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اآلداب جملة فصلية علمية حمكّمة تصدر عن جامعة األنبار بواقع جملة جامعة األنبار للغات و-١

عددين يف السنة، تنشر البحوث من اجلامعات واملؤسسات العلمية احمللية والعربية واألجنبية، يف 
  اآلداب واللغات احلية.

) للهوامش ١٢) للمنت و(١٤يقدم الباحث البحث مطبوعا يف نسختني يكون حجم اخلط (-٢
   خبط تاميةاخل
)simplified Arabic (وخبط  العربية،) للبحوث باللغةTimes New 

Roman اجلهات.) من مجيع ٢.٥(ومبسافة  منفردة،) للغات األخرى ومبسافات  
تكون البحوث املقدمة للنشر مكتوبة وفق املناهج العلمية البحثية املتعارف عليها ويرفق مع كل -٣

  املفتاحية.كلمة لكل منهما مع الكلمات )املائة(ليزية حبدود حبث مستخلصني باللغتني العربية واالجن
) صفحة مع األشكال والرسوم واجلداول والصور ٢٥يزيد عدد صفحات البحث على ( ألّا-٤

أما املالحق فتدرج بعد ثبت املصادر  ذلك،وتستوىف مبالغ إضافية من الباحث ملا زاد على  واملراجع،
  فقط.ال تنشر وإمنا توضع لغرض التحكيم علما أنّ املالحق  واملراجع،

مع مراعاة دقة حتريكها االلكترونية، يرجى طبع اآليات القرآنية وعدم نسخها من املصاحف -٥
  لغويا.

تعرض البحوث على حمكمين من ذوي االختصاص لبيان مدى أصالتها وصالحيتها، وال تعاد -٦
  البحوث إىل أصحاا سواء نشرت أو مل تنشر. 

  ل الباحث على نسخة واحدة من العدد الذي ينشر فيه حبثه.حيص-٧
  ينشر يف الة يعرب عن وجهة الباحث (الباحثني)، وال يعرب بالضرورة عن وجهة نظر الة. ما-٨
حتتفظ الة حبقوق نشر البحوث احلصرية وفقًا لقوانني حقوق الطبع وامللكية الفكرية الدولية -٩

  باس أو إعادة النشر ألي مادة منشورة يف الة إلّا مبوافقة خطية من الة.وال جيوز النقل أو االقت

 ضوابط النشر



   

 ت البحث  اسم الباحث  الصفحة 

وسام جعفر مهدي   م.د. 1

 التميمي 

 الثنائيات المتضادة في الشعر 

 بنية التكوين ورؤيا التشكيل 

 مقاربة نقدية في شعر عمرو بن لجأ التيمي

١ 

أحمد حسن   - البراعة األدبية في كتابة السيرة الغيرية   العزيز عواد  عبد أ.م.د. أحمد 20

 الزيات أنموذًجا 
٢ 

 ٣ الدالالت الّسيكولوجية للّون في معلّقة زهير بن أبي سلمى  م.د سندس قاسم عبدللا  56

80 
 م.م. يسرى محيسن علي

أ.د.فراس عبدالرحمن احمد  

ار  النجَّ

 ديوان عبدالرحيم بن احمد بن علي البرعي اليماني

 ( للهجرة 803المتوفى سنة )
 "دراسة موضوعية" 

٤ 

 عبدالفتاح مالك الجوعاني دالل  103
 أ.د. علي مطر الدليمي 

 األساليب البالغية ودورها في التعبير النبوي 
)ت:  ه( 926في منحة الباري للسنيكيُّ

٥ 

 مقاصد بشير مهدي  141

 أ.د. رميض مطر حمد 

التغاير وفاعلية التحول في السياق القرآني )دراسة تطبيقية  

 في شواهد بديع القرآن ( 
٦ 

 م.د. كمال عبد ناصر  181
الواقعية في شعر أبي الحسين الجّزار المصري )  

 )) دراسة تحليلية(( هـ( 679ت
٧ 

 م.د. مها فواز خليفة 223
الحال والمقام في ضوء أساليب البيان )شعر مسكين  

 الدارمي اختياراً( 
٨ 

 محمد شاكر محمود جاسم  245

 أ. م. د. عبد للا حميد حسين

جهود األشموني النحوية في توجيه األسماء المعربة في 

 كتابه توضيح التوضيح 
٩ 

712  
 نور فايق دهام الراوي 

أ. م. د. أحمد صفاء عبد 

 العزيز العاني 

التطبيقات الصرفية في ضوء المناهج التجديدية  
 المنهج الوصفي والمنهج المعياري أنموذًجا  - الحديثة

١٠ 

 محمد كريم عبدللا  290

 للا جميل أ. م .د. ظافر خير

ِعلّة الّلبِس أو االلتباِس في كتاب شرح الملوكّي في 

 التَّصريف البن يعيش 
١١ 

 أ.م. د. هديل  رعد تحسين 310
الشعر الوارد في رسالة الغفران:    ألفاظ الحركة  في

 دراسة معجمية 
١٢ 

 أحمد محمد ظاهر  337

 أ. د. مصطفى كامل أحمد 

طرائق ضبط المفردات في معجم مشارع اللغة ليوسف  
هـ( دراسة  812بن إسماعيل بن إبراهيم )ت بعد 

 تطبيقية 

١٣ 

 جبار علي زيدان  351

 أ. م. د. إسراء صالح خليل

دية لميرك  األدلَّة اللغوية في  كتاب شرح الشَّمائل المحمَّ

 هـ( 930شاه الشيرازي )ت بعد 
١٤ 

 عذراء داود سليمان  376
 أ. د. مصطفى كامل أحمد 

باب الثاء من كتاب )منهاج الفالح في التعريف 

واالصطالح( ألحمد نزهت الرهاوي القسطنطيني 

 دراسة وتحقيق  - هـ( 1192)ت

١٥ 

 المحتويات  



 محمد عبد صالح حسين  413

 رافد حميد سويدانأ. م. د. 

رفيَّة لألفعاِل المعتلَِّة بحرٍف واحٍد في كتاِب   األبنية الصَّ

 هـ( 933اإلصباح البن هالٍل الحلبي )ت 
١٦ 

 عمر زاهد محيسن  437

 أ. د. جاسم محمد سهيل

باب الضمائر في شرح قالئد التعريف في علم التصريف  

لشرف الدين أحمد بن محمود بن عمر الَجندي  

هــ(، دراسة وتحقيق 669)ت:  

١٧ 

 م. م. كامل إبراهيم كامل هديب  447
أحرف الجواب في القرآن الكريم وعالقتها بأحرف  

 االستفهام 
١٨ 

 محمد وطبان عيد  469

 أ. د. ليث قهير عبد للا

اللغة ليوسف   توظيف الشاهد القرآني في معجم مشارع
هـ( من حرف  812بن إسماعيل بن ابراهيم )ت بعد 

 الغين إلى نهاية حرف الالم 

١٩ 

م. د. عبد المطلب نجيب شهاب   481

 أحمد

التصحيح اللغوي عند المعاصرين )كتاب تذكرة  

 -أنموذًجا –الكاتب( 
٢٠ 

 هشام عبد الستار وحيد - 1 497

 أ.م.د. عنان جميل لويس  - 2

The Poetics of the Mundane in Frank 
O’Hara’s Selected Poems 

٢١ 

 م. اوس نصري حمد  523
A Pragma-Stylistic Analysis of Selected 
Siegfried Sassoon’s Poems ٢٢ 

 م.م قصي خلف حسين 544

Unhomeliness Vs. Hybridity: Women’s 

Suffering and Crisis of Identity in Elif 
Shafak’s Honor 

٢٣ 

 علياء عبد محسن - 1 564

 د. محمد فليح حسن - 2

Ecofeminist Reading of Woman Vision in 

Elizabeth B. Browning's A Dead Rose 
٢٤ 

 نور عزيز عبد - 1 584

 د. مجيد محمد مضعن - 2

Domestic Abuse in Caryl Churchill's The 

Hospital at the Time of the Revolution 
٢٥ 

 مروان صالح عباس - 1 598

 د.جمعة قادر حسين - 2

Rhetorical Move Analysis of Iraqi Post 

Graduate Students' MA Linguistics Thesis 
Abstracts 

٢٦ 

 شيماء محمد احمد - 1 617
 د. الن علي سعيد - 2

When Memories Haunt: A Psychological 

Approach to Trauma in Hosseini's The 

Kite Runner 

٢٧ 

632 
 نور سالم عيدان - 1

 ا.د. اسماء خلف مدلول - 2
 

Reflection of Pain in Nature: 

Psychoanalytic Reading in Stanley 
Kunitz's Selected Poems 

٢٨ 

 امنه نظام الدين جابر - 1 652

 د.لمياء احمد رشيد - 2

Ageism and Elder Abuse in Velma Wallis 

Two Old Women 
٢٩ 

666 
 مريم اسعد عبد - 1
د. عمار عبدالوهاب  - 2

 العبدلي 

Iraqi EFL Learners' Comprehension of 
Indirect Speech Acts in Literary Texts ٣٠ 

694 
 رنا عبد الواحد فاضل  -1

 د. مصلح شويش احمد  -2
 

The Representation of Transitivity 

Clauses in Iraqi EFL Learners’ Literary 
Performance 

٣١ 
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 اليماني   البرعي علي بن  احمد بن عبدالرحيم   ديوان

 للهجرة ( 803) سنة المتوفى

 " موضوعية"دراسة 

 الباحثة : يسرى محيسن علي / جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية 

ار/جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية   أ.د.فراس عبدالرحمن احمد النجَّ

 المستخلص: 

يخ عبدالرحيم البرعي في اشعاره كل اغراض الشعر العربي, بل اكتفى بتناول  لم يطرق الش
معظم   فكانت  النبوي,  المديح  وهو  واحٍد  على غرٍض  ديواَنُه  ُجلَّ  أوقف  أنَّه  كما  منها,  محدود  عدد 
النظم في اغراض   يهمل  لم  نفسه  الوقت  الشريف. ولكنه في  الغرض  قصائِدِه تصبُّ في خدمة هذا 

, و لشيوخه من  (ملسو هيلع هللا ىلص )قصائد المناجاة, والتوسل هلل تعالى, وقصائد مديح لصحابة النبياخرى, ومنها  
 الصوفية, كما كتب قصائد في الوعظ والنصح واالرشاد, وكان لوصف الطبيعة نصيب في قصائده.

