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 في المثنويِة كان

 صوفية بيحتساو خواطر وجدانية

 

 

 سعيد ماضي أبو العزائم





 في المثنوية كان
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 في المثنوية كان
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 وىلاخلاطرة األ

 بينك... و ...  بيني



 ي المثنوية كانف
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 ثانيةاخلاطرة ال

 الـفـرق... و ...  الـجـمــع
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 ي المثنوية كانف
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 سادسةاخلاطرة ال

 عـيـن ـاي...  ـا لـيـلُي
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 ي المثنوية كانف
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 في المثنوية كان
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 تاسعةاخلاطرة ال

 الـقـلـب... و ...  الـعـقـل



 ي المثنوية كانف
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 عاشرةاخلاطرة ال

 دبعدَ البع... و ...  قبلَ القبل



 ي المثنوية كانف
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 ادية عشراخلاطرة احل

 الجسـد... و ...  الــروح ُ



 ي المثنوية كانف
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 ية عشرناثاخلاطرة ال

 الـمـقـام... و ...  حالُالــ



 ي المثنوية كانف
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 ة عشرلثاثاخلاطرة ال

 ـخــراآل... و ...  الـأول



 ي المثنوية كانف
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 عشر بعةاراخلاطرة ال

 ـبـاطـنال... و ...  ظـاهرُُالــ



 ي المثنوية كانف
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 ة عشرمسااخلاطرة اخل
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 ة عشرسادسرة الاخلاط

 ـحـزنال... و ...  ح ُفـرالــ



 ي المثنوية كانف
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 ة عشربعاساخلاطرة ال

 ـحيـاةال... و ...  مـوتالــ



 ي المثنوية كانف
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41 

 ة عشرمناثاخلاطرة ال

 ـاءجـرال... و ...  فوخلــا



 ي المثنوية كانف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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42 



 في المثنوية كان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

43 

 ة عشرسعاتاخلاطرة ال

 حقيقةال... و ...  شريعةُُال



 ي المثنوية كانف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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44 

 

 

 



 في المثنوية كان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

45 

 عشروناخلاطرة ال

 ملكوتال... و ...  ملك ُالــ



 ي المثنوية كانف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

46 

 

 



 في المثنوية كان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

47 

 واحدة والعشروناخلاطرة ال

 ـــاأنـ... و ...  ـــاأنـ



 ي المثنوية كانف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

48 



 في المثنوية كان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

49 

 ة والعشروننياثاخلاطرة ال

 المبنى... و ...  المعنى



 ي المثنوية كانف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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51 



 في المثنوية كان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

51 

 ة والعشرونلثاثاخلاطرة ال

 الـذكــر... و ...  الـحـضـرة



 ي المثنوية كانف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

52 



 في المثنوية كان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

53 

 ة والعشرونبعاراخلاطرة ال

 الـكـرامـة... و ...  الـواليـة



 ي المثنوية كانف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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54 



 في المثنوية كان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

55 

 ة والعشرونمسااخلاطرة اخل

 الـنـبـي... و ... الـرسـول 



 ي المثنوية كانف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

56 

 

 

 



 في المثنوية كان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

57 

 ة والعشرونسادساخلاطرة ال

 دــلـمـريا... و ...  الـمـرشـد



 ي المثنوية كانف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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58 

 
 

 

 

 



 في المثنوية كان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 سعيد أبو العزائم/ الشاعر

  

وله  ،وشعر الوجدانياتشاعر مصري من مدرسة الشعر العمودي  -

 كتابات بشعر التفعيلة 

له نشاط كبير في االهتمام بقضايا العروبة واإلسالم عامة وبالشأن  -

 .المصري خاصة

 له عدة إصدارات أدبية في مجال الشعر واألدب والسياسة -

 (دواوين شعرعشرة له )    

  6991في عام  "عيناك والقمر"ديوان 

  6991في عام  "ترانيم"ديوان 

 6999عام ، بالعامية المصرية "حكايات في الغربة"وان دي 

  2002في عام  "أشواق الخريف"ديوان 

  2002في عام  "على ضفاف الخليج"ديوان 

  2002في عام  "أميرة الحب"ديوان  

  2001في عام  "عند الغروب"ديوان 

  2066في عام  "ليٌل ونجوم"ديوان 

  2062في عام  "َبْيَنَها... و...  َبْيِني "ديوان 

  2062في عام  "في المثنوية كان"ديوان 
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 :في مجال األدب والسياسة له ثالثة كتب -

  2001في عام  "النظم الصوفي"كتاب 

  2002عام  في "فيوضات "كتاب 

 حول ثورة الخامس والعشرين من  "إرهاصات ثورة" كتاب

  .م2066 يناير

 

 www.saidabuazayem.net: الموقع اإللكتروني  -

  yousaid200@yahoo.com :  ونيالبريد اإللكتر -
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