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     مكتبة البشير  
 لنشر تراث االمام ابى العزائم

 
 

 (من آل العزائم إمـراٌة  )

" ميديٌة بنتى " 
 

حياة ورسالة 
ميدية محمد ماضى ابوالعزائم / السيدة

كريمة االمام أبى العزائم 
 
 
 
 

 بقمم سعيد ابوالعزائم
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اىداء 
 

 
......  الى الحنان فى اسمى معانيو 

......   الى الحب الصافى فى اعظم صوره 
......  الى التضحية والعطاء وااليثار 

...... الى الوداعة ودماثة الخمق 
وزوج البشير .... كريمة االمام ابى العزائم .. الى أمى

 اكتب ىذه الكممات وروحيا مازلت ترفرف عمينا وتنظر اليناراضية مرضية ان شاء اهلل 
... وىى تقول لنا 

يا أبنائى عمى طريق البشير  
يا أبنائى الصغير منكم قبل الكبير  
يا أبنائى ال تنسوا الفضل بينكم  

ميدية محمد ماضى ابوالعزائم رحمة واسعة / رحم اهلل أمى السيدة
 .  وغفر اهلل ليا بحق ال الو اال اهلل محمد رسول اهلل
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تقديم 
 
 

, إن الكتابة عن حياة العظماء والزعماء ليست كالكتابة عن عامة الناس من البسطاء 
وقد تكون الكتابة عن الزعماء من اسيل انواع الكتابة ألنيا تجد المادة سيمة الحصول 

عمييا ولكن الكتابة عن البسطاء من الناس تكون اصعب ولكنيا تكون ايضا قريبة 
خصوصا اذا كانت ىذه الشخصية تمت بصمة , الصمة بالناس وفى متناول استيعابيم 
ألنيا تكون  انعكاسا وبابا ندخل منو لشخصية ,لشخصية الزعيم او المصمح الكبير 

. الزعيم فنرى ما لم نستطع ان نراه او نعممو عند دراسة شخصية الزعيم 
ونحن ىنا بتناولنا لشخصية السيدة ميدية محمد ماضى ابوالعزائم نستطيع ان نرى 
جوانب االبوة والحياة االسرية عند االمام ابى العزائم ولم ال ونحن نتكمم عن ابنتو 

إننا بكتابنا ىذا نطمع ان نكشف جانبا كبيرا من جوانب تاريخ االمام ابى .وكريمتو 
العزائم  

.. وىو بين اىمو واسرتو  (االمام ابو العزائم االب  )وىو 
ندعو اهلل ان يوفقنا آمين آمين 
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طفولة وانتماء 
لم يكن االمام ابو العزائم رجاًل عاديا كمعظم الرجال فيعيش حياتو الخاصة والعائمية 

بمعزل عن رسالتو ودعوتو وىو الداعية االسالمى ورجل الدين الذى طافت شيرتو كل 
ولم تكن حياتو إال سمسة من العطاء والعمل المتواصل فى , ارجاء العالم االسالمى 

بل , خصوصا من خالل دروسو وكتبو ومؤلفاتو , سبيل نشر دعوة االسالم  الحقة 
نستطيع ان نقول ونثبت ان كل خمجة من خمجات نفسو كانت فى سبيل نشر االسالم 

 1928وذلك فى عام " ميدية "حتى وىو يستقبل ابنتو السيدة , وخدمة المسممين 
وكان االمام قد ناىز فى ذلك الوقت التاسعة والخمسين  من عمره الكريم فما كان من 
االمام اال واطمق اسم والدتو السيدة آمنة الميدية عمى ابنتو تيمنا ووصال لمرحم فى 

اشارة ودرس بميغ لتابعيو وتالميذه من ان نطمق اسماء االميات المباركات عمى البنات 
وكذلك لم , فكان ان سميت السيدة ميدية بيذا االسم الكريم , وصال لمرحم وطمبا لمبركة 

ينسى االمام وفى انشغالو بمتابعة الدروس واالىتمام باحوال المسممين ان يتابع ابنتو 
الصغيرة ميدية  وان يمنحيا ولو القميل من وقتو الثمين فى تربيتيا وانشائيا منشئا 

