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ينتهز المؤلف مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف فيقدم للقراء 

العرب والقارئات نسخة من كتابه بعنوان: قصيدة البردة للبوصيري 

 بيتا . 511من وهي 

 

 فتمتعوا بحسن األسلوب وصياغة الكلمات ونبل المعاني .

 

 م بخيروكل عام وأنت
 

 

 قصيدة البردة

 للبوصيري
 

ِر جيراٍن بــذي  بَِدمِ  َمَزْجَت َدمعــا جرى ِمن ُمقلَةٍ  َســلَِم  أِمْن تَــَذكِّ

 اَِضمِ  وأوَمَض البرُق في الظَّلمـاِء ِمن كــاِظَمٍة  أَم هَبَِّت الريُح ِمن تلقــاءِ 

 يَِهــمِ  ن قلَت اسـتَفِقْ وما لقلبَِك اِ  هََمـتَا  فـما لَِعينـيك اِن قُلَت اْكفُفَـا

 وُمْضـطَـِرمِ  ما بيَن منَســِجٍم منه ُمنَكتِــٌم  أيَحســب الَصبُّ أنَّ الحبَّ 

 والَعلَـمِ  طَلِِل وال أَِرْقَت لِــِذْكِر البـانِ   لوال الهوى لم تُِرْق دمعـــا على

 ـقَمِ والسَّ  به عليـك ُعدوُل الدمـعِ  َشــِهَدت  فكيَف تُْنِكـُر حبا بعدمـا

 والَعنَـمِ  مثَل البَهَـاِر على َخدَّيـك وَضـنَى  وأثبََت الـَوْجُد َخـطَّي َعْبَرةٍ 

قَنِي  نََعم سـرى طيُف َمن أهـوى  باألَلَـمِ  والُحبُّ يعتَـِرُض اللـذاتِ  فـأَرَّ

 تَلُـمِ  ِمنِّي اليـك ولَو أْنَصْفـَت لَم َمعـذَرة   يــا الئِمي في الهوى الُعْذِريِّ 

يعَ   بُمنَحِســمِ  عن الُوشــاِة وال دائي بُمْسـتَتٍِر  َدْتـــَك حالي ال ِسـرِّ

ْضتَنِي النُّْصَح لِكْن لَســتُ   َصَمـمِ  اِنَّ الُمِحبَّ َعِن الُعــذَّاِل في أسَمُعهُ  َمحَّ

ـْيِب فِي ـْيُب أبَعـُد في نُْصٍح َعنِ  َعَذلِي  اِنِّي اتَّهَْمُت نصيَح الشَّ  هَمِ التُّ  والشَّ

اَرتِي بالسـوِء مــا ـْيبِ  اتََّعظَت  فـانَّ أمَّ  والهَـَرمِ  ِمن جهلِـهَا بنذير الشَّ

 ُمحتِشـمِ  َضيٍف أَلَـمَّ برأسـي غيرَ  قَِرى  وال أَعــدَّْت ِمَن الفِعِل الجميلِ 

ا بَــَدا لي منه أَُوقُِّرهُ  لــو كنُت أعلـُم أنِّي مــا  بالَكتَمِ  كتمُت ِسـرَّ

 بالُّلُـُجمِ  كما يَُردُّ ِجَماَُح الخيــلِ  َغَوايتِهَــا  بَِردِّ ِجَمــاح ِمن َمن لي

ي شــهوةَ  شـهَوتهَا  فـال تَُرْم بالمعاصي َكْسـرَ   النَِّهمِ  اِنَّ الطعـاَم يُقوِّ

 ُحبِّ الّرَضاع َوإِْن تَْفِطْمهُ يَنفَِطــمِ  والنَّفُس َكالطّفِل إِْن تُهِمْله َُشبَّ َعلَى 

 يَِصمِ  أِنَّ الهوى مـا تَـَولَّى يُْصِم أو تَُولِّيَهُ  ْصِرف هواهــا وحاِذر أَنفا

 تُِسـمِ  واِْن ِهَي استَْحلَِت الَمرعى فال سـائَِمةٌ  وراِعهَـا وْهَي في األعمال

ة  للمرءِ  ــنَْت لَـذَّ مَّ في قاتِلَة  ِمن  َكـم حسَّ َسـمِ  حيُث لم يَْدِر أَنَّ السُّ  الدَّ

َسائَِس ِمن جوٍع وِمن واْخشَ   التُّـَخمِ  فَُربَّ مخَمَصٍة َشـــرٌّ ِمنَ  ِشبٍَع   الدَّ
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َدمِ  ِمن الَمَحـاِرِم واْلَزْم ِحميَـةَ  اْمتأَلْت  واستَفِرِغ الدمَع ِمن عيٍن قَـدِ   النَـّ

َضـاَك النُّصحَ  واعِصِهـَما  وخالِِف النفَس والشيطانَ   فاتَِّهـمِ  واِْن همـا َمحَّ

 والَحَكـمِ  فأنت تعرُف كيـَد الَخصمِ  حَكَمــا  ِطْع منهما خصَما والوال تُ 

رَّ ِمن الى  ظَلمُت ُسـنَّةَ َمن أحيــا الظالمَ   َوَرمِ  أِن اشـتََكْت قدَمــاهُ الضُّ

 األََدمِ  تحَت الحجارِة َكْشــَحاَ  ُمْتَرفَ  وطَـَوى  وَشدَّ ِمن َسَغٍب أحشــاَءهُ 

ـمُّ ِمنوراَوَدْتــهُ الجباُل   َشَممِ  عن نفِسـه فـأراها أيََّمـــا َذهٍَب  الشُّ

ــَدت ُزهَدهُ فيها  الِعَصمِ  اِنَّ الضرورةَ ال تعــُدو على ضروَرتُــهُ  وأكَّ

 َعَجـمِ  والفريقـين ِمن ُعـرٍب وِمن والثقَلَـْيِن  محمدٌّ سـيُد الكــونينِ 

ـاِهي فال  نََعـمِ  بَـرُّ في قَــوِل ال منـه والأ  أََحــٌد  نَبِيُّنَـا اآلِمُر النَـّ

 ُمقتََحمِ  لُكــلِّ هَْوٍل ِمن األهـوالِ  شـفاَعتُهُ  هُو الحبيُب الــذي تُرَجى

 ُمنفَِصـمِ  ُمستَمِسـُكوَن بِحبـٍل غيرِ  بِـِه  َدَعـا الى هللاِ فالُمسـتَمِسـُكون

 َكـَرمِ  ي ِعلــٍم والولم يُـَدانُوهُ ف ُخلُـٍق  فــاَق النَّبييَن في َخْلـٍق وفي

يَـمِ  َغْرفَا ِمَن البحِر أو َرشفَا  ِمنَ  ُملتَِمـٌس  وُكــلُّهُم ِمن رسـوِل هللاِ   الدِّ

ِهــِم ِمن  وواقِفُـوَن لََديــِه عنـدَ   الِحَكـمِ  نُقطَِة العلِم أو ِمن َشْكلَةِ  َحدِّ

 النََّســمِ  باِريءُ ثم اصطفـاهُ حبيبا   وصوَرتُهُ  فَْهَو الـــذي تَمَّ معنــاهُ 

هٌ عـن شـريٍك في  منقَِسـمِ  فَجـوهَُر الُحسـِن فيه غيرُ  محاِســنِِه  ُمنَـزَّ

َعتهُ النصارى في  واحتَِكـمِ  واحُكم بما شئَت َمدَحا  فيه نَبِيِِّهـِم  َدع مــا ادَّ

