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 ملخص

من الشعراء   كان هو   هو سليل عائلة موهوبة ابلشعر، فأبوه الشاعر اجلاهلي املعروف زهري بن أيب سلمى.العريب و مكانة عالية يف الشعر    له   كعب بن زهري  
وكذلك،  رسالة اإلسالم خالل أشعاره وقصائده.  يف احلفاظ على  دورا مهما    أنه تلعباملشهورين يف اجلاهلية حىت بعد ظهور اإلسالم. اجلدير ابلذكر،  

هتدف هذا البحث إىل معرفة األسلوب الشعري عند كعب .  يف عصر اإلسالم  القيم اإلسالمية واملعرفة عن اإلسالم من شعر كعب بن زهريهناك كثري من  
اعتمدت املقالة على املنهج الوصفي املكتيب وركز البحث يف شعر اإلسالمي.  .  بن زهري يف شعره اإلسالمي و اكتشاف دور يف شعره عن أسلمة املعرفة

احلسني بن احلسني بن عبد هللا السكرى. بتحليل شعر اإلسالمي لكعب بن زهري اعتمادا على شرح ديوان كعب بن زهري أليب سعيد    ان الباحث   وقام
 وتوصلت البحث إىل أن شعر كعب بن زهري أتثر ابإلسالم من حيث املصطلحات واألساليب أتثرا عميقا. 

، أسلمة املعرفة، كعب بن زهري يف الشعر األسلوبشعر اإلسالمي،   الكلمات املفتاحية:  

املقدمة    

يف  العرب.  إذا نظران إىل اتريخ األدب عامة والشعر خاصة، جند أن هناك أمهية كبرية للشعر ابختالف املكان والزمان حىت املعروف أبن الشعر ديوان  
والشعر العريب يتطور بتطور الشعوب العربية واإلسالمية حسب عالقاهتا هناك أيضا أتثري ابرز للشعر يف احلياة األدبية والفكرية والسياسية.    ،الوقت احلايل

ثرية  وظهر منها جوانب ك  مع الشعوب األخرى. وكذلك، ظهرت فنون جديدة يف الشعر ختتلف من انحية املضمون، األسلوب واللغة، واألوزان والقوايف
أي قبل اإلسالم مييل إىل الشدة فالشعر كعب بن زهري يف املرحلة األوىل    مثل الشعر السياسية، واإلجتماعية، والوطين، واملوشحات، واملعاصر، وغريها.

تعاد عن املوضوعات اجلاهلية والتقعر، وخاصة يف وصف الصحراء وحيواهنا، بينما يف املرحلة الثانية أي بعد اإلسالم نراه مييل إىل إرسال احلكمة، واالب

mailto:hazwanis403@gmail.com
mailto:asyraf.zain505@gmail.com
mailto:rahmahao@iium.edu.my


فاملصطلحات الشعار )إسالمية املعرفة( معناه العالقة بني اإلسالم وبني املعرفة أي الصلة بني    إهتمام إيضا يف شعره عن أسلمة معرفة   (.م2003)فهمي،  
سانية منها الطبيعية واملذهب القائل إسالمية املعرفة نه النبوى وبني كتاب الوجود ومعارف اإلنسان يف علوم الوجود اإلن كتاب الوحى، القرآن الكرمي وبيا 

عالوة على ذلك، هناك ميزة أخرى، وهي أن الشعر كعب له أسلمة املعرفة   م(.2007اإلنسانية )عمارة،  فهي بوجود عالقة بني اإلسالم وبني املعارف
 والقيم اإلسالمية املتضمنة يف شعره مثل اإلميانية، واألخالقية، والوجدانية، واإلجتماعية، والثقافية.  