كم كان والدىا االمام يسأل عنيا ويطمب " ميدية"وال تنسى االبنة الصغيرة , صالحاً 
مشاىدتيا بل وكان يأمر تابعيو ان تكون معو فى اى صورة تؤخذ لو ولو فى اجتماع 

, رسمى يحضره الزعماء من العالم االسالمى وما اكثر ىذه الصور 
ميدية فى بيت االمام وتحت /فى ىذا الجو الدينى المممؤ رحمة ومحبة نشأت السيدة 

مختار ابوالعزائم  ريحانة االمام والذى قال /رعايتو ومعيا والدتيا واخوىا الصغير السيد 
فييما االمام وقبل وفاتو فى اخريات قصائده وكأنو يؤكد حقيقة مؤكدة  فقال فى 

قصيدتو الالمية وىى آخر ما انشد االمام من القصائد قائاًل 
بنتى      أرجو لو وليا من فـضمو الكِل "ميدية" ريحانتى " مختار"
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وتشب الصغيرة ميدية فى ىذا الجو االسالمى وتتنسم عبير الحب  والرحمة الذى 
اودعو والدىا االمام فييا فكانت منذ صغرىا ال تحمل اال الحب والرحمة لكل من قابميا 

,  حتى انيا كانت كالنسمة فال غضب وال كراىية ولكنو الحب والرحمة 
فى رحاب تمك االسرة الصغيرة الحجم الكبيرة االصل والنسب تمك االسرة التى نشأت فييا 

السيدة ميدية نشأة دينية صالحة فابوىا ىو االمام ابوالعزائم وأميا إمرأة صالحة 
واخوتيا صالحون ولنا ان نتخيل كيف كانت الحياة فى طفولة السيدة ميدية من يسر 
فى العيش وحب من الجميع وود من كل المحيطين بيا وقد ورثت السيدة ميدية من 
ابييا سمو النفس وصفاء القمب وحب الخير لمجميع وكانت ايضا اقرب الشبو لوالدىا 

ولم ال وىى ابنة االمام وحبيبة قمبو , االمام مالمحا وجسما فحوت الَخمَق  والُخمق 
خصوصا وقد جاءت الى الدنيا  واالمام فى نياية الخمسين من العمر فمنحيا االمام 

الحب والعطف وبث فييا التدين واالخالق الحميدة لتكون ليا عضدا بعد مماتو وكذلك 
كانت والدة السيدة ميدية وىى ام العزائم السيدة الفاضمة ام السيد مختار وزوجة االمام 
ال تبخل عمى ابنتيا ميدية بالحب والعطف واالىتمام والتربية السميمة الصالحة وكانت 

تحوطيا بكل الرعاية فقد كانت السيدة ميدية اولى ابناء والدتيا فحظيت بكل الحب 
 .واالىتمام 

وىنا نرفق قصيدة لالمام ابى العزائم وىو يزور قبر والدتو السيدة امنة الميدية  وفي 
عمى (ميدية)القصيدة يشير االمام ابوالعزائم الى ابنتو السيدة ميدية والتى اسم والدتو 

: ابنتو فيقول االمام في آخر القصيدة 
 ْْ ََٙذ ٍُِه أش ِّ ٚ ِػٕذَي ٌا أًُِ َس

 
 ِْ ًِ ذٙا تٙا إٌَُّٛس ٌثذٚ ًٌ تى

 
ذَُزِوُشًٔ ِٙذٌحٌ أصًٍٙا اٌرً 

 
 ِْ َْ فً َسٍٚح ٚ فً َسٌحا ًَ اَ ٘
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  (ػٍى اٌمثش لثش اتً ٚاًِ )لصٍذج 

اٌجضء اٌشاتغ –ٌالِاَ أتً اٌؼضائُ " ذجٍٍاخ أً٘ اٌٛجذاْ"ِٓ دٌٛاْ 

ػٕذ صٌاسج ٚاٌذٌٗ سضً هللا  (1930َ ٌٍٛٔٛ 15)٘ـ 1349ِحشَ 17اٌسثد 

 ِحٍح اتٛ ػًٍ دسٛق لاي سضى هللا ػٕٗػّٕٙا               ب

 (ِٓ تحش اٌطًٌٛ  )

 