 ـمِ ِعظَ  وانُسب الى قَْدِرِه ما شئَت ِمن َشـَرٍف  وانُسْب الى ذاتِِه ما شـئَت ِمن

 بِفَمِ  َحـدٌّ فَيُعـِرَب عنـهُ نــاِطقٌ  له  فــاِنَّ فَضَل رســوِل هللاِ ليـس

َممِ  أحيـا اسُمهُ حين يُـدَعى داِرسَ  ِعظََمـا   لو نـاَسـبَْت قَـْدَرهُ آيـاتُهُ   الرِّ

ـا بمـا تَعيَــا العقولُ   نَِهمِ  ِحرَصـا  علينـا فلم نرتَـْب ولم بـه  لم يمتَِحنَـّ

 ُمنفَِحمِ  في القُْرِب والبُعـِد فيه غـيرُ  يَُرى  الورى فَْهُم معنــاهُ فليسَ أعيـا 

ْرَف ِمن بُــُعٍد  كـالشمِس تظهَُر للعينَْيِن ِمن  أََمـمِ  صغيرة  وتُِكـلُّ الطَـّ

 بـالُحلُمِ  قَــْوٌم نِيَــاٌم تََسلَّوا عنه حقيقَتَهُ  وكيَف يُــدِرُك في الدنيــا

ـهُ خيُر خْلـِق هللا  بََشــٌر  لِم فيه أنــهفَمْبلَُغ الِعــ  ُكـــلِِّهمِ  وأَنَـّ

ْسـُل الِكـَرامُ   بِِهــمِ  فــانمـا اتَصلَْت ِمن نوِرهِ  بِهَا وُكــلُّ آٍي أتَى الرُّ

 الظُّلَمِ  يُظِهْرَن أنـواَرهَا للنــاِس في كــواِكبُهَا فـاِنَّهُ شمـُس فَْضٍل هُـم

 ُمتَِّسـمِ  بالُحسـِن مشـتَِمٌل بالبِْشـرِ  ُخلُـٌق  زانَــهُ  أكــِرْم بَخْلـِق نبي  

هِر في تََرٍف والبـدِر في  ِهَممِ  والبحِر في َكــَرٍم والـدهِر في َشـَرفٍ  كالزَّ

 َحَشــمِ  في عسـَكٍر حيَن تلقاهُ وفي  جاللَتِــِه  كــأنَّهُ وْهـَو فَْرٌد ِمن

 ومبتََسـمِ  ِمن َمْعــِدنَْي َمْنِطـٍق منه َدٍف صَ  كـــأنََّما اللؤلُُؤ الَمكنُوُن في

 ومـلتَثِـمِ  طوبى لُمنتَِشـٍق منـــه أعظَُمهُ  ال طيَب يَعــِدُل تُْربَـا َضمَّ 

 وُمختَتَـمِ  يـــا ِطيَب ُمبتَـَداٍ منه عنُصِرِه  أبــاَن مولُِدهُ عن ِطيــبِ 

َس فيــه الفُرسُ   والنِّقَمِ  ـِذُروا بُِحلُوِل البُؤسِ قَــد أُن أنَّهُـُم  يَــوٌم تَفَرَّ

 ُملتَئِمِ  َكَشـمِل أصحاِب ِكسـَرى غيرَ  ُمْنَصِدٌع  وبـاَت اِيَواُن ِكسـَرى َوْهوَ 

 َسـَدمِ  عليه والنهُر سـاهي الَعْيِن ِمن أََسـٍف  والناُر خـاِمَدةُ األنفـاِس ِمن
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 ظَـِمي ـا بــالَغْيِظ حينَ َوُردَّ واِرُدهَ  بَُحيَرتُهَـا  وسـاَء سـاَوةَ أْن غاَضتْ 

 َضـَرمِ  ُحْزنَـا  وبـالماِء ما بـالنار ِمن بَلَـٍل  كــأَنَّ بالنـاِر ما بالمـاِء ِمن

 َكـلِمِ  والحـقُّ يظهَـُر ِمن معنى  وِمن ســاِطَعةٌ  والِجنُّ تَهتُِف واألنــوارُ 

وا فــاِعالُن البشـائِرِ   تَُشـمِ  ااِلنذاِر لم لم تُسَمْع وبـــاِرقَةُ   َعُموا وَصمُّ

 يَقُـمِ  بــأنَّ دينَـهُـُم الُمعـَوجَّ لم كــاِهنُهُم  ِمن بعـِد ما أخبََر األقوامَ 

ٍة َوفـَق مـا في األرِض ِمن  ُشـهٍُب  وبعـد ما عاينُوا في األُفِق ِمن  َصنَمِ  ُمنقَضَّ

 ُمنهَـِزمِ  ــرَ ِمن الشـياطيِن يقفُو اِثْ  ُمنهَِزٌم  حتى َغــدا عن طـريِق الَوحيِ 

 ُرِمي َعسَكٌر بـالَحَصى ِمن راَحتَْيـهِ  أْبَرهَـٍة أو  كــأنَّهُم هََربَــا أبطــالُ 

 ملتَقِـمِ  نَْبـَذ الُمَسبِِّح ِمن أحشــاءِ  بِبَـطنِِهَمــا  نَْبَذا به بَعــَد تسـبيحٍ 

 قََدمِ  تمِشـي اِليه على سـاٍق بــال سـاِجَدة   جاءت لِــَدعَوتِِه األشـجارُ 

 الَّلـقَمِ  فُُروُعهَـا ِمن بـديِع الَخطِّ في َكتَبَْت  كــأنََّما َسـطََرْت سـطرا لَِما

 َحِمي تَقِيـِه َحرَّ َوِطيـٍس للهَِجــيرِ  ســائَِرة   مثَل الغمــاَمِة أَنَّى سـارَ 

 ِميعَ  وُكــلُّ طَْرٍف ِمَن الكفاِر عنه َكَرِم  وما حوى الغـــاُر ِمن خيٍر وِمن

يُق لم  أَِرمِ  وهُم يقولون مـا بالغــاِر ِمن يَِرَمـا  فالصدُق في الغــاِر والصدِّ

ِة لم تَنُسـْج ولم على  ظنُّوا الحمــاَمةَ وظنُّوا العنكبوتَ  يَـّ  تَُحمِ  خــيِر البَرِّ

ُروِع وعن عــاٍل ِمنَ  ُمَضــاَعفٍَة  ِوقَـــايَةُ هللاِ أغنَْت َعن  األُطُمِ  ِمَن الدُّ

 يُـَضمِ  ااِل ونِــلُت ِجـَواَرا  منه لم بِِه  ما سـاَمنِي الدَّهُر ضيَما  واسـتََجرتُ 

اَرْيِن ِمن  ُمسـتَلَمِ  استَلَمُت النََّدى ِمن خيرِ  يَـِدِه ااِل  وال التَمســُت ِغنَى الدَّ

 يَنَـمِ  اِن لماِذا نــاَمِت العينـ لَهُ قَْلبَا   ال تُنِكـــِر الَوْحَي ِمن ُرؤيَـاهُ اِنَّ 

تِــــِه  وذاَك حيَن بُلُــوٍغ ِمن  ُمحتَلِــمِ  فليَس يُنـَكُر فيِه حـالُ  نُبُوَّ

 بُمتَّهَـمِ  وال نــبيٌّ على غيــبٍ  بُمكتََسـٍب  تبــاَرَك هللاُ مــا َوحيٌ 

 اللَممِ  وأطلَقَْت أَِربَــا  ِمن ِربــقَةِ  راَحتُهُ  َكــم أْبَرأَْت َوِصبَـا  باللمسِ 