 المديح,    البرعي  علي  بن  عبدالرحيم,    التصوف  شعر,    المملوكي  العصر  أدب:  الكلمات المفتاحية
 .النبوي 

Abstract 

Sheik Abdul Rahim Al-Buraie did not address all the poetry issues in 

Arabic in his poetry. He only dealt with a limited number of them, and he 

also stopped most of his poetry for one purpose, which is to praise the 

Prophet. At the same time, he did not neglect other systems for other 

purposes, including the poem of the Lampstand, the plea of the Almighty, 

the praises of the Prophet's companions (peace be upon him), and of his Sufi 

sheiks, as he wrote poems in exhortation, advice, and guidance, and the 

description of nature had its place in his poems. 

Keywords: the literature of the Mamluk era, the poetry of Sufism, Abd al-

Rahim bin Ali al-Borai, the praise of the Prophet. 
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حيم بن احمد بن علي نبذة عن   البرعي الشيخ عبدالرَّ

 )صاحب الديوان(

المصاد معظم  )عبدالرَّحيم(اتفقت  هو  اسمه  أنَّ  في  يخ  للشَّ ترجمْت  التي  انفرد.  (1) ر  بن    وقد  محمد 
, وتابعه على ذلك المستشرق االلماني كارل    (2) يحيى زبارة اليمني الصنعاني بتسميته )عبدالرَّحمن(

 بروكلمان. وهذا ما يدحضه الشاعر نفسه بذكره السمه الصريح )عبدالرحيم( في الكثير من قصائده.
في اغلب المصادر, وخالفهم في ذلك البريهي, وابن زبارة, ود. شوقي    (3) مَّا اسم ابيه فهو )احمد(وأ

واب هو ما ذكره الشاعر نفسه في ديوانه؛ إذ يقول (4) ضيف في انَّ اسم ابيه )علي(                 :(5) , والصَّ
ا وهااااااااااا  درِ  النَّضاااااااااايِد غرائ اااااااااا   ماااااااااان الااااااااااُّ

 
 أحماااااااااااد مؤِلُفهاااااااااااا عباااااااااااُد الااااااااااارَِّحيِم بااااااااااانِ 

   
ولكن من اورد اسمه كامال هو    وبذلك يكون االسم الصحيح للشيخ هو: عبدالرَّحيم بن احمد بن علي.

مة الشهير, والشاعر البليغ الصقيع   الوشلي في كتابه)نشر الثناء الحسن( إذ يقول:)ومن جبل برع العالَّ
ابراه بن  النظير عبدالرحيم بن احمد بن عبدالرحيم بن اسماعيل  يم بن اسماعيل بن مسلم بن  عديم 

 (6) قيس بن الحارث البرعي المهاجري(
, والهجر كذلك:القريُة بلغة حمير  (7)نس ة  الى هجر  وامَّا نس ه فتذكر اغلب المصادر انه )الهاجري(

  بل إنَُّه ُربَّما ُسمِ ي با)الهاجري(   ,(9), وكذلك هو بلُد باليمن بينه وبين عثر يوم وليلة(8)والعرب العاربة
واما البريهي فأورَد   .(10) ألنَّه كان يأخذ العلم في االربطة الصوفية والتي كانت تسمى آنذا  )هجر(

وكذا الوشلي إذ يقول في ترجمته:)المهاجري نس ة الى مهاجر قبيلة من  ,  (11) نسبته بلفظة )المهاجري(
 .  (12)ُبرع(

ه؛ فإذا ُذِكَر البرعي انصرف  حتى بات ُيعرُف ب  (13)ولكن النسب الذي غلب على اسمه هو )البرعي(
وُبَرع اليه.  )ُزَفر(:  (14)الذهن  تهامة  كا  في  والمراوعة  باجل  على  يطل  وادي  (15)جبٌل  من  بالقرب   ,

ة يسكنها الصنابر من حمير  ,سهام وعلى هذا    (17), وهو في ناحية زبيد(16) فيه قلعة حصينة وُقرى عدَّ
 .(19)النيابة لشيخ البرعي, وُتكتب اليوم:, القرية التي ُوِلد فيها ا(18) الجبل تقع النيابتين

رغم شهرة البرعي الواسعة, وانتشار قصائده بين الناس, إالَّ أننا نجد في ترجمته جوانب مجهولة لم  و
في التعرف عليها. وأول ما يصادفنا منها تأريُخ    -على كثرتها  –تسعفنا المصادر التي ترجمْت له  
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ريخا محددا لوالدته. بل أنَّ بعضهم قد اضطرب في تحديد القرن  مولده؛ فلم يذكر أيٌّ ممن ترجم له تا
-ها447الذي ينتمي اليه الشاعر؛ فجرجي زيدان ينس ه الى القرن الع اسي الرابع, الممتد بين عامي)

م لمع  1085-ه 450, وسايره على ذلك المستشرق االلماني بروكلمان إذ يقول:)في سنة  (20) ها(656
. وأما المستشرق نيكلوسون فيرى انه من  (21) عبدالرَّحمن بن احمد البرعي(  في جنوبي الجزيرة العربية

الميالدي عشر  الثاني  القرن  يقوله  ,  (22) اهل  ما  بقوله:)وخطأ  ضيف  الدكتور شوقي  فنَّده  هذا  وكل 
القرن   من شعراء  أنَّه  ِمْن  نيكلسون  يقوله  وما  الهجري,  الخامس  القرن  من شعراء  أنَّه  ِمْن  بروكلمان 

الميالدي(الثاني   العاشر  (23) عشر  القرن  اهل  انه من  الى  الدكتور محمد عبدالمنعم خفاجي  .وذهب 
صوفية   أعالم  من  فيه  ورد  وما  شعره,  وخصائص  الديوان  أنَّ  بقوله:)إالَّ  ذلك  وبرر   , الهجري 

الحسيني)ت  مرتضى  محمد  السيد  له  العروس  تاج  صاحِب  وذْكُر  ذلك  1205كالبوصيري,  كل  ه( 
أنَّه متأخ الهجري(يثبت  العاشر  القرن  الهجري, وُربَّما كان من نتاج  الخامس  القرن  . وأمَّا  (24) ر عن 

بقية التراجم فقد نسبت زمنه الى القرن الثامن الهجري استنادا الى وقت وفاته, ومنهم البريهي. وما  
الق في  وفاتهم  كانت  الذين  المشايخ  بعَض  اشعاره  في  مدح  قد  البرعي  أنَّ  هو  الرأي  هذا  رن  يعزز 

الرداد )ت بكر  ابي  بن  أحمد  الشيخ  امثال  من  الهجري  محمد    (25)ها(821التاسع  بن  والشيخ عمر 
)ت في زمن      (26) ه(820العرابي  وليس  زمنهم  في  أنَّه عاش  القاطع  العقلي  بالدليل  يثبت  ما  وهذا 

وخ قد ذكر أنه بحث عن ترجمة البرعي قد وجد أنَّه )لم يذك ره العماد  يس قهم.كما ان االستاذ عمر فرُّ
ه( مع أنَّه قد ذكر شعراء يمانيين أقل  منه قيمة  وشهرة , ولم اعثر على ذكر له  597االصفهاني )ت

ه( وال في "ذيول العبر" للحافظ الذهبي ولمحمد بن علي الحسيني  748في "العبر" للحافظ الذهبي )ت
البرعي تقليد ظاهر    ه(.... وفي ديوان 1089ه( وال في "شذرات الذهب" للعماد الحنبلي )ت 765)ت

 .(27) ه(695ه(, والبوصيري )ت 632لنفر من المتأخرين كابن الفارض )ت

 في ديوانه األغراض التي طرقها البرعي
:  -قصائد المناجاة : أوالا

وهو نوع من أنواع الشعر الصوفي القائم على التضرعات واالبتهاالت واالستعطافات للذات اآللهية.  
تعطشَّ  ُتظِهُر  القصائد  مغفرتِه  وهذه  ونيِل  عزوجل,  موالُه  من  الُقْرِب  بلذَِّة  للفوِز  وشوَقُه  الشاعر,   

رِ  والَكْرِب عنه, فيقول  :(28) ورضاه, وطل ِه كشَف الضُّ
َك ياااااااااااهو  إنَّ الكاااااااااااااااااريم يجياااااااااااااااااب مااااااااااااااااان نااااااااااااااااااداهُ  قااااااااااف بالخضااااااااااوع وناااااااااااِد ربااااااااااِ 
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 واطلاااااااااب بطاعتاااااااااه رضااااااااااه فلااااااااام يااااااااازل

  
 باااااااااااااالجود ُيرضاااااااااااااي طاااااااااااااالبين رضااااااااااااااه

   
هُ واسااااااااااااااااااأله مغفاااااااااااااااااا   رة  وفضااااااااااااااااااال  إنااااااااااااااااااَّ

  
 م سااااااااااااااااااااااااااوطتان لسااااااااااااااااااااااااااائليه يااااااااااااااااااااااااااداه 

   
إنَّ البرعي يدعونا الى اللجوء الى هللا عزوجل في كلِ  االمور, وأن نخضَع خضوع ا تام ا ونناديه فهو  
لمن يطلب , ولمن ال يطلب   بالعطاء,  ُيناديه, ويداه دوم ا م سوطتان  َمْن  ُيجيب  الذي  الكريُم  الَجَواُد 

 على َحدٍ  سواء.
, ونجُد ذلك غال  ا  (ملسو هيلع هللا ىلص) مما ُيالحظ في قصائد البرعي أنَُّه كثير ا ما يتوسل الى هللا س حانه بنبيِه الكريم و 

 :(29) في خواتيم قصائده كقوله في إحداها
 واقبااااااااااااااااْل توساااااااااااااااالنا بفضااااااااااااااااِل ُمحماااااااااااااااادٍ 

  
 وبماااااااااااااان لااااااااااااااُه وجااااااااااااااٌه لااااااااااااااديَك وجاااااااااااااااه

   
رى عباااااااااااادالرَّحيم برحمااااااااااااةٍ   واشاااااااااااادد عااااااااااااُ

  
ر   اه أنَّ الحااااااااااااااوادَث قااااااااااااااْد فصاااااااااااااامَن عااااااااااااااُ

   
الذي   البديع  النظم  من  قالب  في  ال اري عزوجل, وصاغ ذلك  قدرة  دالئل  ا  أيض  البرعي  تناول  ولقد 
خالل   من  الخالق  بديع صنع  في  التفكر  الى  يدعو  وهو  اآللهية.  للذات  التمجيد  من  الكثير  يحوي 

 :(30) التفكر في مخلوقاته, داعي ا من خالل ذلك الى اإلقرار بوحدانيته الحقَّة فيقول
نعه ماااااااااان ُنطفااااااااااةٍ   أباااااااااادى بمحكاااااااااام صااااااااااُ