ػٍى اٌمثِش لثِش أتً ٚ أًِ ٚ إخٛأً 

 
ًُ تأجفأً  ٚلفُد ًٌٚ دٌِغ ٌسٍ

أصسّٚ٘ٛ وٙالً ٚلذ وُٕد ٌافؼاً  

 
 ِْ أِاِّٙا فً ػطفِح اإلحسا

أصُٚسوّا ٚهللا أسجُٖٛ سحّحً  

 
 ِٓ ُٓ تٙا ِٓ غافٍش سحّ ُّ ٌ

ذزوشُخ أٌاِا ِضد فً حٕأٍح  

 
  ِْ وأًِّٔ تأًُِ فً سٌاِض ِجٕا

ِٓ ٚ سالًٕ   ذزوشجُ تِشَّ اٌٛاٌذٌ

 
صٌاسج ٘زا اٌثشصخ اٌشٚحأً  

َُّ أػظُّاً   سالِا ػٍى لثٍش ٌمذض

 
  ِْ سِؼذُخ تٙا فً ٔشأِج اإلٔسا

ٍْ ِٓ هللاِ سحّحً   ٚٚاسَغ إحسا

 
 ِْ ُّّٙا ٌحٍا تٙا اٌُجسّا ذؼُ

ًَ راوٌش خٍَش ِٔؼٍّح   حضشُخ ٚ لٍث

 
غضُٚخ تٙا ِجسًّ َغضُٚخ َجٕأً 

أٌا ٚاٌذي ٚهللاَ أسأُي سحّحً  

 
 ِْ ٓ حَّٕا ِِ ؼٍط ٚ  ُِ  ٓ ِِ َه  ُّ ذؼُ

أصُٚسَن ِشرالا ٚ أًُِ أصُٚس٘ا  

 
ٌُزَّوُش ٔفسً ػطفُٙا اإلحسأً 

ٍَ ٌِه اٌحُك ٚاجٌة    ٌِه هللا ِٓ أ

 
 ِْ ُِ اٌششِع ٚ اٌمشآ ًَّ تُحى ػٍ

أٌا سبِّ فاجضٌٙا جّاالً ٚ سحّحً  

 
 ِْ ٍَّّد جسًّ تخٍِش ٌثا فىُ ج

أٌاستً أِٚدع رٌه اٌثَِّش سحّحً  

 
 ِْ ٍْ تً ٚٚاسغ ُغفشا ٚ خٍش حٕا

  سأٌرَُه أسجٛ َِٕه َغفشاً ٚ سحّحً  
 

 ِْ لثٛالً ِٓ اٌرٛاِب ٚ إٌَّّا

  ْْ ََٙذ ٍُِه أش ِّ ٚ ِػٕذَي ٌا أًُِ َس

 
 ِْ ًِ ذٙا تٙا إٌَُّٛس ٌثذٚ ًٌ تى

ذَُزِوُشًٔ ِٙذٌحٌ أصًٍٙا اٌرً  

 
 ِْ َْ فً َسٍٚح ٚ فً َسٌحا ًَ اَ ٘
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ت السيدة ميدية فى ىذا الجو فكانت طفولتيا سعيدة ىانئة وقد تفتحت عينييا أنش

فوجدت نفسيا ابنة لالمام ابى العزائم فكان ىذا ىو انتمائيا الى النسب الشريف فمنذ 
طفولتيا وىى تدرك تمك المسؤلية وىى االنتساب الى االمام ابى العزائم والى اسرة االمام 

وىكذا يكون ابناء االصول واالسر , ابى العزائم فكانت كل الخطوات محسوبة ومدروسة 
.  الكبيرة 

ان السيدة ميدية لتذكر أنيا فى طفولتيا كانت تشاىد والدىا االمام و ىو تحوطو كوكبة 
وكذلك تشاىد والدىا وىو يستقبل , من الرجال يدرسون عمى يديو ويتمقون منو العمم 

الزعماء واالئمة فى بيتو العامر فأدركت ان والدىا ليس ككل  االباء ولكنو شخصية 
وىنا فقد رسخ فى وجدانيا انيا يجب ان تكون كل خطواتيا محسوبة ومدروسة , عامة 