ة  في األَعُصرِ  َدعَوتُهُ  وأَْحيت الَســنَةَ الشَّــهباءَ  هُـمِ  حتى َحَكْت ُغرَّ  الدُّ

 الَعِرمِ  َسـْيٌب ِمَن اليمِّ أو َسـْيٌل ِمنَ  بهــا  بعاِرٍض جاَد أو ِخْلَت البِطَـاحَ 

 َعـلَمِ  ظهُوَر نـاِر القَِرى ليـال على  ظهََرتْ  َدعنِي َوَوصفَِي آيـــاٍت له

 ُمنتَِظمِ  وليس يَـنقُُص قَــدَرا  غيرَ  ُمنتَِظُم  ُر يزداُد ُحسـنا  َوْهوَ فالــدُّ 

يَمِ  مـا فيـه ِمن َكَرِم األخالقِ  الى  فَمــا تَطَـاُوُل آمــاِل المِديحِ   والشِّ

 بالقِـَدمِ  قــديَمةٌ ِصفَةُ الموصـوفِ  ُمحَدثَــةٌ  آيــاُت َحق  ِمَن الرحمنِ 

 اَِرمِ  َعِن الَمَعـــاِد وَعن عـاٍد وَعن تُخبُِرنــا  َوْهيَ  لم تَقتَِرن بزمـــانٍ 

 تَـُدمِ  ِمَن النَّبييَن اِذ جــاَءْت ولَم ُمعِجَزٍة  داَمْت لدينـا ففاقَْت ُكــلَّ 

ـَماٌت فمــا تُبقِيَن ِمن  ِحَكمِ  لــذي ِشـقَاٍق وما تَبِغيَن ِمن ُشـبٍَه  ُمَحكَّ

لَمِ  أَعـَدى األعـاِدي اليها ُملقِيَ  َحَرٍب  نما ُحوِربَت قَطُّ اال عــاَد مِ   السَّ

 الُحَرمِ  َردَّ الَغيُوِر يَـَد الجــانِي َعن ُمعاِرِضهَـا  َردَّْت بالَغتُهَــا َدعوى

 والقِيَمِ  وفَـوَق َجوهَِرِه في الُحسـنِ  َمـَددٍ  لها َمَعــاٍن َكمْوِج البحِر في

أَمِ  وال تَُسـاُم على ااِلكثــارِ  ـا عجائِبُهَ  فََمـا تُـَعدُّ وال تُحـَصى  بالسَّ

ْت بَهـا عيُن قاِريها فقُلتُ   فـاعتَِصمِ  لقـد ظَفِـرَت بَحْبـِل هللا لــه  قَرَّ
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 كالُحَمـمِ  ِمَن الُعَصاِة وقَــد جاُؤوهُ  بِـِه  كــأنَّها الحوُض تَبيَضُّ الُوُجوهُ 

راِط وكـالميزانِ   يَقُمِ  ن غيِرهَا في النـاِس لمفالقِسطُ مِ  َمعَدلَــة   وكـالصِّ

 الفَِهمِ  تجاهاُل َوْهـَو عـيُن الحـاِذقِ  يُنِكُرهَــا  ال تَعَجبَْن لَِحُسـوٍد راحَ 

 َســقَمِ  ويُنِكُر الفََم طعَم المـاِء ِمن َرَمٍد  قد تُنِكُر العيُن َضْوَء الشمِس ِمن

َم العـافُونَ  ُسـمِ  َق ُمتُوِن األَْينُقِ سعيَــا وفَو سـاَحتَهُ  يـا خيَر َمن يَمَّ  الرُّ

 لُِمغتَنِمِ  وَمن هُـَو النِّعَمــةُ الُعظَمى لُمعتَبِـٍر  وَمن هُــَو اآليـةُ الُكبَرى

 الظُّلَمِ  كما َسـَرى البَدُر في داٍج ِمنَ  َحَرِم  َسَريَت ِمن َحـَرٍم ليــال الى

 تُـَرمِ  ِن لم تُدَرْك ولَمِمن قاَب قوَسـيْ  َمنِزلَــة   وبِتَّ ترقَى الى أن نِلـتَ 

َمْتَك جميُع األنبيـاءِ  ْسـِل تقديَم مخـدوٍم على  بهـــا  وقَـدَّ  َخـَدمِ  والرُّ

 الَعـلَمِ  في َموِكٍب ُكنَت فيـه صاِحبَ  بهم  وأنَت تَختَِرُق الســبَع الطِّبَاقَ 

نُوِّ وال َمرقَ  لُمســتَبٍِق  حتى اذا لم تَدْع َشــأَْوا    لُمســتَنِمِ  ى  ِمَن الـــدُّ

فِع مثَل الُمفَردِ  اِذ  َخفَْضَت ُكــلَّ َمقَاٍم باالضـافَةِ   الَعــلَمِ  نُوِديَت بالـرَّ

 ُمكتَتِمِ  َعِن الُعيــون وِســـر  أيِّ  ُمســتَتِِر  كيما تَفُوَز بَِوْصــٍل أيِّ 

 ُمزَدَحمِ  رَ وُجْزَت ُكــلَّ َمقَــاٍم غي ُمشـتََرٍك  فَُحزَت ُكــلَّ فََخاٍر غيرَ 

 نَِعــمِ  وَعزَّ اِدراُك مــا أُولِيَت ِمن ُرتٍَب  وَجـلَّ ِمقـَداُر مـا ُولِّيَت ِمن

 منهَــِدمِ  ِمَن الِعنَايَـِة ُركنَــا  غيرَ  لنا  بُشـَرى لنا َمعَشـَر االسـالِم اِنَّ 

ـا َدَعى هللاُ داعينــا ا أكـرَ  لطــاَعتِِه  لمَّ ْسِل ُكنَـّ  األَُمـمِ  مَ بـأكرِم الرُّ

 الَغنَـمِ  َكنَبـأٍَة أَْجفَلَْت ُغْفــال ِمنَ  بِعثَتِِه  راَعْت قلوَب الِعـَدا أنبـــاءُ 

 َوَضـمِ  حتى َحَكْوا بالقَنَـا لَحَما على ُمعتََرٍك  مـا زاَل يلقــاهُُم في ُكـلِّ 

وا الفَِراَر فكــاُدوا يَغبِطُونَ  َخمِ  ـانِ أشـالَء شـالَْت َمَع الُعقبَ  بـه  َودُّ  والرَّ

تَهَـا  تَمِضي الليـالي وال يَدُرونَ   الُحـُرمِ  ما لم تَُكن ِمن ليــالِي األُشهُرِ  ِعدَّ

يُن َضْيٌف َحلَّ   قَـِرمِ  بُكــلِّ قَْرٍم الى لَحِم الِعــَدا سـاَحتَهُم  كـأنََّما الدِّ

 ملتَـِطمِ  يـرمي بَموٍج من األبطــالِ  ســابَِحٍة  يَُجـرُّ بحـَر خميٍس فَوقَ 

 ُمصطَـلِمِ  يَسـطُو بُمسـتَأِصٍل للُكفرِ   ُمحتَِسـٍب  ِمن ُكــلِّ منـتَِدٍب هلل

ِحـمِ  ِمن بَعــِد ُغربَتِهَا موصولَةَ  بهـم  حتى َغَدْت ِملَّةُ االسـالِم َوْهيَ   الرَّ