  
 بشااااااااااااااار ا ساااااااااااااااوي ا جااااااااااااااالَّ مااااااااااااااان ساااااااااااااااواه 

   
 وبنااااااااى السااااااااموات الُعلااااااااى والعاااااااارش وال

  
الهُ  ال الجميااااااااااااَع عااااااااااااُ مَّ عااااااااااااَ  كرسااااااااااااي مااااااااااااُ

   
ا ا ُمثبتااااااااااا   ودحاااااااااااا بساااااااااااي  األرِض فرشااااااااااا 

  
 بالراسااااااااااااااااااااااااايات والن ااااااااااااااااااااااااااِت حاااااااااااااااااااااااااالهُ 

   
ياااااااُح علااااااى اخااااااتالف هبوبهااااااا  تجااااااري الرِ 

  
ُك واألناااااااااااااااااااواهُ   عااااااااااااااااااان إذناااااااااااااااااااه والُفلاااااااااااااااااااْ
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ةٍ  ى وكااااااااام مااااااااان ُكْرباااااااااَ  كااااااااام نعماااااااااٍة َأْولاااااااااَ
  

 أجلاااااااااااااى وكااااااااااااام مااااااااااااان ُمبتاااااااااااااٍل عافااااااااااااااهُ 
   

فنراه في هذه األبيات يعرض بصياغة بديعة قدرة هللا عزوجل بْدء ا ِمْن خلق اإلنسان من ُنطفٍة مهينٍة,  
, يسمع وينطق, ويرى ويتحر , كما نرى الشاعر يعرض مشاهد وصور من   حتى استوى َبَشر ا كامال 

خ المتنوعة,  بدائِع  بالن اتات  وزيَّنها  بالج ال,  الخالق  مبَّتها   التي  الم سوطة  كاألرض  للكون,  هللا  لِق 
ماء واألرض, وتسييرها للسفن في ال حار وغيرها الكثير مما يقصر   رها في َجَرَيانها بين السَّ يُح سخَّ والرِ 

 عنه العدُّ والحصُر.
اإلن تقود  المرئية كلَّها  المشاهَد   الغيبيِة والتي  إنَّ هذِه  المشاهِد  إلى اإلستدالل على  ال صيرِة  ذا  ساَن 

 :(31)اليمكن لإلنسان أْن يراها, ويتعرَّف عليها بحواسِه, المحدودة القدرة. يقول البرعي
ْنعِه بوجاااااااااااااودهِ   شااااااااااااهدْت غرائاااااااااااااُب صااااااااااااُ

  
 لاااااااااااااااواله ماااااااااااااااا شاااااااااااااااهدْت باااااااااااااااِه لاااااااااااااااواله

   
 وإَلياااااااااااااااِه أذعنااااااااااااااااِت الوجاااااااااااااااوُه ف منااااااااااااااااْت 

  
ؤِمُر حبَّهااااااااااااااااااااا اه بالغيااااااااااااااااااااِب تااااااااااااااااااااُ  إيااااااااااااااااااااَّ

   
فالبرعي يدعو الناس الى صرف األفكاِر والخواطِر, التي قْد تخطر على قلِب اإلنساِن, وتدعوه إلى  
, والذي ال يمكن بالتأكيد أْن ُيدرَ  بالعقِل ال شري القاصِر ويدعوه الى   وجلَّ التفكُِّر في ذاِت الخالق عزَّ

يخ  :(32) معرفتِه من خالل النظِر الى مخلوقاته. يقول الشَّ
 سااااااااااااااااااارمدي ال قاااااااااااااااااااا أخياااااااااااااااااااٌر قاااااااااااااااااااديمٌ 

  
الُه العقاااااااااولُ  َرْت عااااااااان مااااااااادى عاااااااااُ  َقصاااااااااُ

   
 حياااااااااااااُث لااااااااااااام يشااااااااااااامل علياااااااااااااه مكاااااااااااااانٌ 

  
 يحتويااااااااااااااااااااااااِه أو غاااااااااااااااااااااااادوٍة وأصاااااااااااااااااااااااايلُ 

   
ْن لااااااااااااُه الُملااااااااااااُك والملااااااااااااوُ  عبياااااااااااادٌ   مااااااااااااَ

  
زُّ والعزيااااااااااااااااااااُز ذلياااااااااااااااااااالُ   ولااااااااااااااااااااُه العااااااااااااااااااااِ

   

واهُ يفناااااااااااااى ويبلاااااااااااااى لُّ شااااااااااااايٍء ساااااااااااااِ  كااااااااااااُ
  

ْ حاَنُه ال ياااااااااااااااازولُ  َو حاااااااااااااااايٌّ سااااااااااااااااُ  َوهااااااااااااااااْ
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ِب  أخي ر ا ُنالحُظ أنَّ الشيَخ البرعي يختتم شعر الُمناجاِة غال  ا بذكِر اسمِه, وُربَّما كان ذلك نوٌع من التقرِ 
, بذكِر اسمه وجلَّ ِ بيَن َيَدي    -اي البرعي-للمولى عزَّ ا من أيِ  َلَقٍب أو ِصَفٍة؛ للداللِة على تذلُّلُِّ د  ُمجرَّ
 :(33) خالقِه ُس حانه وتعالى فيقول

ْل  ْزَت ياااااااااا عباااااااااَدالرَّحيِم برحمتااااااااايَفقاااااااااُ  فاااااااااُ
  

ْزٌي لاااااااااااديَك وال عاااااااااااارُ   وطباااااااااااَت وال خاااااااااااِ
   

ا       :(34) ويقوُل أيض 
 فحقااااااْق رجاااااااائي فياااااااَك ياااااااا غاياااااااَة الُمناااااااى

  
لٌّ  ٌن مؤمااااااااَ  فأنااااااااَت لمااااااااْن يرجااااااااوَ  ِحصااااااااْ

   
ْل أنااااااااات ياااااااااا عبااااااااادالرَّحيِم برحمتاااااااااي  وقاااااااااُ

  
لُ  َت وماااااااااْن َيْعنياااااااااك فهاااااااااو ُمَجماااااااااَّ  ُخِلقاااااااااْ

   

 -وي:ثانياا:المديح النب

)من فنون الشعر التي أذاعها التصوف؛ فهي لون من   -كما يقول زكي م ار –كانت المدائح النبوية 
التعبير عن العواطف الدينية, وباب من األدب الرفيع؛ ألنها ال تصدر إالَّ عن قلوٍب مفعمٍة بالصدِق  

الشعراء  (35)واإلخالص( كان الهتمام  وقد  الصوفية منهم-.  ة  األم  -وخاص  العربي؛  بالغ  أدبنا  في  ر 
قد أمَّرْت وبشكل ملموس في األدب الصوفي, وأخذت  (  ملسو هيلع هللا ىلص)ذلك أنَّ الصفات العظيمة لشخصية النبي  
 مساحة واسعة من قلوب وعقول الصوفية.

والشيخ البرعي من الشعراء الذين غلب على شعرهم النظم في هذا الغرض الجليل؛ فحين ننظر الى  
الشاع  اهتمام  أنَّ  نجُد  النبيديوانه  ُخُلِق  وصف  حول  ُمْنص ًّا  كان  الشريِف,  (ملسو هيلع هللا ىلص) ر  ونس ِه  وَخْلِقِه,   ,

اسم   يذكر  الشاعر  ماكان  وكثير ا  المشركين.  مع  معاركِه  في  وبطوالته  ومعجزاته,  وسيرته, 
مصحوب ا بذكر صفاته العظيمة, التي تعكس مكانته التي ال تدانيها مكانة. يقول في    (ملسو هيلع هللا ىلص )المصطفى

 :(36) احدى قصائده
رٍ محمااااااااادٌ    سااااااااايد الساااااااااادات مااااااااان ُمضاااااااااَ

  
ه  ساااااااارُّ النبيااااااااين محيااااااااي الااااااااديِن ُمْكِرمااااااااُ

   
 فااااااااااارُد الوجاااااااااااوِد أبااااااااااارُّ القلاااااااااااِب أرحماااااااااااهُ  فاااااااااارُد الجاللااااااااااِة فاااااااااارد الجااااااااااود مكُرمااااااااااة  
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هذا ما نلحظ تكرره في اغلب القصائد, وغال  ا ما يت ع ذلَك ذكُر معجزاتِه, والتي كانت عنصر ا مهمًّا  و 
  ( ملسو هيلع هللا ىلص ). فالمعجزات التي أجراها هللا )س حانه وتعالى( على يد نبيه الكريمدئوأساسي ا من عناصر القصا

والمعراِج,   كاإلسراِء  سماويٍة  معجزاٍت  بين  ما  تنوعت  وقد  نبوته.  صدق  على  الواضح  البرهان  هي 
يديه التي جرت على  المعجزات  القمِر, وبين أرضيٍة كمعظم  يده    (ملسو هيلع هللا ىلص)وانشقاِق  كتسبيح الحصى في 

الطعام, وحنين الجذع, ون ع الماء من اصابعه الشريفة وغيرها الكثير, مما ال مجال    الشريفة, وتكثير
 :(37) لعده وحصره هنا . يقول البرعي

 البااااااااااااادُر شاااااااااااااقَّ لاااااااااااااه وال ااااااااااااايم ظللاااااااااااااه
  

 والجاااااااااااذُع حااااااااااانَّ وسااااااااااا حنَّ الحصااااااااااايَّاتُ 
   

 وشااااااااااُة جاااااااااابَر ياااااااااوَم الجااااااااايِش معجااااااااازة  
  

 نعااااااااااَم النباااااااااايُّ ونعااااااااااَم الجاااااااااايُش والشااااااااااااةُ 
   

, أال وهي القرآُن الكريم, فأشار الى ذلك (ملسو هيلع هللا ىلص)البرعَي ِذْكُر أعظِم معجزٍة جاء بها المصطفى  تِ وولم َيفُ 
 :(38) في العديد من قصائده, فيقول على سبيل المثل ال الحصر

 وقاااااااااااام يتلاااااااااااو مااااااااااان التنزياااااااااااِل معجااااااااااازة  
  

 تمحاااااااااااااو األناجياااااااااااااَل والتاااااااااااااوراةَ والزبااااااااااااارا
   

ا أحاااااااااااالَّ الطيِ  اااااااااااااِت لنااااااااااااا ا قويماااااااااااا   ديناااااااااااا 
  

َرا نمااااااا ال دياااااااَن   سااااااايََّب األنعااااااااَم أو َبحاااااااَ
   

,  (ملسو هيلع هللا ىلص) ويغتنم البرعي فرصَة ذكِر معجزِة اإلسراء والمعراج لإلشارِة الى المنزلة العظيمة التي بلغها النبي
وتكريمه وتقديمه على جميع األنبياء السابقين)صلوات هللا وسالمه عليهم اجمعين( من خالل صالته  

