
 عبد الرحمن العشماوي

   .عبد الرحمن صالح بن محمد بن صالح العشماوي :اسمه

المملكة  بيان غامد في منطقة الباحة بجنوب ظحدى كبريات قرى بني إولد في قرية عراء 
وعندما أنهى دراسته الثانوية  ،وتلقى دراسته االبتدائية هناك ،م1956عام  العربية السعودية

 1397خرج منها التحق بكلية اللغة العربية في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ليت
للهجرة وبعدها حصل على شهادة الدكتوراة  1403ثم نال شهادة الماجستير عام  ،للهجرة

 ..للهجرة 1409من قسم البالغة والنقد ومنهج األدب اإلسالمي عام 

تدرج العشماوي في وظائف التدريس في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية حتى 
وعمل محاضرًا .. حديث في كلية اللغة العربية في هذه الجامعةأصبح أستاذًا مساعدًا للنقد ال

 ..في قسم البالغة والنقد ومنهج األدب اإلسالمي حتى تقاعد قبل سنوات

 ،عبد الرحمن العشماوي شاعر إسالمي كبير خرج بالشعر اإلسالمي من الظالم إلى النور
شهرة كبيرة في الوسط ولذلك نال  ،وأعاد إليه بريقه ورونقه في عصر الغناء والطرب

   .اإلسالمي

  .فالعشماوي هو صاحب القصائد التي تدعو إلى بزوغ فجر جديد في هذه األمة

ومن الجميل حقًا أن ترى شاعرًا  ،وكاتب متفتح الذهن ،عبد الرحمن العشماوي شاعر نشيط
كتب فقد  .مسلمًا يتفاعل بقوة مع أحوال أمته ومشكالتها وبشكل دائم يدعو إلى اإلعجاب

العشماوي أشعاره ومقاالته في البوسنة والشيشان ولبنان وبالتأكيد في أطفال الحجارة وفي 
ذا هو العشماوي دائمًا وهك.. أحوال األمة وفي الخير والشر وفي أهوال يوم القيامة وغير ذلك

تذكير بعزة اإلسالم ه وقصائده في خدمة اإلسالم والمسلمين وفي شحذ الهمم واليسخر قلم
 ..وله مقاالته الدائمة في الصحف السعوديةأيضا كاتب نشيط  وهو ،وقوة المسلمين

للعشماوي مشاركات في األمسيات الشعرية والندوات األدبية، وله حضوره اإلعالمي من  و
ق من ذاكرة التاريخ اإلسالمي، قراءة من كتاب، وآفا( :خالل برامجه اإلذاعية والتلفازية مثل



، باإلضافة إلى دواوينه وقصائده ومقاالته التي تنشر بشكل دائم في الصحافة وعلى )تربوية
  .شبكة اإلنترنت

وعبد الرحمن العشماوي عضو رابطة األدب اإلسالمي العالمية، وعضو الهيئة  •
 .اإلدارية بمكتب البالد العربية للرابطة

 :للشاعر دواوين كثيرة مثل

 .إلى أمتي �

 .صراع مع النفس �

 .بائعة الريحان �

 .مأساة التاريخ �

 .نقوش على واجهة القرن الخامس عشر �

 .إلى حواء �

 .عندما يعزف الرصاص �

 .شموخ في زمن االنكسار �

 .يا أمة اإلسالم �

 مشاهد من يوم القيامة �

 .ورقة من مذكرات مدمن تائب �

 .من القدس إلى سراييفو �

 .عندما تشرق الشمس �

 .يا ساكنة القلب �

 .حوار فوق شراع الزمن �

 .صائد إلى لبنانق �



 .مام بوابة السجد األقصىأ ةوقف �

 .وله دواوين أخرى. تالميذ النبوة �

  :وله مجموعة من الكتب مثل

 .االتجاه اإلسالمي في آثار على أحمد باكثير  -

 .من ذاكرة التاريخ اإلسالمي -

 .بالدنا والتميز  -

  .وٕاسالمية األدب  -

 .وغيره من الكتب ؟إسالمية األدب، لماذا وكيف -

في  أحمد عبد اللطيف الجدع، وحسني أدهم: العشماويعن  وكتب •
سلسلة شعراء الدعوة اإلسالمية في العصر الحديث، وفي تراجم 
 .األدباء اإلسالميين ألحمد الجدع، وفي معجم البابطين الشعري

  
 