 تَئِـمِ  وخيِر بَعـٍل فــلم تَْيتَـْم ولم  أَبٍ  َمكفولَـة  أبـَدا  منهـم بِـَخيرِ 

 ُمصطََدمِ  مــاذا لَقِي منهم في ُكـلِّ  ُمَصاِدَمهُم  هُُم الجبـاُل فََسـْل عنهُم

 الَوَخمِ  فُصـوُل َحْتٍف لَهم أدهى ِمنَ  أُُحَدا َوَسـْل ُحنَْينَا  َوَسـْل بَْدَرا  َوَسلْ 

 ـمِ الِّلمَ  ِمَن الِعــَدا ُكلَّ ُمْسَود  ِمن َوَرَدْت  الُمصِدِري البِيِض ُحمَرا  بعد ما

 ُمنَعِجمِ  أقــالمهُْم َحْرَف ِجسٍم غيرَ  تََرَكْت  والكاتِبيَن بُِســمِر الَخطِّ ما

يَمى َعنِ  تَُميُِّزهُم  شـاِكي السـالِح لهم ِسيَمى ـلَمِ  والَوْرُد يمتـاُز بالسِّ  السَّ

هَر في األكماِم ُكلَّ  نَْشـَرهُُم  تُهِدي اليـَك رياُح النَّصرِ   َكِمي فتَحِسُب الزَّ

ِة الَحْزِم ال ِمن شـدَّةِ  ُربَـا   كــأنَّهُم في ظُهوِر الَخْيِل نَْبتُ   الُحُزمِ  ِمن َشـدَّ

ُق بين البَْهـمِ  فََرقَا   طاَرْت قلوُب الِعَدا ِمن بأِسـِهم  والبُهَـمِ  فمـا تُـفَرِّ

 مِ تَجِ  تَْلقَهُ األُْسـُد في آجــاِمهَا نُصَرتُـهُ اِن  وَمن تَـُكن برسـوِل هللاِ 

 ُمنَعِجمِ  بِــِه وال ِمن َعــُدو  غيرَ  منتَِصـٍر  ولَن تَــرى ِمن َولِي  غيرَ 
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تَـهُ في ِحـْرزِ   أََجمِ  كاللْيِث َحلَّ َمَع األشـباِل فِي  ِملَّتِــِه  أََحــلَّ أُمَّ

لَْت َكـلَِماُت هللا ِمن  َخِصمِ  فيه وكـم َخَصَم البُرهاُن ِمن َجَدٍل  َكـم َجدَّ

يِّ كفــا  اليُتُمِ  في الجاهـليِة والتــأديَب في ُمعَجَزة   َك بـالعلِم في األُمِّ

 والِخَدمِ  ُذنوَب ُعْمر َمَضى في الشِّعرِ   بِـِه  خَدْمتُهُ بمديــٍح أســتَقِيلِ 

 النََّعمِ  كــأنني بِِهــَما هَْدٌي ِمنَ  عـواقِبُـهُ  اِذ قَـلََّدانَِي ما تُخَشـى

َدمِ  ومــا َحَصلُت اال على اآلثـامِ   بَا في الحالَتَْينِ أَطَعُت َغيَّ الصِّ   والنَـّ

يَن بـالدنيا ولم تَِجاَرتِهَـا  فيـا َخَســاَرةَ نَْفٍس في  تَُسـمِ  لَم تَشتَِر الدِّ

 َسـلَمِ  بِيَن لـه الَغْبُن في بَْيـٍع وفي  بـعاِجلِـِه  وَمن يَبِــْع آِجـال منه

 بُمنَصـــِرمِ  ِمَن النَّبِيِّ وال َحبـلِي بُمنتَقٍِض  هِدياِْن آِت َذْنبَـا  فمــا عَ 

ة  منــه َدا  وهَُو أوفَى الخلقِ   بتَسـِميَتِي  فـــاِنَّ لي ِذمَّ َممِ  ُمحمَّ  بــالذِّ

 القََدمِ  فَْضال واال فَقُــْل يــا َزلَّةَ  بِيَِدي  اِْن لم يُكـن في َمَعـاِدي آِخَذا  

اِجيحاشــاهُ أْن يَْحِرَم ال  ُمحـتََرمِ  أو يَرِجَع الجــاُر منه غيرَ  َمَكاِرَمهُ  رَّ

 ُملتَـِزمِ  وَجْدتُـهُ لَخالِصي خــيرَ  َمَدائَِحهُ  وُمنُذ أَلَزْمُت أفَكـــاِري

 األََكـمِ  اِنَّ الَحيَـا يُْنبُِت األزهاَر في تَِربَْت  ولَن يَفُوَت الِغنَى منه يَــَدا  

 هَـِرمِ  يَــَدا ُزهَْيٍر بمـا أثنَى على اقتَطَفَْت  ـا التيولَم أُِرْد َزهَرةَ الدني

 الَعِممِ  ِسـَواَك ِعنـَد ُحلوِل الحاِدثِ         به يــا أكَرَم الخلِق ما لي َمن ألوذُ 

 ُمنتَقِـمِ  اذا الكريُم تََجلَّى بــاسمِ        بي  ولَن يَِضيَق رسـوَل هللاِ جاهُكَ 

 كـالَّلَمـمِ  اِنَّ الَكبَـائَِر في الُغفَرانِ  َعظَُمتْ  َزلَّةٍ يا نَْفـُس ال تَقنَِطي ِمن 

 القَِسمِ  تَأتِي على َحَسِب الِعصيَاِن في يَقِســُمهَا  لَعـلَّ َرحَمةَ َربِّي حينَ 

 ُمنَخِرمِ  لََدْيـَك واجعْل ِحَسابِي غيرَ  ُمنَعِكسٍ  يا َربِّ واجَعْل رجائِي غيرَ 

اَرينِ   ينهَِزمِ  َصبَرا  َمتَى تَـدُعهُ األهـوالُ  لَـهُ  اِنَّ  والطُْف بَعبِدَك في الدَّ

 وُمنَسـِجم ـلى النبِيِّ بُِمْنهَــل  ع دائَِمٍة  وائَذْن لُِسْحِب صالٍة منك

 بالنََّغمِ  وأَطَرَب الِعيَس حاِدي الِعيسِ  َصبَـا  ما َرنََّحْت َعَذبَاِت البَاِن َريحُ 

َضـا َعن أبي بَكٍر وَعن  الَكَرمِ  وَعن َعلِي  وَعن عثمـاَن ِذي َمَر عُ  ثُمَّ الرِّ

حِب ثُمَّ التَّابِِعينَ   والَكـَرمِ  أهُل التُّقَى والنَّقَى والِحْلمِ  فَهُـْم  واآلِل والصَّ
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Arab American Encyclopedia-USA  

And Hasan Yahya Publications 

   مطبوعات الموسوعة العربية األمريكية

 ودار الكاتب العربي للنشر في المهجر 

 ضمن مشروع معهد إحياء التراث العربي في المهجر

 الدكتور حسن عبدالقادر يحيى 

 

Dr. Hasan A. Yahya Biographical Sketch 

 

HASAN YAHYA was born at a small village called Majdal-YaFa 

(Majdal Sadiq) in Mandate Palestine (1944). He migrated as a refugee 

to Mes-ha, a village east of Kufr Qasim, west of Nablus (in the West 

Bank), then moved with his family to Zarka, 25 km north of Amman – 

Jordan. He finished the high school at Zarka Secondary School, 1963. 