 :(39) , فيقول عن ذلك ر بهم إمام ا, في المسجد االقصى الم ا
ُه كرامااااااااااااااااة المعااااااااااااااااراِج فضااااااااااااااااال    كفتااااااااااااااااْ

  
ْرِب ساااااااااااااَد األنبيااااااااااااااءَ   بهااااااااااااا فااااااااااااي القااااااااااااُ

   
ز ٍ   ساااااااااااااارى ماااااااااااااان مكااااااااااااااٍة ببااااااااااااااراِق عااااااااااااااِ

  
 ألقصااااااااااااااى مسااااااااااااااجٍد وعااااااااااااااال السااااااااااااااماءَ 
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ة  لااااااااااااااااااااُه األبااااااااااااااااااااواُب منهااااااااااااااااااااا  ُمفتَّحاااااااااااااااااااَ
  

 يجاوُزهااااااااااااااااا الااااااااااااااااى العاااااااااااااااارِش ارتقاااااااااااااااااءَ 
   

ا رَّ بااااااااااااااااااِه المالئكاااااااااااااااااُة ابتهاجاااااااااااااااااا   فساااااااااااااااااُ
  

ُه الرُّ   ُل اقتااااااااااااااااداءَ ساااااااااااااااا وصاااااااااااااااالَّى خْلفااااااااااااااااَ
   

ْوسٍ  ْن قااااااااااااااااِب قاااااااااااااااَ ُه ماااااااااااااااِ َم رباااااااااااااااَّ  وكلاااااااااااااااَّ
  

َم فاااااااااااااااااااااي َتحيتاااااااااااااااااااااِه الثنااااااااااااااااااااااءَ   وُأْلهاااااااااااااااااااااِ
   

النبي فمعجزات  معرض    ( ملسو هيلع هللا ىلص)إذن...  في  البرعي  تناولها  والتي  الكبرى,  األهمية  ذات  المواضيع  من 
 ؛ وذلك لما لها من داللة دينية وعاطفية لدى الشاعر والقارئ على حدٍ  سواء.( ملسو هيلع هللا ىلص)مديحه للمصطفى

 والصحابة)رضي هللا عنهم(: (ملسو هيلع هللا ىلص)ثالثاا:مديح آل بيت رسول هللا 

َيُفِت البرعيُّ أْن يخصَص في ديوانِه مكان ا لمدِح آِل بيت النبوَِّة, والصحابة الكرام. كيف ال؟ وهم   لْم 
ُموا الغالي والنفيس م   ن أصحاُب المكانة الرفيعة والمنزلة العالية في االسالم, والتي تسنموها حين قدَّ

 لتبيَّن ِعَظِم منزلتهم, وعلوَّ قدرهم.  ( ملسو هيلع هللا ىلص)أجِل نصرِة دين هللا )عزوجل(, وجاءْت أحاديث المصطفى

الرعيل   خاصة   الكريمة,  الُخُلقية  صفاتهم  وذكر  بها,  واإلشادة  بطوالتهم  ذكر  على  البرعي  َز  ركَّ وقد 
والذين كانوا نعَم السنِد    ,األول منهم, أمثال أبي بكٍر وُعَمَر وعثمان وعلي )رضي هللا عنهم اجمعين(

ا    (ملسو هيلع هللا ىلص)للحبيب ين الحنيف, والوقوف بوجِه المشركين الذين لم يألوا ُجهد  في تبليغ دعوته, والذود عن الدِ 
 :(40) في محاربِة المسلمين. يقول في القصيدة التي مطلعها

َما ِحَكْت بااااااااااااروُق األباااااااااااارقين َتُ سااااااااااااُّ  ضااااااااااااَ
  

ما ِد السااااااَّ َمْت نجااااااوُم الحااااااقِ  فااااااي َكبااااااَ  وسااااااَ
   

 :(41) الى أْن يقول     
َبَق الااااااااورى   وعلاااااااى أباااااااي بكاااااااٍر فقاااااااد ساااااااَ

  
ْذ أسااااااااااااااااالَما ال  وتصاااااااااااااااااديق ا ماااااااااااااااااُ  َفضاااااااااااااااااْ

   
هِ  ِه وبَمالاااااااااااااااِ وَل بنفسااااااااااااااِ َد الرَّسااااااااااااااُ  َعضااااااااااااااُ

  
ا وبى لاااااااااااااذلَك مااااااااااااا أبااااااااااااارَّ وأرحماااااااااااااَ  طااااااااااااُ
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ى ُعماااااااااٍر الاااااااااذي بجهااااااااااِدهِ   وعلاااااااااى الَفتاااااااااَ
  

 فااااااااااي هللِا حاااااااااالَّ بساااااااااايِفِه مااااااااااا اسااااااااااتبَهَما
   

 ذياَن الااااااااا ُعثماااااااااَ  وعلاااااااااى شاااااااااهيِد الااااااااادارِ 
  

ما ْن نااااااااورِه اسااااااااتحيْت مالئكااااااااُة السااااااااَّ  مااااااااِ
   

حْب الكاااااااااااااااااااراِم فاااااااااااااااااااإنَّهم  واآلِل والصاااااااااااااااااااَّ
  

ُهٌب إذا ليااااااااااااال الحااااااااااااوادِث أظلماااااااااااااا  شااااااااااااُ
   

 :(42) ويقول في ُأخرى      
َريٌش فااااااااااااي نبؤتااااااااااااهِ   كاااااااااااام عاندتااااااااااااه قااااااااااااُ

  
ِذَبا ْحَر والكااااااااَ  وكااااااااْم أضاااااااااُفوا إَلليااااااااِه السااااااااِ 

   
 حتااااااااى رماااااااااهم بجااااااااايٍش ال ِكفاااااااااَء لهااااااااامْ 

  
ا الاااااى يهااااادي ْرَب والَحَرباااااَ  الُملحاااااديَن الحاااااَ

   
ةٌ  يُض المفاااااااااااارِق والهيجااااااااااااُء ُمْظلماااااااااااَ  باااااااااااِ

  
ا ُت ُرباااااااَ  كاااااااأنَّهْم فاااااااي ظهاااااااوِر الخياااااااِل َنباااااااْ

   
 أئمااااااااااااااااٌة شاااااااااااااااارَّف هللُا الوجااااااااااااااااوَد بهاااااااااااااااامْ 

  
ا اَل ُرَت ااااااَ َمْوا فااااااوَق العااااااُ ال َفسااااااَ  ساااااااُموا العااااااُ

   

رَف العظيمَ  لْم يقتصر على فئٍة دون ُأْخَرى؛    -ه الحنيفينِ ود  (ملسو هيلع هللا ىلص )أال وهو ُنْصَرُة النبي  -إنَّ هذا الشَّ
نيا واآلخرة. يقول البرعياألنصارُ فقد اشترَ  في ذلك المهاجرون  و   :(43) , فحاُزوا خير الدُّ

لِ  ناحياااااااااااااةٍ   وشااااااااااااانَّ غاراتاااااااااااااِه فاااااااااااااي كاااااااااااااُ
  

 وقاااااااااااااااااااااااَم هلِل واإلسااااااااااااااااااااااالِم ُمْنتصاااااااااااااااااااااارا
   

نْ  َريِش األبطحاااااااايِن وماااااااااِ  بفتيااااااااٍة ماااااااان قاااااااااُ
  

ِة أهاااااااال َرى اِر أُ الاااااااادَّ  أبناااااااااء ِقيلااااااااَ َد شااااااااَ  سااااااااْ
   

ا أقااااااااااااااُموا حااااااااااااادوَد هللِا وابتااااااااااااادروا  ُقومااااااااااااا 
  

َبَرا ْن صااااَ لَّ الساااايوِف ليعطااااوا أجاااار مااااَ  ظااااِ
   

وا دياااااااااااااااااانهم هلِل واعتصااااااااااااااااااُموا وا هلِل مااااااااااااااااااااا أمااااااااااااااااااااَرا وأخلصاااااااااااااااااُ  باااااااااااااااااااالُِّل وامتثلااااااااااااااااااااُ
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 باااااااااااااااااُعوا نفائسااااااااااااااااهم منااااااااااااااااُه وانفسااااااااااااااااهم

  
َرى  ا َفشاااااااااااَ ا رابحااااااااااا  ِد َبْيعااااااااااا  ِة الُخلاااااااااااْ  بجناااااااااااَّ

   

َز في مدِحِه للصحابِة )رضوان هللا عليهم( على نصرتهم للنبيأنَّ االحِظ  ومن الم  ؛  (ملسو هيلع هللا ىلص) لبرعي قد ركَّ
ينْلُه غيرهم على مرِ    لم  الصحابة من شرٍف  ُكَل ما حصل عليه  أنَّ  للقارئ  يقول  أْن  يريد  فهو هنا 

المصطفى َحوَل  وجودهم  وأخير ا  أوال   سب ُه  سنسمع(ملسو هيلع هللا ىلص) العصور  ُكنَّا  ما  ذا   ولوال  فأ  والنط  عنهم,  , 
 .(ملسو هيلع هللا ىلص)ذكُرهم كما انطفأ ذكُر غيرهم. لذا كان مدح البرعي وجٌه من أوجِه مدح النبي

إنَّ من الالفت للنظِر أننا نجُد البرعي يذكُر الصحابَة في نهايِة العديِد من قصائدِه؛ فال تكاد تخلو  
بها القاسمي    يس مدحدة التقصيدة مدٍح نبويٍة أو صوفيٍة من ذكرهم, واالشادة بهم. ومثال ذلك القصي

 :(44)فيقول في نهايتها

 وصاااااااااااالَّى علياااااااااااااك هللا ماااااااااااااالح باااااااااااااارقٌ 
  

ُة راعااااااااااااادِ  ُه فاااااااااااااي الجاااااااااااااوِ  حناااااااااااااَّ  تجاوباااااااااااااُ
   

َك يااااااااااا فاااااااااارَد الوجااااااااااوِد وتنثنااااااااااي  تخصااااااااااُّ
  

ا علااااااى الصااااااحب الكااااااراِم الموالاااااادِ   عموماااااا 
   

 عتيااااااااااااٍق وفااااااااااااااروٍق وعثماااااااااااااَن والفتاااااااااااااى
  

 علاااااااااااااااااااااااااايٍ  وات اااااااااااااااااااااااااااٍع وآٍل أماجاااااااااااااااااااااااااادِ 
   