  من األدابء وكذلك خيتلف أسلوب   وخيتلف أسلوب الشعر  ،تعلق ابألسلوب الشعري أن يف الشعر هناك فنون جديدة وما    ان الحظ الباحث ي،  عد ذلكب
اإلسالمي لكعب بن زهري و اكتشاف دور يف شعره عن  البحث سيسلط الضوء على طريقة أسلوب الشعر  قبل جميء اإلسالم وبعده. وهلذا،    الشعر

يب وذلك من خالل الرجوع إىل الكتب واملقاالت أسلمة املعرفة. اختار الباحثان شعر كعب بن زهري كعينة للبحث. واعتمد على املنهج الوصفي املكت 
يف   املستوى التصوير  على  هتماماث ذات العالقة مبوضوع إسالمية يف شعر كعب بن زهري. مث القيام بتحليل شعر اإلسالمي لكعب بن زهري اوالبحو 
اإلسالمي عند احملمدي هو "صوت القلب لقد احتوى يف شعره على العديد من معرفة اإلسالمية. فاألدب  وهناك دور يف شعره عن أسلمة املعرفة.    هأسلوب

ومعىن اإلميان الكامل هو: م(.  2014من األديب الؤمن امللتزم إبميانه، والطاهر يف نفسه وقلبه، األمر الذي ميكنه من االتصال بعامل الغيب." )يعقوب،  
اب تصديق  أمور:  ثالثة  )عزوز،  "جمموع  ابجلوارح".  صاحل  وعمل  ابللسان،  وإقرار  قوله وتتج  م(.2000جلنان،  يف  الستة  اإلميان  أركان  من  مخسة  لى 

َّللَّر َواْليَ وْ  :)تعاىل َّ َمْن آَمَن ِبر َّ َأن تُ َولُّوا ُوُجوَهُكْم قرَبَل اْلَمْشررقر َواْلَمْغرربر َولََٰكرنَّ اْلِبر رر  لَّْيَس اْلِبر (. 177)البقرة: ( َواْلَماَلئرَكةر َواْلكرَتابر َوالنَّبري ريَ مر اْْلخر
 وهذا البحث سيتناول بعض األبيات املختارة من (.  49)البقرة:إرَّنَّ ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه برَقَدٍر(  ) ابلقدر، ففي قوله تعاىل:     أما الركن السادس وهو اإلميان 

 على ديوان كعب بن زهري ومت اختيار األبيات املناسبة.  سلوبية وأسلمة املعرفة يف شعره. اعتمد الباحثان شعر اإلسالمي عند كعب بن زهري وترتكز على أ

 

 مفهوم األسلوب 

التأليف عند األدابء، وعند األديب ال بد عنده أسلوب أتليفه متميز جيد طريقه و عند القراء بشكل متميز أيضا. واألسلوب  األسلوب هو من عناصر  
يقال  للسطر من النخيل وكل  يف لسان العرب    "ابن منظور"ومعناه لغة الطريقة أو الفن من القول، يف اللغة العربية األسلوب كما يقول  مجعه أساليب،  

وبعد ذلك، يعرفه "الفيومي" يف   .م(1990 ،)ابن منظور طريقة ممتد فهو أسلوب، فاألسلوب هو الطريقة والوجه واملذهب، ويقال أنتم يف أسلوب سوى
  ب( املنري: األسلوب بضم اهلمزة: )الطريق والفن وهو على أسلوب من أساليب القوم أي على طرقهم والسلب ما يسلب واجلمع أسال  معجمه املصباح

 (. م2016 ،)الفيومي

اليت حيددها طبيعة    صالح"املعىن االصطالحي كما قال    مث، الوسائل  التعبري، وهذه  ينجم اختيار وسائل  الذي  القول  فضل" إن األسلوب هو مظهر 
. وقال أيضا "أمحد اهلامشي" إن األسلوب هو معىن موضوع األلفاظ مؤلفة على صورة تكون  م(1985)فضل،    ومقاصد الشخص املتكلم أو الكاتب

 . م(1993)اهلامشي،  يف نفوس سامعية أقرب لنيل الغرض املقصود من الكالم وأفعل

املدخل الرئيسي ملوضوع هذا املقال، فدراسة األسلوب حسب النظرة اللغوية احلديثة أي دراسة أصرات النص األديب وألفاظه وتركيبه أما األسلوبية وهي  
 للغوية واألدبية معا.  والدالالت املوجودة فيه، وهي جتمع الدراسات القدمية واجلديدة لألسلوب مبنية على النظرة ا