He was appointed as a teacher in the same year.  Studied Law first at 

Damascus University, then Lebanon University. He moved to Kuwait. 

Where he got married in 1967.  He was working at Kuwait Television, 

taught at bilingual School, and Kuwait University. In 1982, Hasan left 

to the United States to  continue his education at Michigan State 

University. He got the Master Degree in 1983,  the Ph.D degree in 1988 

in Education (Psychology of Administration ). In 1991, He obtained his 

post degree in research, the result was a second Ph.D degree in Social 

Psychology. He was the only Arab student who enrolled ever to pursue 

two simultaneous Ph.D programs from Michigan State University .  

Professor Yahya employment history began as a supervisor of a joint 

project to rehabilitate Youth (inmates out of prison) by  Michigan State 

University and Intermediate School Districts. Worked also as a Teacher  

Assistant and lecturer in the same university. He was offered a position 
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at Lansing Community College as well as Jackson Community College 

where he was assistant professor,  then associate professor, then full 

professor (1991-2006). He taught Sociology, psychology, education, 

criminology and research methods. He supervised 19 Master and Ph.D 

candidates on various personal,  economic  psychological and social 

development topics. Professor Yahya published Hundreds of articles 

and research reports in local, regional, and international journals. His 

interest covers local, regional and global conflicts.  He also authored, 

translated, edited and published over 200 books in several languages, in 

almost all fields especial education, sociology and psychology. He also, 

was a visiting professor at Eastern Michigan University to give Conflict 

Management courses. Prof. Yahya accepted an offer to join Zayed 

University Faculty Team in 1998, then he served as the Head of 

Education and Psychology Department at Ajman University of Science 

and Technology 2001-04.  

Dr. Yahya established several institutes in Diaspora, the Arab 

American Encyclopedia, Ihyaa al Turath al Arabi Project, (Revival of 

Arab Heritage in Diaspora.Recently he was nominated for honorary 

committee member for the Union of Arab and Muslim Writers in 

America, and accepted to be a board member in International Journal of 

Humanities Studies. He was affiliated with sociological associations 

and was a member of the Association of Muslim Social Scientists 

(AMSS) at USA. Social Activities and Community Participation: Dr. 

Yahya was a national figure on Diversity and Islamic Issues in the 

United States, with special attention to Race Relations and Psychology 

of Assimilation. He was invited as a public speaker to many TV shows 

and interviews in many countries. His philosophy includes enhancing 

knowledge to appreciate the others,  and to compromise with others in 

order to live peacefully with others. This philosophy was the 

backgrounds of his theory, called “ Theory C. of Conflict 

Management”. And developed later to a Science of Cultural 

Normalization under the title: “Crescentology. The results of such 

theory will lead to world peace depends on a global Knowledge, 

Understanding, appreciation, and Compromising (KUAC)” (Revised 

Feb. 2013) 

 

. تلقى 5411فلسطين  عام  –في مجدل يابا من أعمال يافا الدكتور حسن عبدالقادر يحيى ولد 

علومه االبتدائية في مدرسة بديا األميرية في الضفة الغربية أيام احتوائها ضمن المملكة 

األدردنية الهاشمية وتخرج في جامعة بيروت حامال  اإلجازة في اللغة العربية وآدابها، ودبلوم 

تأهيل التربوي من كلية القديس يوسف بلبنان،  ودبلوم الدراسات العليا )الماجستير( ودكتوراة ال

،  وشهادة 5411في اإلدارة التربوية من جامعة والية ميشيغان بالواليات المتحدة عام 

. عمل في التدريس 5445الدكتوراه في علم االجتماع المقارن من الجامعة نفسها عام 

ية. أديب وشاعر وقاص ، منصرف إلى الكتابة في علوم كثيرة تخص علمي والصحافة األدب



 قصيدة البردة في مدح الرسول للبوصيري
 

P
ag

e1
0

 

+( والكتب  5111النفس واالجتماع والتنمية البشرية ، ألف ونشر العديد من المقاالت )

، منها  ست مجموعات قصصية وست كتابا(   011)أكثر من باللغتين العربية واإلنجليزية 

للغتين أيضا. وعدد من كتب التراث في الشعر واألدب كتب لألطفال ، وأربع دواوين شعرية با

واألخالق اإلسالمية والتربية واألديان . وهو اآلن أستاذ متقاعد  في جامعة والية ميشيغان. . 

وكان عضوا سابقا في جمعية العلماء المسلمين في أمريكا . وهو مؤسس الموسوعة العربية 

إحياء التراث العربي في بالد المهجرز كما تم األمريكية في الواليات المتحدة ضمن مشروع 

 ترشيحه مؤخرا ليكون عضو مجلس التحرير لمجلة الدراسات اإلنسانية العالمية.  

 

Arab American Encyclopedia Publications 

الموسوعة العربية األمريكيةمنشورات   

 - Dr. Hasan Yahya Booksكتب الدكتور: د حسن يحيى 

إلنجليزية( ، قام بنشرها الدكتور حسن يحيى ضمن مشروعه: إحياء التراث كتب )بالعربية وا

العربي في المهجر ، بالتعاون مع الموسوعة العربية األمريكية التي أسسها أيضا لهذا الغرض 

ومعهد البحوث اإلدارية ومطابع شركة القدس والبركان وتلفزيون الدكتور يحيى في الواليات 

 المتحدة .

Arab American Encyclopedia Publications 

 Dr. Hasan Yahyaالموسوعة العربية األمريكية كتب الدكتور: د حسن يحيى منشورات 

Books - 

كتب )بالعربية واإلنجليزية( ، قام بنشرها الدكتور حسن يحيى ضمن مشروعه: إحياء التراث 

أسسها أيضا لهذا الغرض العربي في المهجر ، بالتعاون مع الموسوعة العربية األمريكية التي 

ومعهد البحوث اإلدارية ومطابع شركة القدس والبركان وتلفزيون الدكتور يحيى في الواليات 

 المتحدة .

The Arab American Encyclopedia (Hasan Yahya) Publications: 

In English:  
1. Hammurabi Codes of Law 

2. The Dangers of the GMS and Conflict Management: Research Paper, 

Slideshow & Presentation  
3. Moon Flowers: Poems, Tales & Politics 

4. Poetry Diwan: Love, Fears & Hopes 

5. Crescentology: A Theory Of Conflict Management And Cultural 

Normalization 

6. Crescentologism: The Moon Theory  

7. Brief Arab & Muslim Ethics: For Non-Arabic Speakers  

8. The Beast In Me America: Arabic Tales, Stories, & Poetry 

9. Personality & Stress Management: A New Theory 

10. Arab Palestinian & Jews: Sociological Aproach 

11. Legal Adultery: Sexuality & World Cultures 

12. Crescentologism: The Moon Theory 

13. Islam: Finds Its Way  

14. 30 Tales From Faraway Land: Middle Eastern 

15. Brief Islamic History (bilingual) 

16. Jesus Christ Speaks Arabic 

17. Fan Adabi Jadid (bilingual) 

18. Protocols of Zion: Trilingual : Spnaish, English & Arabic 

19. Prophets Saga: from Adam to Muhammad 

20. Al-Akhlaq al-Islamiyyah (Bilingual) 

https://www.createspace.com/3355058
https://www.createspace.com/3355775
https://www.createspace.com/3335792
https://www.createspace.com/3335792
https://www.createspace.com/3335792
https://www.createspace.com/3436624
https://www.createspace.com/3355806
https://www.createspace.com/3354440
https://www.createspace.com/3355058
https://www.createspace.com/3374903
https://www.createspace.com/3399546
https://www.createspace.com/3436624
https://www.createspace.com/3436642
https://www.createspace.com/3466522
https://www.createspace.com/3476474
https://www.createspace.com/3541783
http://www.amazon.com/Arabic-Stories-stories-bilingual-ebook/dp/B006MWYY5W/ref=sr_1_18?s=books&ie=UTF8&qid=1324251986&sr=1-18
http://www.amazon.com/dp/B004SY9H7G
https://www.createspace.com/3474626
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21. Quotes: Love & Humor (Bilingual) 