 يةالصوف  مشايخ رابعاا:مديح

كان للشيوخ الذيَن تتلمَذ البرعي على أيديهم, أو نهَج منهج الصوفية عليهم, أو كان لهم عليه فضل,  
كان لهم جميع ا نصيٌب في ديوانه؛ فلم يغب عنه من باب الوفاِء, واالعتراف بالفضِل ألهِل الفضِل أْن  

َد فيها صفاَتهم الحميدة وأياديهم  هم بقصائَد عدَّ  ء.البيضايخصَّ

الشيخين   ُكلٌّ من  العرابي, كما مدح  الطريق عمر بن محمد  الذي أخذ عنه  الرعيُّ شيَخُه  وقد مدَح 
مكدش,   وبني  األهدل,  بني  من  والشيوخ  الَحَكمي,  بكٍر  أبي  بن  ومحمد  ال جلي,  حسين  بن  محمد 

 وغيرهم الكثير ممن جاء ذكرهم باالسم في الديوان.
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بمدح  مشايخه  البرعي  خصَّ  َووَ وقد  على  َصَفه ه,  هللا  أجرى  وما  الكريم,  والُخُلِق  الفضيلة,  بصفات  ْم 
ِ  بهم, وضرورة حفظ األدب   ايديهم من خوارِق العادات, واعتقاِد مريديهم بهم من جواز التوسل والتبرِ 
معهم؛ فهم أصحاب الفضل عليه, ولطالما حفظوا ماَء وجِهِه بكرمهم وإحسانهم. يقول في مدحه للشيخ  

 :(45)ر صاحب ترغمأبي بك بن عبدهللا
َداهُ وُكلَّمااااااااااااااا  مااااااااااااااا زلااااااااااااااُت أشااااااااااااااكُرُه نااااااااااااااَ

  
 طالاااااااااااْت ياااااااااااداه علااااااااااايَّ طاااااااااااال لسااااااااااااني

   
َوابٌس  ك والخطاااااااااااوُب عاااااااااااَ  ماااااااااااوالي جئتاااااااااااُ

  
ُه لهاااااااااااااااواِني  والاااااااااااااادهُر يصااااااااااااااارُف ناباااااااااااااااَ

   
 فتاااااااااااااااولَِّني وأقاااااااااااااااْل بجاااااااااااااااوِدَ  عْثَرتاااااااااااااااي

  
َدمانِ   وأقلاااااااااااااااْل نياااااااااااااااوَب نوائاااااااااااااااِب الحاااااااااااااااَ

   

ِمْن   الفقأن يشكفالبرعي ال يجُد غضاضة   َنيِل عطائهم ونوالهم فهذا  و  لشيوِخِه؛ طمع ا في  َروالحاجَة 
ولكننا   الحال.  لوالدِه ضعَف  الولُد  يشُكو  أْن  َضيَر  وال  لُه,  الوالد  بمثابِة  فالشيخ هو  لديِه؛  عي  ا  ليس 

الشخ   مح  حين  فعل  كما  شيوِخِه,  بعَض  يمدح  حيَن  أحيان ا  وُيغالي  ي الُغ  البرعي  أنَّ  محمد  ُنالحُظ 
قد حياهما وهما    (ملسو هيلع هللا ىلص) والفقيه محمد ال جلي؛ إذ أشاَر اليهما ليلة اإلسراء والمعراج, وأنَّ النبيَّ   لحكمي,ا

 :(46) لم ُيْخَلَقا بعد, بْل أنَّ االمور في الكون تجري بأمرهما فيقول
 أمحماااااااااااااااااااااااااااٌد ومحماااااااااااااااااااااااااااٌد هلِل مااااااااااااااااااااااااااان

  
لَّ مااااان بكمااااااا احتمااااااى ى كااااااُ يِن ُيْحمااااااَ  َجَبلاااااَ

   
 ال  ليلاااااااااااااةوإليكماااااااااااااا جااااااااااااارت اإلشاااااااااااااارةُ 

  
ا الرسااااااااااااااول وساااااااااااااالَّما  معااااااااااااااراج إْذ حيااااااااااااااَّ

   
َدم ا وآدم لاااااااااام يكاااااااااان  كااااااااااان الااااااااااورى عااااااااااَ

  
ِه روَحْيكماااااااااااااااا  فااااااااااااااادعا النبااااااااااااااايُّ بروحاااااااااااااااِ

   

 :(47) إلى أن يقول
 تجااااااااري بأمركمااااااااا االمااااااااوَر الااااااااى ماااااااادى

  
ة  كمااااااااااااااااااا أحببتمااااااااااااااااااا ْزال  وتوليااااااااااااااااااَ  عااااااااااااااااااَ
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لَّ مااااااااااا  ويحاااااااااايُ  ساااااااااارَّكما الوجااااااااااوَد فكااااااااااُ
  

 افاااااااي الكاااااااون ال يخفياااااااه شااااااايٌء عنكماااااااا 
   

وهذا مما اليجدر قوله؛ إْذ إنَّ األمر كله بيِد هللا )عزوجل( وحده, ال يشارُكُه في ذلك نبي مرسل وال  
 َمَلٌك ُمقرَّب.

ا: أشعار الحكم والمواعظ   خامسا

ُتعدُّ أشعار النصائح والحكم من األغراض التي كتب فيها شعراء الصوفية؛ فالصوفي أوال  وأخير ا سائٌر  
هللا)عزو  هالى  أجل(,  خالل  دُفه  من  المولى)عزوجل(  إرضاء  إلى  بِه  ُتْفضي  التي  الطريق  يسُلَك  ْن 

, على وفِق ما أمَر به القرآن الكريم والُسنَِّة النبوية الُمطهَّرة والتي كان وما يزال ديدنها   إت اعه للحقِ 
نهى عنه, وما  عمَّا  نتهاء  األمُر بالمعروِف والنهي عن المنكر, والقيام بما َفَرَضُه هللا )عزوجل(, واال

نجد   ولذلك  الحميدة.  والصفات  باألخالِق  والتحلِ ي  الذميمة,  األخالِق  عن  َتخلِ ي  من  ذلك  ُيصاحب 
البرعي ُيضمِ ُن أشعاَرُه العديد مَن الِحَكِم والمواعِظ واألمثاِل, والتي يقصد من ورائها الى إرشاِد الناِس  

لتي نجد فيها أمَر الوعِظ َجليًّا والتنبيه على ما في  ائده اومن قصإلى ما فيِه صالُح دينهم وُدْنَياهم.  
 :(48) المعاصي من تهُلَكٍة, قصيدُته التي يقول فيها

لُّ والعاااااااااوُد أعاااااااااوجُ   متاااااااااى يساااااااااتقيُم الظاااااااااِ
  

َرجُ  اويِه َبهااااااااْ ْرٌف ُيسااااااااَ ٌب صااااااااِ  وهااااااااْل َذهااااااااَ
   

ْن راَم إخاااااااااراَج الزكااااااااااِة ولاااااااااْم يجااااااااادْ   وماااااااااَ
  

رَ  ياااااااااااِه فمااااااااااان أياااااااااااَن ُيخاااااااااااْ اب ا ُيزكِ   جُ ِنصاااااااااااَ
   

نيا واآلخرة, بين الدنيا الحقيرة الفانية, واآلخرة ال اقية   البرعي هنا ُين ِ ُه القاريء الى الَبوِن الشاسِع بين الدُّ
  الدائمة؛ فكيَف لنا أن ُنقيم مقارنة  بين الزائِل الفاني والدائم األبدي. ولكن كيف لنا أْن نصَل الى نعيمِ 

جمع أعداء اإلنسان األربعة في بيت  اآلخرِة إْن ُكنَّا ن خُل على أنفسنا بالعمِل الصالِح؟ إنَّ البرعي ي
 :(49)واحد فيقول

َوى  ْنَيا وإبلااااااايُس والهاااااااَ  هاااااااَي الااااااانًّْفُس والااااااادُّ
  

جُ   بطاااااااااااااعتهم عااااااااااااْن طاعااااااااااااِة هللِا ُأْزعااااااااااااَ
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وساوسهم   ِمْن  النَّْفِس  وتحصين  تجن بهم,  من  ُبدَّ  ال  النعيِم  فهؤالء  الى  َيصَل  أْن  األنساُن  أراَد  إْن 
 األخروي.  

وعلى عادِة الصوفية نجُد البرعي يتحلَّى بالتواضِع, ودائم ا ما يتهُم نفَسُه بالتقصيِر, وما يت ُع ذلك من  
 :(50) إحساٍس بالخجِل واالستحياء فيقول

ى ا بالع ااااااااااااااااااادِة والُتقااااااااااااااااااَ ْم أتَزيااااااااااااااااااَ  َفكااااااااااااااااااَ
  

ي مااااااااااُ  ِد َعنااااااااااِ   رتَّجُ رياااااااااااء , وباااااااااااب الرُّشااااااااااْ
   

ا ْد َدنااااااَ ُب قااااااَ يُب والَعيااااااْ َوا خجلتااااااي والشااااااَّ  فااااااَ
  

رِ جُ  اَلَم أُعاااااااااااااااااااَ  رحيلاااااااااااااااااااي وال أدري عاااااااااااااااااااَ
   

نيا واآلخرة فيقول ُم البرعي ُنْصَحُه لمْن ُيريُد أْن يجمع بين َخْيِري الدُّ  :(51)وفي مواِضَع ُأْخَرى ُيقدِ 
اَريِن تابعاااااااااةٌ  ِر فاااااااااي الااااااااادَّ  جواماااااااااُع الَخياااااااااْ

  
  طاعاااااااااااااااااااااة هللالطاعاااااااااااااااااااااِة هللِا فاااااااااااااااااااااالزمْ 

   
ْرِ  طاعتااااااااااهِ   والشااااااااارُّ أجمعااااااااااُه فااااااااااي تااااااااااَ

  
يال  لعاااااااازِ  اآلمااااااااِر الناااااااااهي  فاخضااااااااْع َذلااااااااِ

   
ْن َفقيااااااااااٍر َحقيااااااااااٍر ذي ُمراق ااااااااااةٍ  ْم مااااااااااِ  كااااااااااَ

  
 أحااااظَّ فااااي الحشااااِر ماااان ذي الماااااِل والجاااااهِ 

   
َلَفْت  نٍَّة ساااااَ ْل فااااي كتااااااٍب مضااااى أو سااااُ  هااااَ

  
زٌّ لعبااااااااااٍد علااااااااااى عصااااااااااياِنِه الهااااااااااي  عااااااااااِ

   
ِثال   فاسااااااااااااُلْك ساااااااااااابيلَ   كتاااااااااااااِب هللِا ُمْمتااااااااااااَ

  
ا هاااااااااااي ِة الزهاااااااااااراِء نعماااااااااااَّ نَّة الِملاااااااااااَّ  وساااااااااااُ

   
رُّ ُكلُُّه يكمن في معصيِتِه؛ فالطائُع    فالخيُر ُكلُُّه ال يكون إالَّ في طاعة المولى )عزوجل(, والشَّ

للمال والجاه إْن لم  هو صاحب الِعزِ  والت جيِل والتقديِر يوم القيامة؛ فال َقْدٌر وال قيمة   -وإْن كاَن فقير ا–
 يصحبها طاعة هللا )عزوجل(.

