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االسم :عبد الرازق سالم علي الغول.
الجنسية :مصري.
مكان الميالد وتاريخه :محافظة الشرقية1949/11/16 ،م.
الشھادات الدراسية:
أ .ليسانس الحقوق من جامعة القاھرة عام 1977م.
ب .دبلوم تربية.
ت .ماجستير في الشريعة من جامعة القاھرة.
عضويته في االتحادات األدبية والثقافية:
أ .عضو جمعية أصدقاء باكثير.
ب .عضو مشارك في معظم المنتديات األدبية في القاھرة.
ت .عضو مناصر في رابطة األدب اإلسالمي العالمية منذ 1423/4/9ھـ،
الموافق 2002/6/20م.
ولد األديب عبد الرازق سالم الغول بقرية كفر الغول بمحافظة الشرقية بمصر
ونشأ فيھا ،تعلم القرآن الكريم وحفظ أجزاء كثيرة منه في كتاب القرية ،ثم التحق
بالمدرسة االبتدائية، ،وأكمل تعليمه المتوسط والثانوي في القرية ،ثم التحق
بجامعة القاھرة فنال ليسانس الحقوق ،وأكمل دراسة الشريعة مرحلة الماجستير
فيھا.
له ولع باألدب شعره ونثره ،كتب قصائد كثيرة من الشعر العمودي الجيد،
ونشرھا في الصحف والمجالت المصرية والعربية ،وكان عضوا مشاركا
نشيطا في فعاليات المكتب اإلقليمي للرابطة في القاھرة )جمعية األدب
اإلسالمي( ،ونشرت له مجلة األدب اإلسالمي عددا من المشاركات.
رحم  Eاألديب عبد الرازق سالم الغول الذي يقول عنه صديقه األديب محمد
فايد عثمان :إن المنية وافته ﻴوم اﻝﺜﻼﺜﺎء اﻝﻤواﻓق  2011/9/13ودﻓن ﻓﻲ ﻗرﻴﺘﻪ
ﻜﻔر اﻝﻐول ﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻝﺸرﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﻴوم ،وﻜﺎن ﻤوﺘﻪ ﻓﺠﺄة دون ﻤرض ،ﺤﻴث
ذﻫب إﻝﻰ اﻝﻌﻤل ﺜم ﻋﺎد ﻝﻴﻠﻘﻰ وﺠﻪ رﺒﻪٕ ،واﻨﻤﺎ ذﻜرت ذﻝك ﻝﻨﻔطن إﻝﻰ ذﻝك اﻝزاﺌر

اﻝﻤﻨﺘظر ﻓﻲ أﻴﺔ ﻝﺤظﺔ ﺒﺼﺎﻝﺢ اﻝﻌﻤل ـ
وأﻗﻴم اﻝﻌزاء ﻴوم اﻷرﺒﻌﺎء  2011/9/14ﺒﻤﺴﺠد اﻝﻔﺘﺢ ﺒﻤﻴدان اﻝﻤﻤﺎﻝﻴك
ﺒﺎﻝﺨﻠﻔﺎوي.
وأﺸﻬد اﷲ أن ﻓﻘﻴدﻨﺎ اﻝﻌزﻴز ﻜﺎن ﻤن اﻝﺼﺎﻝﺤﻴن ﻓﻴﻤﺎ أﻋﻠم ،واﷲ ﺤﺴﻴﺒﻪ ،
ٕواﻨﺎ ﷲ ٕواﻨﺎ إﻝﻴﻪ راﺠﻌون.

وﻗد رﺜﺎﻩ ﺼدﻴﻘﻪ اﻝﺸﺎﻋرﻤﺤﻤد ﻓﺎﻴد ﻋﺜﻤﺎن ﺒﺎﻝﻘﺼﻴدة اﻵﺘﻴﺔ:
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اد َﻤﻠُو ُل
ﻗت ظ ﻨﻲ واﻝﻔُؤ ُ
ﺼد ُ
ِ
اﻝﻤﻠﻬﻴﺎت َﻋ ُﺠو ُل
َﻋﺠ ٌل وراﻋﻲ ُ
ِ
وﻗطﻌت أﻴﺎم
اﻝﺸﺒﺎب ﻤﺒﺎﻋداً
ُ
ظل ٍ
وﻫم ﺒﺎﻝ ُﺨﻠُ ِ
ﻓﻲ 
ود ﻴطو ُل
ﻤﺎ إن ُﻴرى ﻓﻲ ﺨﺎطري إﻻ ﻓﺘﻰ
وﺴـﺎﻋد ﻤﻔـﺘُو ُل
ﻴﺜور
ٌ
ودم ُ
ٌ
ﻨﻤﻀﻲ وﻝ ﻤﺎعُ اﻝﺤﻴﺎة ﻴﺴوﻗﻨﺎ
اﻝﺒرو ِ
ق ُﻋﻘُو ُل
ﻓﺘﻀ ل ﻓﻲ َﺨﻠَ ِب ُ
ِ
ﺸﻴﺒ ٍﺔ
ﺤﺘّﻰ ُ
أﻓﻘت ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎرف َ