22. Jesus is Different the Prophets History 

23. 50 Short Stories (55 words)-Bilingual 

24. The Intruder: Bilingual  

25. Alisha and Other Stories.  

26. 70 Very Short Stories  (English)  

27. Short Stories from World Literature (Bilingual)  

28. 65 stories for Children 3-12 ,  (English) 

29. Occupation and Other Stories from World Literature –English 

30. 85 Fables & Tales for Children 3 to 12 (English) 

31. Naji al-Ali Art Show. A Palestinian Artist Ann Mary Thatcher 

32. Princess Imagination: A New Design Novel (English) 

33. Al-Hariri Assemblies (Maqamat al-Hariri (English)  

34. Water, Population and Conflict in the Middle East.   

35. Princess Diana Still Alive, A New Novel Design.  

36. Nietzsche  On Christianity   

37. Bertrand Russell: Roads to Freedom 

38. Ernest hemingwaysuicide Story 

39. Brief Management: Theories & Applications. 

40. I Have the Right to be Angry 

41. FBI Madness Storm , One Act Play 

42. Nadia: An Innocent Girl from Cairo, Short Story 

43. Brain and Mind Psychology 

44. Banning Islam: Petition of Ignorance 
45. The Wiseman Spirit Still Dancing:Short Story 

46. The Oldman and the Mower, Short Story 

47. Al Imam al Bukhari Research Methods 

48. Secularism: A Response to Sh. Yusuf al Qaradawi 

49. Family, Leadership & Problem Solving Games 

50. Knowledge  & Globalization 

51. Islam & Muslims in America: Sociological Analysis 

52. The Science of Socio-Therapy  
53. Defending Islam, Banning Islam 

54. Defeating PTSD Epidemics  

55. New Theory of the Universe: A Macro Philosophical Approach 

56. The Concept of Crescentology in Sociology  

57. The Old Man & the Mower, short Story 

58. Huda Sha’rawi, An Egyptian Legendary Girl  

59. Joan of Arc: The French Legendary Girl 

60. Rosa Park: African American Legend 

61. Sayf bin Thi Yazan 

62. Ibn Khaldun in Modern Times 

63. Research Practice: Doing Research for Beginners & 

Professionals 

64. Great Arab and Muslim Thinkers 

65. Ibn al Farid :The Ode Wine (bilingual) 

66. Arabs & Columbus: Exploratory Study 

67. Blasphemy in History 

https://www.createspace.com/3583208
http://www.amazon.com/Prophets-Jesus-Different-Christmas-Gift/dp/1456456180/ref=
http://www.amazon.com/Arabic-Stories-stories-bilingual-ebook/dp/B006MWYY5W/ref=sr_1_18?s=books&ie=UTF8&qid=1324251986&sr=1-18
https://www.createspace.com/3519142
https://www.createspace.com/3762223
https://www.createspace.com/3793013
https://www.createspace.com/3803932
https://www.createspace.com/3790386
https://www.createspace.com/3790367
https://www.createspace.com/3790362
https://www.createspace.com/3794187
https://www.createspace.com/3806138
http://www.amazon.com/Princess-Diana-Still-Alive-PDSA/sim/1456358758/2
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68. Khalil Gibran  

69. Crusades, Terrorism and Islamophobia 

70. Che Guevara: Irish-Legend  

71. Great Seven Modern Arab Writers 

72. Rasa’l Ikhwan al Safa: Omar Farrukh 

73. Gandhi: Father of India 

74. Ali bin Abi Talib: The Fourth Caliph  

75. Wonders of 1001 Nights: The Three Apples Story 

76. Wonders of 1001 Nights: The Fisherman Story-Soon. 

77. Wonders of 1001 Nights:The Merchant and the Genie 

 باللغتين – التعاليم األخالقية العربية واإلسالمية .81

 قصة قصيرة بالعربية  ثمان وعشرون .84

 قصة قصيرة لألطفال خمس وخمسون  .11

 في العلوم االجتماعية مناهج البحث العلمي .15

 أضواء على الفكر الغربي .10

 علم اإلجتماع التطبيقي .18

 نظرية سي القمرية والطبيعة البشرية   .11

 اإلجتماعيةمقاالت في التنمية .11

 شعر – ديوان بحر األماني .18

 شعر – ديوان القدر .18

 شعر – ديوان لوالك .11

 أغاني للكبار : كبري عقلكديوان :  .14

 مجموعة قصصية -زوجة السلطان  .41

 قصص ومقاالت – زوجات للبيع .45

 ثالثون قصة عربية قصيرة :أفضل القصص   .40

 جدا بالعربية سبعون قصة عربية قصيرة  .48

 مجموعة قصصية – عربي في أمريكا .41

 قصة الغزال الطائر : قصة قصيرة    .41

 الدليل القاطع: قصة بوليسية قصيرة .48

 دهاء امرأة: قصة بوليسية بالعربية  .48

 كيد الرجال : رواية  قصيرة بالعربية  .41

 كاء : رواية قصيرة  بالعربية لعنة الذ .44

 مادلين أوهارا : قصة قصيرة  بالعربية  .511

 الجريمة الكاملة : قصة قصيرة بالعربية  .515

 ثمن الثروة : قصة قصيرة بالعربية  .510

 للألطفا – أغاني رياض األطفال .518

 كتاب أطفال – الطفلة المثالية .511

  01/01حكايات وأغاني لألطفال .511

 أصل الحضارة )لألطفال( – سلسلة بالدي العربية .518

 وقصص أخرى من ألف ليلة وليلةمعروف اإلسكافي  .518

 قصص أطفال: أبو صير وأبو قير .511

 قصص أطفال: عبدهللا البري وعبدهللا البحري .514

 قصص أطفال: الحصان السحري  .551

 ألفين بيت من الشعر العربي  .555

https://www.createspace.com/3474626
https://www.createspace.com/3474626
https://www.createspace.com/3355774
https://www.createspace.com/3355774
https://www.createspace.com/3354521
https://www.createspace.com/3354521
https://www.createspace.com/3356483
https://www.createspace.com/3356483
https://www.createspace.com/3356556
https://www.createspace.com/3356556
https://www.createspace.com/3356480
https://www.createspace.com/3356480
https://www.createspace.com/3357431
https://www.createspace.com/3357431
https://www.createspace.com/3375716
https://www.createspace.com/3375716
https://www.createspace.com/3359585
https://www.createspace.com/3359585
https://www.createspace.com/3359583
https://www.createspace.com/3359583
https://www.createspace.com/3391862
https://www.createspace.com/3391862
https://www.createspace.com/3413862
https://www.createspace.com/3391866
https://www.createspace.com/3391866
https://www.createspace.com/3394072
https://www.createspace.com/3394072
https://www.createspace.com/3436902
https://www.createspace.com/3436902
http://www.amazon.com/Best-30-Arabic-Short-Stories/dp/1456522191/ref=
http://www.amazon.com/Best-30-Arabic-Short-Stories/dp/1456522191/ref=
https://www.createspace.com/3793036
https://www.createspace.com/3793036
https://www.createspace.com/3484772
https://www.createspace.com/3484772
https://www.createspace.com/3413795
https://www.createspace.com/3413795
https://www.createspace.com/3443745
https://www.createspace.com/3443745
https://www.createspace.com/3443764
https://www.createspace.com/3484013
https://www.createspace.com/3484013
https://www.createspace.com/3394075
https://www.createspace.com/3394075
https://www.createspace.com/3394075
https://www.createspace.com/3394075
https://www.createspace.com/3394075
https://www.createspace.com/3394075
https://www.createspace.com/3394075
https://www.createspace.com/3394075
https://www.createspace.com/3394075
https://www.createspace.com/3394075
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 بيت 8111أكثر من –والمعلقات  مضاربات الشعر العربي .550