االلتزام فى كل ... ومن ىنا ايضا فإت مفتاح شخصية السيدة ميدية ىو االلتزام, 
وقد رسخ ىذا االلتزام التربية الصالحة والنشأة , شيىء قى المظير وفى المخبر 

 . الفاضمة عمى يديى والدىا االمام ووالدتيا 
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زواٌج وأمومة 
 
 

تزوجت السيدة ميدية محمد ماضي ابوالعزائم من السيد محمد البشير محمود احمد 
  ابن السيد محمود احمد ماض ابن السيد احمد ماضى مؤسس جريدة المؤيد ماضى

الشييرة والكاتب والعالم الكبير وىو الشقيق االكبر لالمام ابى العزائم وكى ندرك مقام 
نترك والد البشير وىو الشاعر الصوفى ,ىذه الزيجة وقدرىا كحدث ىام بين االحداث 

والكاتب البارع وىو يصف شعوره ليمة زفاف ابنو البشير الى كريمة االمام ابي العزائم 
وقد كانت مشاعر السيد محمود احمد ماضي وىو يرى بعينيو ...        السيدة ميدية

كيف يربط شرف االنتساب بزواج نجمو الحبيب الى كريمة االمام ابى العزائم  مشاعر 
 1945وذلك مساء ليمة من ليالي شير يوليو تختمط بيا الحب واالنتماء والتواصل 

 حيث يقف في خشوع امام الموافق لذكرى االسراء والمعراج فكانت ليمة من ليالي العمر 
تمك القصيدة التى فيقول شعرا وابتياجا روضة االمام ابي العزائم وىو يردد خواطره فرحا 

. عبرت بادق الكممات 
: وقد كتب بخط يده تاريخا لتمك القصيدة وليذه المناسبة 

 
    ىـ 1364م 1945يوليو 10رجب  الموافق 29ليمة األثنين 

بمناسبة زفاف ولدى محمد البشير ماضى عمى كريمة سيدى السيد محمد ماضى )
  (ابوالعزائم قدس اهلل سره
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 محمود احمد ماضي/السيد" ابن ماضي"من ديوان  (موالى انى في طرب)قصيدة 

موالَى إنَِّى في َطرب 
 

نشواُن ألتمُس األدْب  
 

فإعجب لنشواٍن َلعمِرك 
 

لم يزد عمَّا وجْب 
 

قَت ِجيدَى ِمنًَّة  َطوَّ
 

ُطوَل الحياة ِنمُت الَرغْب 
 

وأسرَتنى بعَد المماِت 
 

بما بو لم ُيحتَسْب 
 

لم أقِض َحَقَك سيدى 
 

وَقضيَت لي ُكلَّ األرْب 
 

سمح لُمضناَك األسير اف
 

يسيُر فى َغيِر َنَصْب 
 

ُيزجي لَك الُشكَر الجميل 
 

وأسِعَدنُو بما تَيْب 
 

ىذا ُغالُمَك ال ُغالمي 
 

فاَز ِمنَك بما إكتَسب 
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ُخُمُق الَتسامِح والمحبة 
 

والوفاُء ِلَمن أحْب 
 

أوليَتُو َخيَر البناِت 
 

أنِعم بو خيُر َحَسْب 
 

ُأىديِو لمنسِب الرفيِع 
 

َىديُة األبِن ألْب 
 

أبشيُر ُتينيَك الصفات 
 

فإحفظ ليا حَق األدْب 
 

نِجب لمحموٍد ىواُه  وا 
 

َحفيُد محبوٍب ُكِتْب 
 

شير من كريمة االمام ابى بوىكذا عبر السيد محمود عن عظيم فرحو من زواج ابنو ال
 . السيدة ميدية العزائم
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دة الزوج السيد محمد البشير اوقد كانت السيدة ميدية نعم الزوجة الصالحة وذلك بشو

ره ومنيا ىذه القصيدة التى كتبيا وىو احيث قال كثيرا ىذا المعنى وخصوصا في اشع
 قمت بأداء 1970فى عام)م حيث قال1970لمسجد الحرام عام في افى رحمة العمرة 

فريضة الحج عن طريق الكويت بالبر وقد قمت ىذه القصـــيدة  عند دخـولـي المدينة 
. (المنورة 