 فاألسلوبية هي يستخدم الشاعر الرمز بعلم اللغة واألدب للحصول على األثر اخلاص كالتايل: 

 (fonologi)األصوات  (1
   (leksikal)املعجم  (2
 (grammatikal) الرتكيب (3



 (retorikal) الكيفية (4
 (balaghah) التصوير (5

مركبة مجيلة من قواعد النحو والصرف، ولكن األسلوبية يف األدب هي طريقة  إن الفرق بني األسلوبية يف اللغة واألدب، فاللغة إمنا يدل على كلمة  
ناسب  ئ. وتستخدم الباحثة حتليل هذا البحث من انحية املعجم والتصوير ما ت الشاعر أو األدابء ليبلغ غرض املقصود أو املعاين واألثر للقار

 النظرية األسلوبية. 

 

 كعب بن زهري يف إسالممكانة الشعر  

 إن كان هذا الشاعر كعب بن زهري، وهو الذي "اتفق الشعراء على أن نشر ديوان ابنه كعب رضى هللا عنه.    ،بعد أن نشر ديوان زهري بن أيب سلمى
وعمتاه سلمي واخلنساء، وخال   الشعر مل يتصل يف ولد أحد من فحول الشعراء يف اجلاهلية اتصاله يف ولد زهري، فكعب وأبوه زهري، وجده أبو سلمى،

  "كلهم شعراء  حبري، وولده عقبة، وحفيده العوام بن عقبة وأخوها صخر، وابنا بنته العوتبان وقريض، وأخوه  أبيه بشامة بن الغدير، وابنا عمته متاضر،
  .م(1950)السكري، 

. كيف ال وأبوه زهري صاحب  م(1950)السكري،    ولقد انعقد إمجاع الرواة على وصف شعر كعب بن زهري بقوة التماسك وجزالة اللفظ ومسو املعىن
ويكفي أن ابن سالم روى يف كتابه )طبقات الشعراء( أن احلطيئة   م(1973)حجاب،    املعلقة، واحلوليات، وأحد الثالثة املقدمني على شعراء اجلاهلية،

فيه نفسك وتضعين  الفحول غريي وغريك، فلو قلت شعرا تذكر  البيت، وانقطاعي لكم، وقد ذهب  قال لكعب: "قد علمت رواييت شعر أهل هذا 
 : (م2019)اجلمحي،  ، فإن الناس ألشعاركم أروى، وإليها أسرع، فقال كعب"موضعا

وى َكْعُب وفَ وََّز َجُرولُ إرَذا ماَ ثَ                 َفَمن لرلَقوايفر َشأُُنَا َمْن ََيُوُكَها    

َتخلُ  ْثَل َما يُ ن ْ َها مر ن ْ َداَ             تَنخََّل مر ُتَك الَ تَلَقى مرَن النَّاسر َواحر  َكَفي ْ

َي تَلرُي ُمُنوُُناَ             يَ ثْ  َها ُكلُّ َما ُُيَْتثلُ             قرُفها حر فَيْقُصُر َعن ْ  

(: ن شرح ديوان كعب بن زهري، ص)  

. م(1950)السكري،  أيّهما أشعر زهريا أم ابنه كعب؟ فقال: لوال قصائد لزهري يذكرها الناس ما فضلته على ابنه كعبوروي أنه قيل خللف األمحر:   

 ولقد سبق كعب إىل مذاهب يف الشعر أخذها عنه الشعراء، من أمثلة ذلك قوله: 

ْن نَ َزلْت ِبررْم             َشْهباُء ذاُت َمَعاقٍم َوُأَوارر الَ َيْشَتُكوَن اْلَموَت إ  

 مسعه بعضهم فقال: 

َلٍق                َشْهباََء ذاتر َمَعاقمٍ  وَأوارر  رُمَيْت نرطاُة مرَن الرَُّسولر برفي ْ  

ف(-ع -شرح ديوان كعب بن زهري، ص: ن )  



 ابتدعها كعب بن زهري، ومن مث أخذها عنه الشعراء وتداولوها. 