 قصائد  من العالم العربي : أشعار الشباب العربي .558

 من عيون الشعر األندلسي: أشعار عربية  .551

 ابن زيدون: شاعر األندلس  .551

 شعر الوصف في بالد األندلس  .558

 والسعادةوالالوعي  الوعيكتاب في علم النفس:  .558

 قياسات الذكاء بالعربية  .551

 حاالت عالجية لغير القادرين .554

 مقاالت في علم النفس .501

 عشر قصص عربية .505

 .لغير الناطقين بالعربية  : العربية فن .500

 محمد ) ص( رسول البشرية .508

 باللغتين – اإلسالميةالتعاليم األخالقية العربية و .501

 اإلسالم ومصالح البشر .501

 موجز التاريخ اإلسالمي  .508

 مقاالت –اللهم فاشهد  .508

 إلدارة ونظرياتها أسس ا .501

 نظرية المؤامرة والعالم العربي  .504

 جزء أول – مهارات المعلم وإدارة الفصل .581

 جزء ثان – مهارات المعلم وإدارة الفصل .585

 األسرة العربية في مهب الريح .580

 قصص إجتماعية : حكايات من أمريكا .588

 باللغتين  –كلمة فقط  11قصص قصيرة جدا :   فن أدبي جديد .581

 ، بالعربية مترجمة عن اإلنجليزية الدخيل مسرحية : .581

 مترجمة عن اإلنجليزية  بالصينية، مسرحية الدخيل .588

 اإلنجليزية  مسرحية الدخيل باإلسبانية ، مترجمة عن .588

 مسرحيات وقصص / الشرط الثالث .581

 مسرحية : الثورة نحن وأنا . بالعربية  .584

 مسرحية اليانصيب: مترجمة لتشيكوف .511

 فارس الشهباء: عنترة بن شداد العبسي  .515

 قنديل أم هاشم: رواية ليحيى حقي  .510

 موجز رسائل إخوان الصفا  .518

 51 -رسائل إخوان الصفا  الرياضية التعليمية   .511

 51-ن الصفا النفسانية العقلية رسائل إخوا .511

 .من اإلدب العربي المعاصر  قصص عربية قصيرة .518

 مترجمة من اإلدب العالمي  – اإلحتالل وقصص أخرى .518

 البن شهيد األندلسي التوابع والزوابعقصة . .511

 إلبن طفيل حي بن يقظان  .514

 ألبي العالء المعري رسالة الغفران .511

 البن المقفع  كليلة ودمنةكتاب  .515

 الهمذاني الخمسين بالعربية  مقامات بديع الزمان .510

 الخمسين بالعربية  مقامات الحريري .518

 مقامة( 18مقامات الزمخشري ) .511

https://www.createspace.com/3484765
https://www.createspace.com/3484765
http://www.amazon.com/Ashar-Shabab-al-Rabi-al-Arabi-Arabic/dp/1467923605/ref=
http://www.amazon.com/Ashar-Shabab-al-Rabi-al-Arabi-Arabic/dp/1467923605/ref=
https://www.createspace.com/3465533
https://www.createspace.com/3357077
https://www.createspace.com/3357077
https://www.createspace.com/3356551
https://www.createspace.com/3356551
https://www.createspace.com/3484771
https://www.createspace.com/3484771
https://www.createspace.com/3474586
https://www.createspace.com/3474586
https://www.createspace.com/3474618
https://www.createspace.com/3474618
https://www.createspace.com/3476503
https://www.createspace.com/3476503
https://www.createspace.com/3355806
https://www.createspace.com/3476474
https://www.createspace.com/3483996
https://www.createspace.com/3484032
https://www.createspace.com/3484032
https://www.createspace.com/3484041
https://www.createspace.com/3484041
https://www.createspace.com/3484771
https://www.createspace.com/3484771
http://www.amazon.com/Arabic-Stories-stories-bilingual-ebook/dp/B006MWYY5W/ref=sr_1_18?s=books&ie=UTF8&qid=1324251986&sr=1-18
http://www.amazon.com/Arabic-Stories-stories-bilingual-ebook/dp/B006MWYY5W/ref=sr_1_18?s=books&ie=UTF8&qid=1324251986&sr=1-18
https://www.createspace.com/3519142
https://www.createspace.com/3521592
https://www.createspace.com/3521592
https://www.createspace.com/3521592
https://www.createspace.com/3790252
https://www.createspace.com/3790252
https://www.createspace.com/3790326
https://www.createspace.com/3790326
https://www.createspace.com/3831713
https://www.createspace.com/3863050
https://www.createspace.com/3831688
https://www.createspace.com/3831688
http://www.amazon.com/Kalila-al-Muqaffa-Volume-Arabic-Edition/dp/1475268866/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1336278672&sr=1-1
https://www.createspace.com/3831667
https://www.createspace.com/3831667
https://www.createspace.com/3852641
https://www.createspace.com/3852641
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 المعاصر بالعربية  قصص قصيرة من األدب العربي .511