 
أدعو لكــم بالخيــر 
  ---------

 أدعو لكم بالـخــير يا أبــنائــى
  ي                               وأخُص بالزوِج الكريِم دعـائـ

            
 ما كنُت فى ركِب الحياِة مقصـراً                 

 ي آرائــيْ ل   أنَّ ي معـكم   وعـذر                            
 

 ما كنُت فى سـيِر الـحياِة بـتـاركٍ 
  الوضــاءِ   حـظَ الحيــاةِ  زيـارةَ                           

 
 يلكَن دعـوتـَو أصـابـت ُميجتــ

ابـطـــاِء   بــال       لبيــُت   مقيوراً                      
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رسالة وعطاء                             

 
ليس اصدق من شيادة االبناء لالم وعطاء االم وقد كانت حياة السيدة ميدية محمد 

...... ماضي ابوالعزائم رسالة حب وعطاء لمجميع 
  محمد ماضي ابوالعزائموىذه القصائد ليست اال قطرة فى بحر العطاء لالم السيدة ميدية

 
 

أنا يا أمى أبكيِك     
   

                  أنـا    يا أُمـى أبكـيِك          وأدعـو اهلل ُيرضـيِك 
 مكـانًا فـيو   ُيعمـيِك                    وفى السمواِت يرُفعِك         
 بَى  فيو حرمـانُ ـ وقل                   أنا يا أمـى    حزناُن         

                   ومنُذ   ِفراقـنا أبـكى           ودمعُ  العين ىـتاَُّن  
                  أنـا  ياُأمـى ال أنسى          وفى النسياِن ما اقسى 
                  سأحيا  العمَر اذكرِك          ُأمنى  القمَب و النفَس  
                  أنـا   ياُأمـى  أشتـاُق          وفى األشواَق أشواُق 

  أم الحرماُن  إخفا ُق     بمقياِك ؟                     فيـل احظى  
                   أنـا يا ُأمـى تحُضُرنى          معانى الحِب واألمنِ  

يذكرنـى   لو أرنـو           بِك دومـًا  مـعـنىً                     وكم 
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غابت األمُ  
رحمت األُم وقد غابت شمُسيا فينا       فتعالوا أيا إخوتى  نسترجع  ليالينا 
كم كان   لألِم من  فضٍل  بو  نحيا        يُعمَّنا   الـوُد   و اإليـثارُ  والينا  

 شيدت  أيادييا       وأُمنـا   الحُب  كم  جادت  لُتعطينا  فُأُمنـا الخيُر  كم 
وأُمنـا االمُن  كم   كنا  نموُز  بيا        وأُمنـا   سكـَنٌ  كم   جئنا  لتُـأوينا            

 فنسُب المصطفى فينا   فضميا        ُمِنحنا شرفاً   وأمنـا بنُت  االمام  ومـن
و خيُر  زوج   تُـالقينا     فخيُر بنِت  تمك   إشارةٌ  كبرى      و زوُج البشيرِ 

 أغمـى أمانينا  ميديةالخيِر   كانت والبشيُر  لنا         مظمُة  الحـِب    بل
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األمُ  أصــُل  الحياة 
 

فى يوِم ذكرى البشير 
                      ُنَحِيىِ  زوَج البشير 

ندعـو    لـيا    بالشفاء 
                        وأن  تناَل    الكثير  

وأن    تدوَم     المحبة 
 كـنـٌز  كبيـر                           فاألمُ 

واألُم  أصــُل  الحياة 
                       واألُم  فيٌض  غزيـر 

بنُت   اإلماِم    ومنيا 
 َخـيرًا  وفير                         ُمِنـحنا

ىيا    نعيُد  الميالى 
                      إلييا    دومًا  ُنشير  

محـمـٌد  و  بـيـــاُء 
 أنَت المنير                                   محمـودُ 

ومنى النفوِس أراىا  
 ُتشير                         منـاُل   منـيا

ُنحيـُط  باألم ُحـبـًا 
   ذكرى البشير                         ُنعيدُ 
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   يا ُأمـى                        
 

سـالم  ُ  الُحب ِ  يا ُأمـى           وأشـــواقـى و ُقُبالتـى  
ِمـن  األعـماق  ُأرِسُمُيا           ُأغِـّمفـيا   بـكــمماتـى  
 مـدى    األياِم  أكـتُُبيا           ُترافــقـيا    دعـَواتـى 