مبكانة كعب بن زهري الشعرية، وقدرته األدبية، واالتفاق املعقود مسبقاً على كون الشعر اإلسالمي، وما فيه من قيم هو مصدر مهم   وابإلضافة إىل ذلك،
قيمة شعر كعب بن زهري، ورفع من مكانته، وجعله مادة دمسة الستخالص القيم اإلسالمية    ذلك من   يف توجيه السلوك، وحتريك النفوس حنو الفضيلة، زاد

 شاعر خمضرم مشهود لشعره ابجلذالة، والقوة والرصانة.  املنبثقة من شعر

علموها وعلموها، وخاصة أبياته وقد بلغت شهرة كعب بن زهري ومكانته الشعرية عصران هذا، والكثري من الناس متسكوا أبشعاره وتداولوها فيما بينهم، وت  
الذي ينطلق من ابب الدفاع عن    . والشعر"عن اإلسالم ويشيد ابنتصاراته  الشعرية بعد إسالمه، واليت ما إن "حسن إسالمه حىت انطلق يدافع من خالهلا

ند مصادر التشريع يف تكوين القيم، وتعزيزها يف الدين اإلسالمي حماوال تقوية عراه، وأتصيله يف النفس، هو شعر تربوي ال حمالة، فهو من أهم ما يسا
ن كان شعرهم  النفس، وملا كان شاعران كعب بن زهري هو أحد املئة الذين كان هلم السهم الربيح يف هنضة العرب الدينية والسياسية واالجتماعية، والذي

 آاثره، واليت تتمثل يف قصائد متفرقة، وأبيات منشورة هنا وهناك يف  كان من الضروري الغور يف  .م(2004)الزايت،    وأوثق مبىن وأبرز معىن  أقرب منااًل،
 .م(2003)فهمي،  وعشر صفحات  كتب األدب، وقد مجعت يف ديوان حيمل امسه، وال يتجاوز عدد صفحاته املائة

عليه هذا النتاج الشعري من قيم إسالمية، ومدى نفع هلذا  واملسألة ليست متعلقة يف أن يكون الشاعر مقالً أو مكثراً، وإمنا القيمة والعربة يف ما احتوى  
 والتعزيز . الديوان، وقدرته على التأثري والتغيري يف املتلقي، ومن مث التعديل والتنمية

 

 زهري نبذة عن حياة كعب بن

وأسرته  امسه ونسبه  

كعب بن زهري ابن أيب سلمى، واسم أيب سلمى ربيعة    ،املخضرمني اجمليدينهو الصحايب اجلليل وأحد فحول الشعراء  هو كعب بن زهري بن أيب سلمى و 
وهو ابن الشاعر زهري بـن أيب سلمى، وأخته سلمى بنت أيب سلمى شاعرة أيضا، واسم أيب سلمى  بن رايح، املزىن نسبة إىل مزينة إحدى قبائل مضر.  

ثور بن هذمة وأخـوه جبري شاعر، ولكعب ابن هو عقبة وهو املضرب بن كعب، ولعقبة   ربيعة بن رايح بن قرط بن احلارث بن مازن بن حالوة بن ثعلبة بن
 . م(1950)السكري،  قبية بن عقبة املضربابن وهو احلجاج بن ذي الر 

زهري، ومل يبخل عاش كعب بن زهري يف بيئة تنتج القرائح الشعرية عند الرجال والنساء ويف بيت كعب أحد عشر شاعرا من نسل أيب سلمى جد كعب بن  
 . عليه أبوه ابحلكمة واألدب، فشب كعب بن زهري شاعرا فصيحا حكيما 

ولكنه   ،م كعـب بن زهري كبشة بنت عمار بن عدي بن سحيم بن غطفان، أما والده كعب فال يعرف التاريخ والدته، مثل كثري من الشعراء يف القدمي أو 
 م(. 1950)السكري،  م(645تويف يف حدود سنة ست وعشرين للهجرة )ستمائة ومخسة وأربعني للميالد  )

 