اﻝﺴﻔﻴﻪ وﺒﺎﻝﻠﺴﺎن ﺘﻘو ُل
َ
َ
ﺘزعُ
ﺒﺎﻝﻘﺒ ِ
ور
اﻝﻴوم واﺴﺄل راﺤﻼً
ﻗف ُ
َ
اﻗﻪ ورﺤﻴ ُل ؟
ﻤﺎذا ﻴﻘو ُل ﻓر ُ
ﻴزل
ﻴﺎﻜوﻜﺒﺎً ﻓﻲ أﻓﻘﻨﺎ ﻝ ﻤﺎ ْ
وﻝﻜل َﻨ ٍ

ﺴﻤﺎء أُﻓُو ُل
ﺠم ﻓﻲ اﻝ 
ِ
ﺤﻜﻤ ٍﺔ
ﺒﺎﻷﻤس ﺘﺤﻤﻠﻨﺎ ﺒواﻋظ َ
أﻨت اﻝواﻋظُ اﻝﻤﺤﻤو ُل
واﻝﻴوم َ
ﻜ ل إﻝﻰ ﻫذي اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ واﺼ ٌل
اﻝﻌﻤر ﻓﻴﻨﺎ واﺼ ُل ﻤوﺼو ُل
و ُ
ﻤﺎ ﻫذﻩ اﻝدﻨﻴﺎ أﻓق ﻴﺎ ﺼﺎﺤﺒﻲ
اﻝﻤﻠو ُك وأﻴن أﻴن اﻝﻐو ُل
أﻴن ُ
ﻴﺎ أ ﻴﻬﺎ 
ﻔﺎرق ﻓﺠﺄةً
اﻝﻤ ُ
اﻝر ُﺠ ُل ُ
ﻤﺸﻐو ُل
وداع أم ﺘُرى
ﻤﺎ ﻤن ٍ
ُ
ﺸﺎﻗﺘك ﻓﻲ ﺠ ﻨﺎت ٍ
ﺤﺒ ٌﺔ
ﺼ َ
ﻋدن ُ
ﺴﺒﻘت إﻝﻰ دار اﻝﻨﻌﻴم ﺘﻨو ُل

واﻝﺤور ﺘرُﻓ ُل ﻓﻲ اﻝﻨﻌﻴم ﻜواﻋﺒﺎً
ﻌد ﻓظ ل )اﷲ( ِ
ﻓﻴﻪ ظﻠﻴ ُل
ﻓﺎﺴ ْ
واﺸرب ِ
ٍ
أﻜؤس
ﺒﻪ ﻤن ﻜوﺜَ ٍر ﻓﻲ
ﺴﻘﻴﻜﻬﺎ ِﻤ ْن ر ِ
ﻴ ِ
ﺴو ُل
َ
ُ
اﺤﺘَ ْﻴﻪ َر ُ
أﺒﻨﺎءﻩ واﷲ ﺤﺎﻓظﻜم ِ
ﺒﻪ
َ
ﺼﺒر ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻤﺼﺎب ﺠﻤﻴ ُل
ٌ
ارك ﺼﺎﺤﺒﺎً
ارﺤ ْم ﻓﻲ ﺠو َ
ﻴﺎرب و َ
ﻠت ﺼدﻴﻘﺎً ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻠﻴ ُل
إن ُﻗ ُ
ﻤﺎ إن رأﻴﻨﺎ ﻓﻴﻪ إﻻ زاﻫداً
وﻗوﻝﻪ ﻤﻌﺴو ُل
ﺼﻔو اﻝﻔؤ ِاد
ُ
****************