تـى حكــــايا     وتحـِمُميا   ِبدمـِع   العيِن  أرويــيـا      
 يـدوُم  الـُوُد  والُحــُب   فيا  ُأمـى  لـكِ  أدعــو          
 وال قُــرُب    فـال  ُبـعـٌد   ويا ُأمـى   ِبـِك  أحـــيا         
  تبـقـى الجنـُة الـرِحـُب   ويا ُأمـى عمـى قـدميـِك        

 ُيسـَِطُر شـَوقـَُو  اًلصـُب    ُأمـى عـــن   األِم          ويا
وكـم  وْىنـًا عـمى وْىـِن فـكم عانـيِت كى أحـيـا           

وكـم فـى ِحضـنِك الدافى         َعـَرقـُت مـعانـَى األمـِن 
 ألـوُز إلـيـِك  كالـِحـصِن   وكـم  من  لـيمٍة  ُكـنـُت         
   َمـَسحِت بيا عمى عـينى  وكـم مـن دمـعٍة سالـت       

 بـإحـسـاِن    فـإحـسـانًا    لـِك خـيرًا        ال قـضى ربـى
 بـُصـحبتِو          سـوى أمـى  بـإيــمانى   أولـى  وَمـن

وَمـن َحَممت ومـن َغذت           وَمـن َغـفـَرت ِلـعصيانى 
وتـمـقـانـى   ومـن َفَرحت ومـن َطِربت         ِلتـَصَحـبنى 

فـما  األُم سـوى عـيـدٌ          ِمـَن الرحـمِن  فى الَرِحـمِ   
ومـا  األُم  سـوى  أصـٌل         لنـا تـبقـى مَع  الـِقـَممِ   

المـحـِن والنـظمِ    بـديـَع    األُم سـوى نـغــٌم          ومـا 
 الِنـَعـمِ     مـعَ    سـوى َفـضـٌل         ُمـنحـناه  ومـا األمُ 

 *****
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فـيا ُأمـى  لـِك الُشـكـُر           لـِك األشـعـاُر والـِذكـُر 
لـِك الـكـمماُت  أكتُـُبـيا           لـِك المعـنى لـِك  الـِفكًر 
لـِك أسـمـى  التـحـياِت           لـِك اإلجـالُل  و الـْقـدُر 

  ِعـبـرُ   ُكـُميـا وفـى يــوٍم لـِك  ُأىـدى          مـعـاٍن  
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 يا ُأمـى أُناجيِك 
 

فى ليمِة القدِر  يا  ُأمى أُناجيِك            أدعو لِك  اهلَل  بالخيرات ُيشفيِك 
 

فى ليمِة القدِر والقرآُن شاِىُدنا            أنَّ   األمومَة بعٌض  ِمن  أياديِك 
 

ُأمـى  و مـَن     كـاألِم   نأتيِو            ُنَقِبُل األرَض فى شوٍق  ِلُنرضيِك 
 

َمنحِتنا  الخيَر  يا ُأمى بعاطفٍة            شرِبنا كأَس الرضا فى ِظِل واديِك 
 

يا ُأمى إنى غريُب الداِر ُمنكِسٌر           وليَس عندى ِسوى شوقى يوافيِك 
 

َرحمُت عنِك وذا   َقدرى ُأواجيُو           فيل  سبيٌل  لمـن يرجـو   يالقيِك  
 

     دعوُت ربى بدمٍع   بات ُمنَيِمرًا          يحفظِك  دومًا مـن  ااالِم  ُينجيكِ 
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يا ذا البشيُر  
الذكـُر يجمُعنا            يا ذا البشيُر وىـذا 

                     نحيا مع الِفكِرواالشواُق تجِذ ُبنا 
ُمذ غاب نجُمَك  واألياُم  قد غامت          
ستُبِدل  الفرُح أُحزانًا  توافينا                       وا 
 كـنَت األماَن  لنا كـنت لنا سنـدًا          
                      فى كِل معِضمةٍ  تاتى  فتُنجينـا 

يا منبَع الُحِب قد كان السبيُل لـكُم               
                      ندعـواإللو بأن فىالحِق ُيبقينا 