السبيل األمثل   البرعي  –إنَّ  الهدُف    -في نظر  المؤمن, سواء كان  إَليه  فيما يصبو  النجاح  لتحقيق 
, ولكن برفٍق وتؤدٍة, وأْن يتجنَب التسرَع والتهوَر,   ُدنيوي ا أم أخروي ا هو أْن يكوَن عْمُل اإلنساِن متواِصال 

تذلل إالَّ هلل )عزوجل(؛ فهو الذي بيِدِه مقاليَد السمواِت واألرض, وهَو وحَدُه القادُر على  كما يتجنب ال
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ُكلِ  شيٍء, والرزُق بيدِه وحدُه, بل إنَّ الحياة بكل ما فيها بيده س حانه, فال تنافر بين سعي االنسان  
 :(52)بجهده, مع كمال توكله على المولى )عزوجل(. يقول البرعي

 ضااااااااااااااااْق باااااااااااااااااألمِر ذرعاااااااااااااااااتااااااااااااااااأنَّ وال ت
  

ْن تااااااااااااأنَّى  فكااااااااااااْم بااااااااااااالَنْجِح يظفااااااااااااُر مااااااااااااَ
   

ا بسااااااااااااااااااااااااااؤاِل ُذل ٍ  د  ُدْد يااااااااااااااااااااااااااَ  وال َتمااااااااااااااااااااااااااْ
  

ى وأْقنااااااااااااى  الااااااااااااى غيااااااااااااِر الااااااااااااذي أْغنااااااااااااَ
   

ْرَزُق غياااااااااااااااااُر عاااااااااااااااااانٍ   ف األقاااااااااااااااااداِر ياااااااااااااااااُ
  

ى ْن تعنااااااااااااَّ َرُم مااااااااااااَ ْعٍي, وُيحااااااااااااْ  بااااااااااااال سااااااااااااَ
   

ظٌّ  ْت الفتااااااااااااى بااااااااااااالَعْجِز حااااااااااااَ ْم َتفااااااااااااُ  َولااااااااااااَ
  

ْدِرُ  ماااااااااااااااااا تَ  ىوال باااااااااااااااااالحْزِم ياااااااااااااااااُ  مناااااااااااااااااَّ
   

ا: شعر التوبة واإلنابة   سادسا

على   وندم  ق حه,  واستشعار  هللا,  مخافة  الذنب  )تر   هي  كمفهوم  التوبَة  أنَّ  المعلوم  من 
المعصية من حيث هي معصية, والعزيمة على أالَّ يعود عليها إذا قدر عليها, وتدار  ما أمكنه أْن  

ي مرحلة البدَّ منها لمن يريد أْن يسلك الطريق  . وعند الصوفية ه(53)يتدار  من االعمال باإلعادة(
الموصلة الى هللا )عزوجل(؛ إذ يقول القشيري عن التوبة:)أول منازل السالكين, وأول مقام من مقامات  

. فالتوبة ركن مهم في الدين عامة , وعند الصوفية خاصة ؛ ألنَّها ُأوَلى المقامات لديهم,  (54) الطالبين(
هم أن تكون لُه قبل ذلك توبة  نصوح, وأْن يمشي على الطريق المستقيم؛ لذا نجد  والبدَّ لمن يسلك طريقَ 

 أنَّ شعرائهم يؤكدون على ِعَظِم مقام التوبة, ومن خالله تصفو أرواُح السالكين.
من   الذنوب   من  بالتوبة  الناس  وتذكير  والوعظ,  النصيحة  تقديم  على  الصوفيون  الشعراُء  دأَب  ولقد 

وبهم, التي تُْقترف ِسرًّا وجهر ا, واعترافهم بها, فهذا َحِرٌي أْن يجعَل الُمْخطيَءيعود الى  خالل إقرارهم بذن
 : (55) رحاب ربِ ه )عزوجل(, وفي هذا يقول البرعي

ا باااااااااااااااإْقراري   ماااااااااااااااوالي أشاااااااااااااااهُد إْعاَلنااااااااااااااا 
  

ماري  َق عاااااْن جهاااااري وإضااااااْ  وأشاااااهُد الخلاااااْ
   

ا َك بالتقصااااااااااااااايِر ُمْعَتِرفااااااااااااااا  ْد أتيتاااااااااااااااُ ا خائفاااااا   وقاااااااااااااااَ راري مستوِحشاااااا  وِل إصااااااْ ْن طااااااُ  ا مااااااِ
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ِذر ا ْن قبااااااااايِح الفعاااااااااِل ُمْعتاااااااااَ  ُمساااااااااتعَت  ا ماااااااااِ

  
ى بإعتااااااااااااااابي وأعااااااااااااااذاري   وأنااااااااااااااَت أْولااااااااااااااَ

   
التائب ليس سهال  وال   التوبة من مصاعب؛ فطريق  يريد  فالبرعي يحذِ ر مما سيواجهه من  ومع ذلك 

ا أمام ما يريد, بل أنَّ نفسه التي بين َجنبيه ستكون أول المعا  :(56) رضين لذلك. يقول البرعيُمعَّد 
ي بتوباااااااااااااةٍ   إذا قلااااااااااااُت للااااااااااااانفس اساااااااااااااتعدِ 

  
ْت. وشاااااااااااااقيُّ الحاااااااااااااظِ  ال ياااااااااااااتحججُ   أباااااااااااااَ

   

  يفوت   ان  قبل  التوبة  باب  بولوج  باالسراع  الناس  بتذكير  قصائده  من  العديد  في  البرعي  يمضي  وهكذا
ا  التوبة  باب  ي قى  االنسان  أذنب  ومهما,  األوان .  التوَّاب  الغفور  هللا  اسم  معنى  يتحقق  وبذلك.  له  مفتوح 
 : (57) ذلك في البرعي يقول

ِدي َ  ماااااااااااااااأُمولي وُمْعَتماااااااااااااااَ رَّ  لكااااااااااااااانَّ باااااااااااااااِ
  

ارِ  ي خياااااااااااُر غفاااااااااااَّ  وأناااااااااااَت لاااااااااااي ولِمْثلاااااااااااِ
   

 سابعاا: شعر الحنين واإلشتياق 
كان ألشعاِر الحنين والشوق مكانٌة بارزٌة في قصائد البرعي, وتنوعْت هذه القصائد بين وصف شوقه  

ال لزيارة  لهم    -وهو األغلب في قصائده  -( ملسو هيلع هللا ىلص)مصطفىالعرم  وبين حنينه ألوالده وذويه عند مفارقته 
 في اسفاره.

لتحويل   النظم  في  وموهبته  الشعرية,  قريحته  توظيف  في  ونجح  األبيات,  تلك  في  الشيخ  أبدَع  ولقد 
ٍر زيََّنْت ُعُنَق قصائده, واتخذها الشعراء المحبُّون    ( ملسو هيلع هللا ىلص )هللالرسول    مشاعر الشوق والحنين لديه إلى ُدر 

 مثاال  يسيرون عليه في قصائِده.
مع إنَّه قْد حجَّ    ( ملسو هيلع هللا ىلص)ومما أمار لواعَج االشتياق لدى الشاعر أنَّه قد ُحِرَم من زيارة الحبيب المصطفى

 :(58) مرة  الى بيت هللا الحرام. وهذا ما ذكره البرعي نفسه في اشعاره؛ إذ يقول
ْعري   حججاااااااااااُت ولاااااااااااْم أزرَ  فلياااااااااااَت شاااااااااااِ

  
امتاااااااااااااااااى بماااااااااااااااااا   زار  الجاااااااااااااااااااني ُيهنااااااااااااااااااَّ

   
ويحٌب يرجاااااااااااااااوَ  ِمْثلاااااااااااااااي مَّ صاااااااااااااااُ نى وماااااااااااااااَ  ُبعااااااااااااااد  عناااااااااااااُه أمرضاااااااااااااني وأضاااااااااااااْ
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ْوق ا  يكاااااااااااااااُد يااااااااااااااذوُب إْن ذكااااااااااااااروَ  شااااااااااااااَ

  
َك مناااااااااااَك يااااااااااادنى  إَلياااااااااااَك فهاااااااااااْل بجاهاااااااااااِ

   
البرعي   أنَّ  عندنا  العامة  بين  بقوله:)والشائع  ذلك  الطَّيِ ب  عبدهللا  االستاذ  أكََّد  لْم    -رحمه هللا  –ولقد 

نفسُه من َغَلَ ِة  يَ  فانشق حنين ا وفاضت  إَليها,  ُمتَِّجٌه  الشوُق وهو  لمَّا عزَم على الزيارة غلَ ُه  ُزْر, وأنَُّه 
وِق والمح َّة عليه(  .(59) الشَّ

. وأيُّ شيٍء أعظم من أن ينَشقُّ فؤاُد المْرِء شوق ا وحنين ا لمن  الشوق   مراتب   أقصى  بلغ  قد  البرعي  إنَّ 
 ُيحب!!! 
, واستعدَّ الناُس بقلوبهم قبل  إنَّ هذا   المحب المكلوم يتجدد الشوُق والحنيُن لديه ُكلََّما جاَء موسُم الحجِ 

َصْوَب   والجسِد  بالروح  ويتجه  َة,  العدَّ وُيِعدُّ  العزَم,  يعقُد  وهو  اليماني  الرَّكب  عينيه  بإمِ   رأى  رواحلهم, 
ا ُمْذ    المسجِد النبوي الشريف, وهذا ُكلُّه كفيٌل بتأجيِج نارَ  الَشوِق في قلب البرعي, مع أنَّها لم تخمَد أبد 

الحبيب   حيث  الم ار ,  النبوي  المسجد  الى  رحلة  بإكماِل  الحاِل  ضيُق  لُه  يسمح  ولم  حجَّ 
 .(ملسو هيلع هللا ىلص )المصطفى

الحبيب زيارة  يوم  ذات  الكريم)عزوجل(  يرزقه  أْن  في  األمَل  اليفقُد  فالشيخ  هذا  كلِ   فتهدأ    ( ملسو هيلع هللا ىلص)ومع 
 :(60) القلُب المحروُم. يقول البرعياألشواُق, ويرتوي  

