
  يحيى بشير حاج يحيى

  

  

  
 

  .ور بشمالي سورية في مدينة جسر الشغ١٩٤٥ولد عام  -

  .١٩٧٠درس في جامعة حلب ونال إجازة اللغة العربية  -

تنقل بين سورية واألردن والمملكة العربية ، وقد ١٩٧٠لعربية منذ ايعمل مدرساً للغة  -
  .السعودية

  .١٩٨٤عضو رابطة األدب اإلسالمي العالمية منذ  -

  .أتم ديوانه األول وهو طالب بجامعة حلب -

  .شارك في العديد من األمسيات الشعرية، ونشر شعره في الدوريات العربية -

  .ألدبييكتب، إلى جانب الشعر، المقالة والقصة والنقد ا -

  :دواوينه الشعرية من - 

  ١٩٧٧ في ظالل المصطفى 
  ١٩٨٤ أناشيد الطفولة -
  ١٩٩٠ على أبواب كابل -
  ،١٩٨٧سلسلة من الحكايات الشعرية لألطفال  -



  .١٩٩٠مسرحية شعرية للناشئين  - 

  :م، وتتضمن١٩٨٦) قصص لألطفال في خمسة أجزاء( أسمعني حكاية 
كية، والديك الذي اليصيح، والوردة الحمراء، والحمامة الجدول الضائع، والسمكة الذ( 
  .)األمينة

طبعة إدارة الثقافة  ،١٩٩١) قصص لألطفال( قاضي الجيران وحكايات أخرى -

  . والنشر بجامعة اإلمام محمد بن سعود

  . طبعة هيئة األعمال الخيرية، ١٩٩٣) قصة لألطفال( حبتان -
 ا��
	ة " ����� -� ���"  

  :وتتضمن
  مؤمن يتحدى المشركين، ويعني به عبد اهللا بن مسعود -
   رجل انقذه اهللا من النار، ويعني به خالد بن سعيد بن العاص- 
   أحسن الناس وجوها، وهو الطفيل بن عمرو الدوسي-
   خير وافد، وهو ضمام بن ثعلبة - 
   عاقبة الغدر، وفيها جانب من حياة عامر بن الطفيل-
  : وتتضمن)حكايات شعرية (سلسلة -
حيلة الثعلب، الثعلب واألرنب والضب الذكي ، األسد والثيران الثالثة حكاية مجير أم عامر  (

  ) العيد واألصدقاء ،ضيوف حاتم الطائي
  : وهي مجموعة شعرية في أربعة أجزاء" أناشيد الطفولة"سلسلة -
العبادة والسلوك، األول عن العقيدة، والثاني عن األسرة والمجتمع، والثالث خاص بأناشيد (

  )والرابع في أناشيد السيرة والجهاد
من إصدار رابطة األدب اإلسالمي العاامية في سلسلة ) تغريد البالبل ( ديوان شعر لألطفال 

  ) .٣(أدب األطفال برقم 

 .وله كتب أخرى لألطفال

  : األخرىمؤلفاته -

  . في ثالثة أجزاء دليل القصة اإلسالمية المعاصرة-
  .لى القصص الهادف المرشد إ-



  . المرأة وقضايا الحياة المعاصرة-
   . حروف على دروب الخلود-

  "أثر القصة في الطفل المسلم  ":بعنوانله دراسة جادة و
  

  . المملكة العربية السعودية-٣٠٥١٣ب .ينبع الصناعية ص: عنوانه -
 