 حياته قبل اإلسالم

 صلى  ولقد وقف كعب من اإلسالم أول أمره، موقف اخلصومة والعداء، وخباصة بعد أن أسلم أخوه جبري بن زهري، وقال ابن إسحاق: وملا قدم رسول هللا
 ه وسلم من الطائف كتب جبري بن زهري إىل أخيه كعب خيربه أن رسول هللا صلى هللا قتل رجاال مبكة ممن كان يهجوه ويؤذيه، وأن من بقي منهللا علي

 إنه ال شعراء قريش ابن الزبعري؛ وهبرية بن أيب وهب قد هربوا يف كل وجه، فإن كانت لك يف نفسك حاجة فطر إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ف



وعلى عادة العرب يف اجلاهلية كانت القبائل حتالفت قبيلة مزينة مع األوس ضد قبائل يقتل أحدا جاءه اتئبا مسلما، وإن أنت مل تفعل فانج إىل جنائك  
 ، وهلذا نرى أن كعبا عندما مدح األنصار مل ميدحهم كلهم، بل استثىن اخلزرج من مدحيه عندما قال: (م1942إبراهيم، ) اخلزرج وجهينة أشجع

ْقَنبر مرْن َص اْلررْي األَْنَص ارر                    م   َ   ْن َسرَُّه گَرُم اْْلَي َاةر َفالَ يَ َزلْ  ْ مر  يفر

 

 حياته يف اإلسالم

يروى أن كعبا وجبريا ابين زهري خرجا إىل )أبراق الغراف(، فقال  وكان ذلك على إثر إسالم جبري.أما عن حياة كعب يف اإلسالم، فتبدأ مع قصة إسالمه، 
هللا ملسو هيلع هللا ىلص    جبري لكعب: اثبت أنت يف الغنم حىت آيت هذا الرجل، يعين حممدا ملسو هيلع هللا ىلص، فأمسع خربه وأعرف ما عنده، فأقام كعب ومضى جبري، فعرض رسول 

 :  م(1985)البواب:  مطلعها ستأيت اإلسالم على جبري فأسلم، فعلم إبسالمه كعب، فأنشد أبياات

   فهل لك فيما قلت، وَيك هل لكا                      أال أَبْلغا عّن  ُُبي راً رس ال ة

 فَأُْنَلَك املأموُن منه ا وعلََّك ا                  شربَت مع املأمون كأساً َروريَّةً 

 على أي ر شيٍء َوْيَب َغرْيرك َدلَّكا     وخالفَت أسباَب اهلَُدى وتَبرْعَته            

 على خ ُُلٍق مل تُ ْلفر أما وال أِب                 عليه ول م ُتْدررْك عليه أًخا َلَك ا 

 (7)شرح قصيدة كعب بن زهري، ص: 

الشعر برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أهدر دم كعب، فبعث جبري إىل أخيه خيربه بذلك، ويطلب منه أن يسلم فينجو بنفسه. فجاء كعب إىل رسول هللا  فلما اتصل هذا 
نوضح  ملسو هيلع هللا ىلص اتئباً مسلماً، فعفا عنه صاحب اخللق الكرمي، فأنشـد كعب القصيدة اليت ستأيت. وقد أعجب النيب ملسو هيلع هللا ىلص ابلقصيدة، وأجاز كعبا بردته كما س 

 م(.1985)البواب:  دفيما بع

 

 ( يعصر اإلسالماليف  شعر  حتليل)أسلوبية يف شعر كعب بن زهري 

                 ْ َد ر َما يُررْيُد لررَيْفَ َعا     َلُعْمُرَك َلْوالَ َرْْحَُة هللا إرنَّّنر     )املعاين/اخلِب( أَلَْمطُْو ُبر

 )البديع/احملسنات اللفظية(  َوَلْو ُكْنُت يَ ْربُوًعا َسَرى ُثَّ َقصََّعا    فَ َلْو ُكْنُت ُحْوًًت رَكََّض املراُء فَ ْوَقُه         

 ( 227شرح ديوان كعب بن زهري، ص: )

 أمطو: آخذ وأمد، جد: حظ وإمنا يشكو جده.