َرٌج قريااااااااابُ   عساااااااااى عطاااااااااٌف عساااااااااى فاااااااااَ
  

ُة و َل األح ااااااااااااااَّ  نقطعناااااااااااااااا فقااااااااااااااْد ُوصااااااااااااااِ
   

َراِب أرضٍ  ْفَنا باااااااااااااااااااااااو ِء تاااااااااااااااااااااااُ  َفشاااااااااااااااااااااارِ 
  

ا  بُزورِتهااااااااااااااااااا ُيحااااااااااااااااااَ ُّ الااااااااااااااااااوزُر عنااااااااااااااااااَّ
   

ا النبوي, نجُد من أشعارِه ما يضجُّ حنين ا  المسجِد  لى وطنه  وإَلى جانِب حنينِه )رحمه هللا( الى زيارِة 
 :(61)وُأْسرتِه وأوالدِه, فيقول في إحداها

يُم بهاااااااااا  ليااااااااَت األراَ  التاااااااااي ماااااااارَّ النَّساااااااااِ
  

 تااااْدِري بشااااكواَي بااااْل َليااااَت النَّساااايَم جاااارى 
   

لِ  جارحاااااةٍ  بٍ  لاااااُه فاااااي كاااااُ  ماااااا صااااابُر صاااااَ
  

 جااااااااااارٌح أعااااااااااااَد علياااااااااااه صااااااااااابرُه صااااااااااابرا
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َجن ا ُه شااااااااَ  وطالمااااااااا هاجااااااااِت الشااااااااكوى لااااااااَ
  

ا مااااااااااااااااااارَّ  ُه َزَمانااااااااااااااااااا  َرتاااااااااااااااااااْ َكراوذكَّ   فاااااااااااااااااااادَّ
   

ي كأنَّهمااااااا ْن َخْلفااااااِ ي بطفلااااااَيِن مااااااِ ْن لااااااِ  مااااااَ
  

َجَرا ِدْمَن المااااااَء والشاااااَّ ا إْذ عاااااَ ِب القطاااااَ  ُزغاااااْ
   

َيْت  ا َرضاااااااِ ي َوماااااااَ اَنَتي َقْلباااااااِ ُت َرْيحاااااااَ  َفارقاااااااْ
  

َرا َوى َبطاااااَ  نفساااااي الفاااااراَق وال اختااااارُت الناااااَّ
   

على  -ى أوالده وَذُويِه إالَّ واغتَنَمها. وما كانت أسفاُرُه  إنَّ البرعي ال يترُ  ُفْرَصة  لِذْكِر شوِقِه وحنينِه إل
إالَّ َطَل  ا لتوِفيِر الَعْيِش الَكِريِم َلُهْم؛ إْغناء  لهم عِن النَّاس. وإالَّ فمحَبُته لهم, وشوقُه إلى ُقرِبهم ال  -قلَِّتها

ْنَيا.  ُيعادلُه شيٌء في الدُّ

 ثامناا: وصف الطبيعة 

ائ ة  عن أشعاِر الَعَرب, بْل كاَن َلَها ومنذ الِقَدم حضوٌر قوٌي ومؤمر؛ فلقد  لم َتُكِن الطبيعُة غ
لعناصِر   دقيٍق  َتْصويَرها ووصفها, وَحَوْت أشعارهم على وصٍف  ببيَئِتِه, وحاوَل  العربُي  تأمََّر األنساُن 

وال بن اتاتها وحيواناتها, والج ال, والنجوم,  الحيَّة والجامدة, كالصحراء  غمام, والشمس والقمر,  الطبيعِة 
وغيرها. ولم يكن البرعي بمعزٍل عْن َسَنِن َمْن َقْبَلُه ِمَن الشعراِء, فحضرِت الطبيعُة بعناصرها المختلفة  

يوان -في أشعاره ا رئيسي ا في الدِ   -وإْن لم يكن ذا  الحضور َغَرض 

وهو المديح النبوي, فلجأ الى    وقْد وظََّف البرعي عناصَر الطبيعة في خدمِة الَغَرِض الرئيسي للديوان
 :(62) . يقول البرعي(ملسو هيلع هللا ىلص)تشبيه بعض عناصر الطبيعة كالشمس والقمر, بممدوحه

ا وُد أْرضاااااااااااا  َرَح الغماااااااااااااُم َيجااااااااااااُ  فااااااااااااال بااااااااااااَ
  

ا ا ائتالقااااااااااااااااااَ َرى لضااااااااااااااااااَياِء ُقبَِّتهااااااااااااااااااَ  يااااااااااااااااااُ
   

ور ا مَس ناااااااااااُ وُق الشاااااااااااَّ ا شااااااااااامٌس َتفاااااااااااُ  ِبهاااااااااااَ
  

ا ْدَر الُمَحاقاااااااااااااااااَ ْدر ا َيلاااااااااااااااااْ ُس الباااااااااااااااااَ  وباااااااااااااااااَ
   

ة من الطبيعة كالشجِر والغماِم والطُيور وغيرها مما  كما استع مل البرعي العديد من المفردات المستمدَّ
 :(63) إَلى التَّفكُِّر ِفيها وَفيمن أبدعَها فيقول (ملسو هيلع هللا ىلص) أْبَدعُه الخالق )عزوجل(, والتي دعا النبيُّ 

ٌم وأشااااااااااااجارُ  ُتساااااااااااااااااااااَ ِ ُح ذرَّاُت الوجااااااااااااااااااااااوِد بحماااااااااااااااااااااادهِ   ويسااااااااااااجُد بااااااااااااالتعِظيِم َنجااااااااااااْ
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ِرهِ ويَ  ا ألمااااااااْ اُم الَغيااااااااِث َطْوعاااااااا  ي َغمااااااااَ  ْ كااااااااِ
  

 َفْتضااااااااحُك ممااااااااا يفعااااااااُل الغيااااااااُث أزهااااااااارُ 
   

 وَيْنَشقُّ وْجُه األرِض َعْن َمْعَشِب الثَّرى 
  

ارُ  ِري ساااااااااوى هللِا أْنهاااااااااَ ِري وال ُيجاااااااااْ  وَتجاااااااااْ
   

هِ  ْكر ا ِلَربااااااااااااااااِ  ِري شاااااااااااااااُ َد الُقمااااااااااااااااْ رَّ  وإْن غاااااااااااااااَ
  

ارُ  ٌك وأْطياااااااااااااااَ ْجِع أيااااااااااااااْ ُه بالساااااااااااااااَ  ُتَجاوبااااااااااااااُ
   

َرْت وَ  يِم َتَعطاااااااااااَّ ْوُج النَّساااااااااااِ ْت هاااااااااااَ  إْن َنَفحاااااااااااَ
  

ارُ  ُع األكااااااااواِن والكااااااااوُن مْعطاااااااااَ ِه ُخلااااااااَ  بااااااااِ
   

نْ  وِت ماااااااااااِ ِك والَمَلكاااااااااااُ  ت اااااااااااارَ  َربُّ الُملاااااااااااْ
  

ارُ  ْدٌو وُحضااااااااااااَّ رويهنَّ بااااااااااااَ  عجائااااااااااااَب يااااااااااااَ
   

أميٌر كبيٌر  , بتنوِ عها وجمالها تخاصة  بصورةٍ   الَيَمنوكان لطبيعِة الجزيرة العربية بصورة عامة, وطبيعة  
الطبيعة   من  ٌة  ُمْستمدَّ بديعٍة,  فنيٍة  بصوٍر  قصائِدِه  َتْوَشيِة  على  الُقْدَرَة  وإْعطائِه  ُمْفرداِتِه,  إغَناء  في 
كان   التي  واألغوار  والفيافي  َمْمُدوحيِه,  َنْحَو  بها  يقوُم  كان  التي  البرعي رحالِتِه  اغتنم  كما  بة.  الخالَّ

 :(64)الطبيعِة المتنوعة. يقول البرعي في قصيدٍة مطلعهايقطعها, وما يمرُّ به من مظاهِر 
ِرَبا ى ضاااااُ ْدر ا فااااي الِحمااااَ ْل ِلَعيَنيااااَك خااااِ  َمثااااِ 

  
ا َع األح ااااااااااِب ُمْغَتِرباااااااااَ ا ماااااااااَ  واْنشاااااااااْد فاااااااااؤاد 

   
 :(65) إلى أْن يقول

َجن ا ى شاااااَ ٍد َبكاااااَ ْن َنجاااااْ ُب عاااااَ كاااااْ َث الرَّ دَّ  إْن حاااااَ
  

ا َى َطَرباااااااَ ٍد َبكاااااااَ ي َنجاااااااْ اَر فاااااااِ  وإْن َرأى الناااااااَّ
   

هِ  َراَم باااااااااِ ِري الغاااااااااَ  والاااااااااِوْرُق سااااااااااِجعٌة ُتغاااااااااْ
  

ا ا إذا اْلَتَه اااااااااااااااَ د  ْرُق َيله ااااااااااااااُه َوجااااااااااااااْ  والبااااااااااااااَ
   

ا الَكِثياااااااِب وَذا ال ا   ِدي الَمَطاياااااااَ ا ُحوياااااااَ  َفياااااااَ
  

َذَبا ي العااااااَ َدْعَها َتْرَتعاااااِ يِب فاااااَ ى الَخصاااااِ  َمْرعاااااَ
   

يِم بهااااااا دُي النَّسااااااِ لَّ َنجااااااْ ٍة ظااااااَ ي َرْوضااااااَ َوَن َيْنثاااااااُر ماااااااِ  فااااااِ اَنشاااااااْ َدى حَب اااااااَ بِ  الناااااااَّ  ْن حاااااااَ
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لْ   وإْن َوَرْدَت ِبهااااااااااا مااااااااااااَء العااااااااااذيِب َفقاااااااااااُ

  
َذَبا ا عااااااَ َن األمااااااواِه مااااااَ َقى العااااااذيَب مااااااِ  سااااااَ

   
لِ  عنهااااااااااااا إَذا ارتاحااااااااااااْت لرائحاااااااااااااةٍ   َوخااااااااااااَ

  
ا اِض ِق ااااااَ ا ِريااااااَ َة أْو َريااااااَّ ْن ِطيااااااِب َطْي ااااااَ  مااااااِ

   

   لطبيعة في ديوان البرعي.لأوصاف  ما ورد من والعديد م
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 . 73الحياة العلمية في اليمن في القرن الثامن الهجري: )10(
 . 1/44طبقات صلحاء اليمن: )11(
 . 165/ 3نشر الثناء الحسن: )12(
 ه. كل المصادر آنفة الذكر التي ترجمت ل )13(
ُل في اعماله مديرية  60بضم الباء:جبل عظيم شرقي مدينة الُحَديدة, على بُعد ) بُرع: )14( (ميالا . يُشك ِّ