                                            واألُم   ندعـو ليا   تبقى    لنا  َقَبسـًا         

  َعِطرًا يسـمو فُيحيينـانشَموُ                                                      

ماضى العزِم باركيا         ِ" ميديـُة الخير                                      "  

                                                   ُمنحنا من فضميا مجدًا يواتينـا
  رفـيقةُ  الدرِب كانت  والبشيُر لنا                                       

 نبَع الحنـاِن  بو  تينى  ليالينا                                         
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ميديٌة بنتى  
 كانت  لِك  حصناً        "  ميديٌة  بنتى"

 وَشيادٌة  تُنبى و شفاعًة  أمنًا                      
 نادى اإلماُم بيا فى لحظة الصدِق          

قد  ِنمتيا   ُأمى بشفاعٍة عمنـًا                        
 َجسَِّدتيا   حـااًل   بالفعِل  و القوِل        

 بشـراِك   يا ُأمى أديِتـيا  معنًى                        
 بنُت اإلماِم  وَمن أخالُقيا  شِيدت         

بدماثٍة   طبعًا  وأصـالٍة  لونـًا                       
 وتحمَمت   ُيْتـمًا ِطـفاًل   ولم  تـَزِل          

يمانًا                        َشبت كما األصِل عزمًا وا 
 يا  إخوتى  إنِّى  أدعوكُم    دومــًا         

ىيَّا  إلى األِم  لنحوطيا  َسَكنًا                      
 ندعو ليا اهلل  ُيشفييا مع الفضِل         

              ونعوُد نسأليا  مددًا  لنا عونـاً                     
 
 
 
 
 
 
 



20 

 

 

الرحيل 

 

ميدية ابوالعزائم  فى مساء األحد الموا فق الثانى والعشرين /بوفاة الوالدة الحاجة 
 

,  م 2007ىـ  الثانى من ديسمبر 1428 من  ذى القعدة 
 

ىل تنفك رابطة اسرة البشير ؟ 
 

أم أنيم سيتواصمون فيما بينيم وتربطيم امومة ,وىل يتفرق ابناء البشير واحفاده 
الحاجة ميدية وابوة الحاج بشير ؟؟؟؟ 

إننى واثق أن بذرة الحب والتسامح التى بذرىا الحاج بشير فى ابنائو سوف تتغمب عمى  

أبناء البشير وان بذرة الوداعة والطيبة وعدم االنانية التى بذرتيا الحاجة ميدية فى  

وسوف يتسامحون فيما بينيم وتجمعيم المودة والحب  , ابنائيا سوف تتغمب عمييم 

وصمة الرحم وسوف تمتد رابطة البشير حتى الى االحفاد واحفاد االحفاد  ألن الخير 
يبقى  

 ............وما دون الخير فإلى زوال
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صفحة من تاريخ االمام أبي العزائم 

... أخًا بارًا وزوجا كريمًا ووالدا حنوناً 

 ) من سورة النور  37يقول اهلل تعالى فى كتابو الكريم مشيرا الى رجال الحق االية 
قام اهلل ذكر عن بيع وال تجارة تميييم ال رجال بسم اهلل الرحمن الرحيم يتاء الصالة وا   وا 

 عمموا ما أحسن اهلل ليجزييم  , واألبصار القموب فيو تتقمب يوما يخافون الزكاة
 ( حساب بغير يشاء من يرزق واهلل فضمو من ويزيدىم

و ىنا نشير الى صفحة من ,وىكذا كان االمام ابوالعزائم وكانت حياتو دائما فى ذكر اهلل 
تاريخو رضى اهلل عنو وذلك عندما كان يعمل مدرسا لمغة العربية بعد تخرجو من كمية 

دار العموم فى مدرسة المنيا بصعيد مصر وكان فى ذلك الوقت لم يكمل من عمره 
وقد دعا اخاه الشيخ احمد ماضى مؤسس جريدة المؤيد أن يسافر , الرابعة والعشرين 

اليو فى مدينة المنيا طمبا ليوائيا الدافىء  واستجابة لنصيحة االطباء  وكان الشيخ 
احمد ماصى فى ذلك الوقت قد ترك المؤيد ولكن القدر لم يميمو   حتى ُاصيب بمرض 
نفاق معظم مالو فى رحمة العالج  فى الصدر مما اجبره عمى إعتزال العمل الصحفى  وا 

