
  عبد الرازق سالم الغول

  

  .عبد الرازق سالم علي الغول: ا�سم -
  .مصري: الجنسية -
  .م16/11/1949محافظة الشرقية، : مكان المي د وتاريخه -

 : الشھادات الدراسية -

 .م1977ليسانس الحقوق من جامعة القاھرة عام   . أ

 .دبلوم تربية  . ب

 .ماجستير في الشريعة من جامعة القاھرة  . ت

 :5دبية والثقافيةعضويته في ا�تحادات ا -

 .عضو جمعية أصدقاء باكثير  . أ

 .عضو مشارك في معظم المنتديات ا5دبية في القاھرة  . ب

ھـ، 9/4/1423عضو مناصر في رابطة ا5دب ا9س مي العالمية منذ   . ت

 .م20/6/2002الموافق 

 ا5ديب عبد الرازق سالم الغول بقرية كفر الغول بمحافظة الشرقية بمصرولد  -
القرآن الكريم وحفظ أجزاء كثيرة منه في كتاب القرية، ثم التحق تعلم  ،ونشأ فيھا

وأكمل تعليمه المتوسط والثانوي في القرية، ثم التحق ،بالمدرسة ا�بتدائية، 
بجامعة القاھرة فنال ليسانس الحقوق، وأكمل دراسة الشريعة مرحلة الماجستير 

 .فيھا

شعر العمودي الجيد، له ولع با5دب شعره ونثره، كتب قصائد كثيرة من ال -
ونشرھا في الصحف والمج ت المصرية والعربية، وكان عضوا مشاركا 

جمعية ا5دب (في فعاليات المكتب ا9قليمي للرابطة في القاھرة نشيطا 
 .من المشاركات ا، ونشرت له مجلة ا5دب ا9س مي عدد)ا9س مي

ديقه ا5ديب محمد يقول عنه صرحم E ا5ديب عبد الرازق سالم الغول الذي  -

ودفن في قريته  13/9/2011يوم الثالثاء الموافق وافته المنية  إن: فايد عثمان

، حيث غول محافظة الشرقية في نفس اليوم، وكان موته فجأة دون مرضكفر ال

وٕانما ذكرت ذلك لنفطن إلى ذلك الزائر  ،ذهب إلى العمل ثم عاد ليلقى وجه ربه



 لعمل ـالمنتظر في أية لحظة بصالح ا

بمسجد الفتح بميدان المماليك  14/9/2011يوم األربعاء م العزاء يقوأ

 .بالخلفاوي

 ، واهللا حسيبه ،وأشهد اهللا أن فقيدنا العزيز كان من الصالحين فيما أعلم

  .وٕانا هللا وٕانا إليه راجعون

  :وقد رثاه صديقه الشاعرمحمد فايد عثمان بالقصيدة اآلتية
 

 في وداع الغول

 

 صدقُت ظني والُفؤاُد َمُلولُ 

  َعِجٌل وراعي الُملهيات َعُجولُ 
 

 وقطعُت أيام الشباِب مباعداً 

  في ظل وهٍم بالُخُلوِد يطولُ 
 

 ما إن ُيرى في خاطري إال فتى

 ُتولُ ودٌم يثوُر وسـاعٌد مفـ

 

 نمضي ولماُع الحياة يسوقنا

 فتضل في َخَلِب الُبروِق ُعُقولُ 

 

 ى مشارِف شيَبةٍ حّتى أفقُت عل



 تَزُع السفيَه وباللسان تقولُ 

 

 قف بالقُبوِر اليوَم واسأل راحالً 

 ماذا يقوُل فراقُه ورحيُل ؟

 

 ياكوكبًا في أفقنا لما يزلْ 

 ولكل َنجٍم في السماء ُأُفولُ 

 

 باألمس تحملنا بواعِظ حكَمةٍ 

 واليوم أنَت الواعُظ المحمولُ 

 

 كل إلى هذي النهاية واصلٌ 

  العمُر فينا واصُل موصولُ و 

 

 ما هذه الدنيا أفق يا صاحبي

 أين الُملوُك وأين أين الغولُ 

 

 يا أيها الرُجُل الُمفارُق فجأةً 

 ما من وداٍع أم ُترى مشغُولُ 

 

 شاقتك في جنات عدٍن ُصحَبةٌ 

 سبقت إلى دار النعيم تنولُ 

 



 والحور ترُفُل في النعيم كواعباً 

  فيِه ظليلُ ) اهللا(عْد فظل فاس

 

 واشرب بِه من كوَثٍر في أكؤسٍ 

 ُيسِقيكها ِمْن راَحَتْيِه َرُسولُ 

 

 أبناَءه واهللا حافظكم بهِ 

 صبٌر على هذا المصاب جميلُ 

 

  يارب وارَحْم في جوارَك صاحباً 

 إن ُقلُت صديقًا عليه قليلُ 

 

 ما إن رأينا فيه إال زاهداً 

 صفو الفؤاِد وقولُه معسولُ 

 

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

 

 

  

  

  

 