 5مترجمة من األدب العالمي  – االحتالل وقصص أخرى .518

 طبائع االستبداد للشيخ عبدالرحمن لكواكبي .518

 البخاري ومسلم باب اإليمان في الصحيحين .511

 تفسير الجاللين : سورة البقرة .514

 .كتاب الطهارة في صحيح مسلم .581

 5/إثنان وخمسون مقاال ألنيس منصور.52 .585

 0خمسون مقاال ألنيس منصور/  .580

  .8مقاالت ألنيس منصور/  .588

 تفسير سورة الكهف : شريف سيد قطب .581

 تفسير سورة الكهف : يوسف القرضاوي .581

 صدام حسين : رواية أخرج منها يا ملعون .588

 زبيبة والملك: رواية لصدام حسين  .588

 اإلحسايني السأم الباريسي ترجمة أشغار بودلير لمحمد  .581

 أرض البرتقال الحزين لغسان كنفاني  .584

 أحمد عبدالسالم البقالي :الطوفان األزرق : رواية  من الخيال العلمي  .581

 البعد الخامس: رواية من الخيال العلمي: طالب عمران .585

 كتاب كفاحي : أدولف هتلر )باللغتين( .580

 شاعرات العرب : فدوى طوقان :شاعرة من فلسطين .588

 المالئكة : شاعرة من العراق  شاعرات العرب: نازك .581

 شاعرات العرب : والدة بنت المستكفي .581

 شاعرات العرب: رابعة العدوية .588

 شاعرات العرب : غادة السمان .588

 شاعرات العرب: سعاد الصباح .581

 شاعرات العرب قي األندلس  .584

 شعراء العرب: أبو القاسم الشابي .511

 شعراء العرب: امرؤ القيس )الملك الضليل( .515

 بن برد شعراء العرب: بشار .510

 شعراء العرب: المتنبي .518

 شعراء العرب : أبو العالء المعري .511

 شعراء العرب : نزار قباني  .511

 شعراء العرب: عبدالرحمن األبنودي  .518

 شعراء العرب: محمود درويش من فلسطين .518

 شعراء العرب: زهير بن أبي سلمى  .511

 رياحين الموشحات األندلسية  .514

 رباعيات الخيام بالعربية  .541

 جنون ليليالعشاق المجانين: م .545

 العشاق المجانين : ليلى األخيلية  .540

 العشاق المجانين: عروة وعفراء  .548

 صراع الماء والسكان في الشرق األوسط والعالم .541

 نوادر أشعب وأبودالمة والطفيليين .541

 الكرماء والبخالء  .548

 القصيدة الخمرية البن الفارض )باللغتين( .548

https://www.createspace.com/3790252
https://www.createspace.com/3790252
https://www.createspace.com/3790326
https://www.createspace.com/3790326
https://www.createspace.com/3678889
https://www.createspace.com/3678889
https://www.createspace.com/3719368
https://www.createspace.com/3719368
http://www.amazon.com/Tafseer-al-Jalalayn-Surat-al-Baqarah-Arabic/dp/1467916463/ref=
http://www.amazon.com/Tafseer-al-Jalalayn-Surat-al-Baqarah-Arabic/dp/1467916463/ref=
https://www.createspace.com/3720515
https://www.createspace.com/3720515
https://www.createspace.com/3723774
http://www.amazon.com/50-Maqal-liAnis-Mansour-Arabic/dp/1467935670/ref=
https://www.createspace.com/3718472
http://www.amazon.com/al-Kahf-Interpretation-Arabic-Sharif-Sayyed/dp/1466482753/ref=
http://www.amazon.com/al-Kahf-Interpretation-Arabic-Sharif-Sayyed/dp/1466482753/ref=
https://www.createspace.com/3715218
https://www.createspace.com/3715218
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 شموع ودموع عن النظرات للمنفلوطي .541

 األدب )اإلنشاء والرسائل( لسان العرب في مسارب .544

 مروج الذهب في الحكمة واألدب عند العرب  .011

 عالمات الحب وعشاق الغرام .015

 سر من قرأ: للترويح عن النفس  .010

 محاسن البسات البراقع من الرأس إلى القدم  .018

 العبرات لمصطفى المنفلوطي  .011

 بديع الكالم في مدح خير األنام  .011

 الفؤاد واللسان في الغزل وهوى الخالن   .018

  تلمني .... فالحب أعمى )حول شعر الغزل (ال .018

 موجز البالغة للشيخ الطاهر بن عاشور  .011

 رواية الدفلى لألديبة العربية ماري رشو .014

 رواية هبة لألديبة العربية : هناء كرم سابا  .051

 رواية في مهب الريح لألديب األردني : تيسير دبابنة  .055

 بقاش الهجرة السرية: قصص قصيرة بالعربية : محمد محمد ال .050

 رحالت السندباد البحري في ألف ليلة وليلة  .058

 صويحبات عمر بن أبي ربيعة  .051

 اللؤلؤ والمرجان في حدائق الزمان  .051

 ليلة  5115حكاية معروف اإلسكافي :الحكاية األخير من  .058

 عناصر النقد األدبي :دراسات أدبية .058

 سلسلة كتب ابن سينا عن القانون في الطب )سبعة كتب( .051

 ي غند ابن سينامناهج البحث العلم .5

 ابن سينا وعلم النفس  .0

 ا. خصائص المنهج العلمي عند ابن سينا .8

 تأثير ابن سينا في الغرب  .1

 األمراض وأسبابها البن سينا  .1

 القانون في الطب البن سينا : موضوع العظام .8

 عالج األوردة والشرايين عند ابن سينا  .8

 هكذا ولدت مريم : رواية لهناء كرم سابا   .054

 العالء : مقاالت لنجيب سرور من مصر تحت عباءة أبي .001

 نثر أدبي –غادة السمان: كوابيس بيروت  .005

 العجوز والبيدر : قصص قصيرة لعبدالرحمن األقرع من فلسطين  .000

 الجزء األول -األغاني لألصفهاني .008

 الجزء الثاني –األغاني لألصفهاني  .001

 الجزء الثالث  –األغاني لألصفهاني  .001

 الجزء األول    –توحيدي اإلمتاع والمؤانسة ألبي حيان ال .008

 الجزء الثاني   –اإلمتاع والمؤانسة ألبي حيان التوحيدي  .008

 أحالم مستغانمي: عابر سرير : رواية بالعربية  .001

 أحالم مستغانمي: فوضى الحواس : رواية بالعربية  .004

 أحالم مستغانمي: الجسد روياة بالعربية  .081

 شخصيات إسالمية : الخليفة عمر بن عبدالعزيز .085

 سالمية : أبو ذر الغفاري شخصيات إ .080

 موجز رسائل إخوان الصفا   .088
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 رسالة العشق من رسائل إخوان الصفا  .081

 األمثال  في شعر المتنبي .081

 األمثال عند العرب : نثرا وشعرا  .088

 عشق الفؤاد عند العباد :أشعار غزلية  .088

 رسالة المقريزي في الكيمياء والفيزياء .081

 سلسلة قصص أطفال باللغتين  .084

 قين بسمات وآهات العاش .011

 العريف حسن: ديوان شعر شعبي عن مصر: محمد عبدهللا .015

 هرولة فوق صقيع توليدو : رواية : ماري رشو  .010

 أوراق حلم: قصص قصيرة : ماري رشو .018

 الحب أوال: قصص قصيرة : ماري رشو  .011

 رجال في الشمس: رواية لغسان كنفاني .011

 حرائق امرأة : رواية بالعربية ماري رشو  .018

 ري رشوالشبيهة: رواية عربية ما .018

 وفاء عزيز أوغلي: عزف على أوتار قلب : قصص قصيرة .011

 قريبا -الغريض في التراث الغنائي العربي  .014

 قريبا -الغناء والموسيقى في اإلسالم  .011

 قصيدة المتنبي في رثاء جدته  .015

 ثالث مسرحيات مصرية: محمد عبدهللا ربيعي .010

 الجزء األول-كتاب الوفا بعريف فضائل المصطفى البن الجوزي .018

 أطفال على ألسنة الحيوانات قصص  .011

 السرطان: برج الغرام والكتمان .011
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شكر خاص يقدمه الدكتور حسن يحيى لألخوة واألخوات من القراء 

العرب المهتمين بمناهج التربية في المدارس العربي في المهاجر 

نظرا الختيار بعض الكتب في المناهج المدرسية في بريطانيا 

 . والواليات المتحدة ..

 

 

 
 

 

 
You may find us at:  

Twitter  Facebook  Google  Videos and Books  UTube & 

Amazon 
Thank you All….God Bless 

 Dr. Hasan Yahya Short  C.V   ملخص السيرة الشخصية

 للدكتور حسن يحيى

 

 
 

https://twitter.com/dryahyatv
https://www.facebook.com/Professorhasanyahya
https://plus.google.com/106716164788468697512/posts
https://plus.google.com/u/0/106716164788468697512/posts/p/pub
http://www.youtube.com/user/askdryahya
http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Daps&field-keywords=hasan+yahya+on+amazon&rh=i%3Aaps%2Ck%3Ahasan+yahya+on+amazon&ajr=1
http://en.gravatar.com/askdryahya
http://en.gravatar.com/askdryahya
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