وبعد ان وصل الشيخ احمد ماضى الى المنيا وافتو المنية واصبح االمام ابى , الشاقة
العزائم الشاب الذى تجاوز  الر ابعة والعشرين من العمر  بقميل مسؤال عن اسرة كبيرة 

فماذا يفعل , ىى اخوتو وابناء اخيو وزوجة اخيو وايضا مسؤال  عن وفاة اخيو ودفنو 
! ىذا الشاب فى تمك االحداث الجسام 

وىكذا كان االمام ابو العزائم رجال من رجال اهلل الذين , إن الرجال ُتعَرُف  بالمواقف 
فما ان ُاُعمنت وفاة , تحموا بسنة رسول اهلل وباخالق القران فنال من اهلل فضال كبيرا

احمد ماضى شقيق االمام حتى ىرع الى بيت االمام كبار رجال المنيا فى ذلك /الشيخ 
الوقت فوجدوا االمام وىو الشاب الضغير سنا ولكنو كبير بقوة ايمانو وشديد بحفظ اهلل 

وكم كانت تمك المحظات التى مرت قبيل , وجدوا  االمام قوى الشكيمة ثابت الجنان , لو 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=1233#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=1233#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=1233#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=1233#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=1233#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=1233#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=1233#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=1233#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=1233#docu
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يا أخي إنى ارى  )وفاة الشيخ احمد ماضى وىو يخاطب اخاه خطابا الوداع فيقول لو
ياليا من لحظات   (......فيك انوار الوالية  وانى ارجو ان اكو ن فى معيتك يوم الدين 

تيد الجبال ولكن قوة االيمان عند االمام ابى العزائم  احاطتو بعناية اهلل فتحمل كل ىذه 
الشدائد وقام بواجبو من اجراءات الدفن والوفاة والنعى والرعاية ألسرتو التى اصبح 

ولم تمضي عمى االمام ابى العزائم اسابيع حتى جاء . مسؤال عنيا  وىكذا يكون الرجال
حتى , محجوب ماضى وذلك ببمدة محمى ابى عمى بدلتا مصر /خبر وفاة والده الشيخ 

محمود ماضى  والسيد /ىرع االمام  الى محمة ابى عمى واصطحب معو اخوتو السيد 
محمود / ابوالحمايل ماضي وابن شقيقو الطفل ذو االربعة سنوات يتيم االسرة السيد/

احمد ماضى  وقام االمام بواجبات الوفاة من دفن واقام ثالثة ايام يتمقى تعازى والده ثم 
وبموقف من مواقف الرجال قام بتصفية كل اعمال والده وتركو لزوجة ابيو واخوتو 

االطفال واخذ فقط معو مكتبة والده وعاد الى المنيا ليبدأ رحمة الجياد والكفاح  وياليا 
اربعة )وتستمر حياة االمام ابى العزائم وبعد ان انتيت عدة زوجة اخيو .من رحمة 

وجاء والد االرممة ليأخذىا الى بيتو اذ باالمام ينظر الى عينى ابن شقيقو  (اشير
احمد ماضى وىو يوصيو باىمو وابنائو فما كان من االمام إال ان /ويتذكر شقيقو السيد

قام بواجب المسؤلية وحفظ فضل االخوة فعرض الزواج من ارممة اخيو وطمبيا من ابييا 
فوافَق الجميع وبارك اهلل فى تمك الزيجة والتئم شمل االسرة من جديد  وىكذا الرجال كل 

ىذه صفحة من حياة االمام ابى العزائم االنسان . حياتيم هلل وفى اهلل وعمى طريق اهلل 
والشاب  وما احوجنا ان نقرا سيرة االمام وان نستخرج منيا الدروس والعبر  ولنعمم ان 

 .الرجل  ليس بالحسب وال النسب ولكنو بالمواقف وباالخالق وبالعمم 
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. فى مصر الجديدة  (الجالء)فى  مستشفى القوات المسمحة ,وتحمل 
محمد البشير /  تزوجت من السيد1945فى العشرين من يوليو _ 2

ماضى ابوالعزائم  
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