالعزائـ فى      2933-5-2* كي
 * كالده السيد/ مػحمكداحػمد ماضىابكالعزائـ الكاتب كالمػحدث

 " جػده الشيخ /  "احمد ماضى"مػؤسػس جريدة" الػمؤيد *
 " زكج كػريػمة األماـ " ابػى الػعزائػـ *
  2993يا عاـ حػاصؿ عمى دبمكـ المدارس الصناعػية العم *
 2955كبػكالكريكس الػػتػجػارة جامعة القاىػرة عػاـ   
_ 2956الى  2997الػتحػؽ بكزارة الػتػمكيف حػتى كصؿ الى رئيس قسـ   الترخػيصات مػف  *

 2956ثـ عمؿ بػشركة "الػجمعية التعاكنية لمبػتركؿ" حػتى كصؿ الى مدير قػطاع الػمػيمات مػف 
بالشػركة الكطػنية لمتكزيع " كىػى مػصفػاة بػتركؿ دكلػة قػطر كقػد  _ ثـ التحؽ  "  2977الػى 

أمضػى  فػى دكلة قػطػر عػشػر سػنكات أقػاـ فييػا عػالقات مػتػعددة مػع معػظـ رجػاؿ الديف كالفكر 
كقػد انػيى عمػمو فػى دكلة قػطر  -فػى دكلة قػطر , ككػاف يخطب الجمعة فػى مػسجد "اـ سعيد" 

 2988فػى عاـ 
ثػر إجػراء  * انػتقػؿ الى الرفيؽ األعمى بعػد أف خػطػب الجػمػعة فػى مػسجػد األماـ "ابى الػعزائـ" كا 

    2992عػممػية جػراحػية كذلػؾ فػى مػساء الػثالثػاء األكؿ مػف ينػاير 