 .3/165من مديريات محافظة الحديدة. ينظر:نشر الثناء الحسن:
النبوي:   )15( المدح  اعالم شعراء  لعمر فروخ:1/226معجم  العربي  االدب  تاريخ    , معجم 3/821, 

 .   .2/1781:ليمنيةا والقبائل البلدان
 . 20/318تاج العروس:  )16(
 . 1/7مختصر فتح رب االرباب بما امل في لب االلباب من واجب االنساب: )17(
 . 343/ 3,  االعالم:120/ 2, الملحق التابع للبدر الطالع:1/43طبقات صلحاء اليمن: )18(
 . 2/1781: اليمنية والقبائل البلدان معجم )19(
 . 3/33:تاريخ اداب اللغة العربية )20(
 . 5/58اريخ االدب العربي:ت )21(
 . 165في التصوف االسالمي وتاريخه: )22(
 . 5/195:واالمارات  الدول عصر -العربي االدب تأريخ )23(
 . 242االدب في التراث الصوفي:  )24(
 . 262 -1/260تنظر ترجمته في :الضوء الالمع: )25(
 . 43-1/41تنظر ترجمته في:طبقات صلحاء اليمن: )26(
 . 3/821:االدب العربيتاريخ  )27(
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 . 102:المحقق الديوان )28(
 . 105: المصدر السابق )29(
 . 104: السابق المصدر  )30(
 . 103: السابق المصدر  )31(
 . 101: السابق المصدر  )32(
 . 87:السابق  المصدر  )33(

 . 110:السابق  المصدر  )34(
 . 17المدائح النبوية في االدب العربي:( (35

 . 155:المحقق  الديوان )36(
 . 291:السابق  المصدر  )37(

 . 175:السابق  المصدر  )38(

 . 232:السابق  المصدر  )39(

 . 217: السابق المصدر  )40(
 . 221: السابق المصدر  )41(
 . 314:المحقق  الديوان )42(
 . 176:السابق  المصدر  )43(

 . 216:السابق  المصدر  )44(
 . 396:السابق  المصدر  )45(
 . 354:السابق  المصدر  )46(
 . 355:السابق  المصدر  )47(
 . 330: سابقال  المصدر  )48(
 المصدر السابق نفسه.  )49(
 . 331: السابق المصدر  )50(
 . 119: المحقق وانالسابق  المصدر  الدي )51(
 . 318:المحقق الديوان )52(

 . 10التوبة الى هللا: معناها, حقيقتها, فضلها, شروطها:  )53(
 . 1/207الرسالة القشيرية: )54(
 . 486:المحقق الديوان )55(

 . 331:السابق  المصدر  )56(
 . 487:السابق  لمصدر ا )57(
 . 248:السابق  المصدر  )58(
 . 129/القسم الثاني/4المرشد الى فهم اشعار العرب وصناعتها في األغراض واألساليب: )59(
 . 323المحقق: الديوان )60(
 . 171:السابق  المصدر  )61(
 . 246:السابق  المصدر  )62(
 . 86:السابق  المصدر  )63(
 . 312  :السابق  المصدر  )64(
 . 313:السابق  المصدر  )65(
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 المصادر 
 
 . غريب  مكتبة :الناشر,  خفاجي عبدالمنعم  محمد. د,   الصوفي التراث  في  االدب - 1

(  هـ 1396: المتوفى)  الدمشقي الزركلي فارس، بن علي بن محمد بن محمود بن الدين خير,  األعالم
 . م 2002 ايوم /   أيار - عشر  الخامسة: الطبعة,   للماليين العلم دار: الناشر, 
 
  ادوارد ,    والغربية  الشرقية  المطابع  في  العربية   التآليف  أشهر   مطبوع،  هو  بما  القنوع  كتفاءا  -  2

:  الناشر     الببالوي  علي  محمد  السيد:  عليه  وزاد  صححه( ,  هـ1313:  المتوفى)  فانديك  كرنيليوس
 . 1:جزاءاأل عدد ,   م 1896  - هـ  1313: النشر  عام,  مصر  ، ( الهالل )  التأليف مطبعة

 
  عثمان   بن  موسى   بن  محمد  بكر  أبو,    األمكنة  من   مسماه  وافترق  لفظه  اتفق  ما  أو  اكن األم  -  3

  دار :  الناشر,    الجاسر  محمد  بن  حمد:  المحقق( ,  هـ584:  المتوفى)  الدين  زين  الهمداني،  الحازمي
 . 1: األجزاء عدد ,  هـ  1415: النشر عام,  والنشر والترجمة للبحث اليمامة

 
:  المتوفى)  سعد  أبو  المروزي،  السمعاني  التميمي  منصور  بن  محمد  بن  مالكري  عبد,    ألنسابا  -  4

  المعارف   دائرة   مجلس :  الناشر    وغيره  اليماني  المعلمي  يحيى  بن   الرحمن  عبد :  المحقق ( ,  هـ562
 . 1: األجزاء عدد,  م 1962  - هـ  1382 األولى، : الطبعة ,  آباد  حيدر العثمانية،

 
 . م 1981,  الرابعة : الطبعة,   بيروت  –  للماليين العلم  دار ,   وخفر   عمر ,  العربي باالد تاريخ - 5
 
ار  عبدالحليم.  د: العربية  الى  نقله,   بروكلمان  كارل,   العربي  االدب  تاريخ  -6   عبد   رمضان.  د و  النَّجَّ

 . الثالثة:الطبعة  المعارف دار: الناشر,  بكر يعقوب السيد.  د:الترجمة  راجع ,  التواب
 
  شوقي .  د,    ايران    العراق ,    العربية  الجزيرة   –  واالمارات  الدول  عصر  ربيالع  االدب  تاريخ  -  7

 . الثالثة: الطبعة ,  القاهرة -  المعارف دار:الناشر,  ضيف
 
  بلنسية   دار:الناشر   السدالن  غانم بن  صالح.د,   حقيقتها ,    فضلها,    حقيقتها ,    معناها  هللا  الى   التوبة  -8
 . هـ 1416,  الرابعة :الطبعة,  الرياض  –
 
  الدولة   عصر)   الميالدي  عشر  الرابع/  الهجري  الثامن  القرن  في  اليمن  في  العلمية  الحياة  -9

  كلية   بلعفير   صالح  محمد.د  إشراف ,    محمد   صالح  محمد  فضل :  اعداد   ماجستير  رسالة( ,  الرسولية
 . م2006-هـ1427,   عدن جامعة –  اآلداب

 
  الطبع   سنة ,    الطوخي   احمد   حسن   مطبعة :الناشر,    عيالبر  علي  بن   عبدالرحيم   ديوان   -  10

 .   هـ1286
 
  داود   بن  يوسف   بن   يعقوب  بن   أحمد  بن   الحسن   محمد  أبو  الحائك،  ابن ,    العرب  جزيرة  صفة  -11

 م  1884 ليدن - بريل مطبعة: طبعة( ,هـ 334:  المتوفى) بالهمداني الشهير
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  السكسكي  البريهي دالرحمنعب بن عبدالوهاب,   البريهي بتاريخ المعروف اليمن صلحاء طبقات -12

  -  هـ 1414  الثانية :الطبعة,    اليمن   –  االرشاد   مكتبة:الناشر,    الحبشي   محمد   عبدهللا :تحقيق ,    اليمني
1994 . 

 
   عفيفي   ابوالعال:  ترجمة,    نيكولسون.    ا.    رينولد ,    وتاريخه   االسالمي  التصوف  في   -13

 . م1947 /هـ1366,  القاهرة –  النشرو  والترجمة التأليف لجنة الناشرمطبعة 
 
  سنة       هنداوي  مؤسسة : الناشر,    مبارك   زكي ,    العربي   االدب   في  النبوية   المدائح   -14

 . م2022:النشر
 
 . الكويت حكومة  مطبعة :  الناشر,   الطيب هللا  عبد,  وصناعتها العرب  أشعار  فهم إلى المرشد -15
 
 . والنشر للطباعة الكلمة دار:ناشرال ,  المقحفي  احمد ابراهيم,   اليمنية والقبائل البلدان معجم -16
 
(  هـ1351:  المتوفى) سركيس  موسى   بن   إليان   بن   يوسف ,    والمعربة   العربية   المطبوعات   معجم  -17

 . 2:األجزاء عدد,   م  1928 -  هـ 1346 بمصر  سركيس  مطبعة: الناشر
 
   ( هـ 1408ت)  الدمشقي  كحالة  عبدالغني  بن   راغب   محمد   بن  رضا  بن  عمر,    المؤلفين  معجم   -18

 . 13: االجزاء عدد   بيروت –  العربي التراث  إحياء  دار,  بيروت  –  المثنى مكتبة :الناشر
 
  زبارة   يحيى   بن   محمد   بن   محمد ,    السابع  القرن   بعد   من  بمحاسن   الطالع   للبدر   التابع  الملحق   -19

 . 2:جزاءاال عدد   بيروت  –  المعرفة دار:الناشر ( , هـ1381ت) الصنعاني اليمني الحسني
 
  في   الواقعة  الحوادث  وذكر  اليمن  اهل  من   والكمال  الفضل  ارباب  بعض  على  الحسن  لثناءا  نشر  -20
  ابراهيم :تحقيق,    هـ1356  سنة  المتوفى  الحسني  التهامي  الوشلي  محمد  بن  اسماعيل,    الزمن  هذا
 . م 2008   هـ1429,   الثانية:الطبعة   صنعاء –  االرشاد مكتبة,  المقحفي  احمد
 
  ابو   البغدادي  الدين  ناصر  بن  مرعي   بن   حسين   بن  عبدهللا,    المكية  لرحلةا  في  المسكية   لنفحةا  -21

 . 1  االجزاء عدد, هـ1424 ظبي  ابو  –  الثقافي المجمع :الناشر (ِّ, هـ 1174ت)  السويدي البركات
 
  اني الباب  سليم  مير  بن  أمين   محمد   بن   إسماعيل,    المصنفين  وآثار   المؤلفين   أسماء  العارفين   هدية  -22

,  هـ1399:  وفىالمت)  البغدادي    البهية   مطبعتها  في   الجليلة  المعارف  وكالة   بعناية  طبع :  الناشر( 
  عدد ,    لبنان  –  بيروت  العربي  التراث  إحياء  دار:  باألوفست  طبعه  أعادت,    1951  استانبول
 . 2:  األجزاء

 
 

 