حيوان من الفصيلة الريبوعية،  طنا وتصاد للحمها وزيتها، ركض: ضرب أو سبح، يربوع :  ۱مرتا ووزهنا حنو  2حوت: مسكة ضخمة يبلغ طوهلا أحياان  
 طويل ينتهي خبصلة من الشعر، سرى: جرى، قصع: جرع أو أبطأ.  يشبه الفأر، صغري على هيئة اجلرذ الصغري وله ذنب



ال أييت إال   ما يريد، والبد الصدق على رمحة هللا عز وجل، ألن النجاح  الشرح: لوال توجد رمحة من هللا، ألمطو جبد أو ألسرع يف سبيل ابالجتهاد لنيل
(. مث مثل 60أستجب لكم" )سورة البقرة يف اآلية    بعد االجتهاد، وكذلك البد االجتهاد مرتاغم ابلدعاء، كما قال هللا تعاىل يف القرآن الكرمي: "ادعوين

 الغاية فمشى بطيأ.  فوق املاء حىت أسرع يف حصول غايتها، مث لو هو يربوع، فجرى ابلسرعة حىت لو وصل كعب نفسه، لو هو حوت، فسيسبح

 

 )املعاين/اخلِب(  ُت َأعَجُب مرن َشيٍء أَلَعَجَبّن            َسعُي الَفىت َوُهَو ََمبوٌء َلُه الَقَدرُ َلو ُكنْ 

رٌ           َيسعى الَفىت ألرموٍر لَيَس ُمدررَكها        َدٌة َواهلَمُّ ُمنَتشر  )البديع/احملسنات املعنوية(  َوالَنفُس واحر

 ( 74ديوان كعب بن زهري، ص:)شرح 

 أو حمجوب. محله على العجب منه، سعي: عمل، الفىت: شاب يف أول شبابه، خمبوء: مستور  أعجب:

 مدرك: رجل شديد التبليغ، اهلم: اخلزن أو الشك، منتشر: منبسط أو متفرق. 

وصل إىل ما أراده أو أدركه، طريقة لنيل ما أراده خمتلفة ومتنوعة، ولكن الشرح: أن كل الفىت أو الفرد له القدر، وأعجب إذا حصل مبا يعيشه بقدرته حىت  
 منتشرة. البد طريقته حالل، ويسعى الفىت بشيء مل يفهمه ومل يعرفه، فتعمق وفحص ذلك الشيء حىت جناحه فيه، ألن النفس متحدة، ولكن اهلم متفرقة 

 

 )البديع/احملسنات املعنوية(   تَنَتهي الَعُي َحىت  يَنَتهي األَثَ رُ َواملَرُء ما عاَش ََمدوٌد َلُه أَمٌل                 ال 

 )املعاين/اخلِب(  َولَيَس لرَمن ال يَرَكبر اهلَوَل بُغَيٌة             َولَيَس لرَرحٍل َحطَُّه اَّلَلُ حامرلُ 

 ( 74)شرح ديوان كعب بن زهري، ص:

 . مكرمة متوارثةمدود: كثري، أمل: رجاء، العني: األفضل، األثر: 

 اهلول: خوف، بغية: مطلب، حط: أنزل، رحل: منزل، حط.

إال إذا  الشرح: والناس عاش يف الدنيا بكثرة آمل سيحصله يف مستقبله ليكون حياته أسعد من قبل، وهو ال يقف يف السعي والتدقيق يف تواجد األمل  
ه، ولكن البد من األخذ ابألسباب، والسعي إىل االبتعاد عن املكروه، وأخذ املذر، وعدم  حيصله. وهبذه األبيات اعرتف كعب أبنه ال راد لقضاء هللا وقدر 

 القضاء والقدر.  االستسالم للموت، وبسليمه إىل

 

ر َعنر اجلَهلر َواخلَنا         َأَصبَت َحليماً َأو َأصاَبَك جاهرلُ   )البيان/اجملاز(  إرذا أَنَت مَل تُقصر

 ( 158زهري، ص:)شرح ديوان كعب بن 

 . تقصر: مشغول، اخلنا: أفحش يف كالمه، حليما: ذو حلم



 

هل  الشرح: ليس كل الناس الذي خياف عن الطلب وليس كل الناس الذي فقط ينتظر الرمحة من هللا، فعلى كل الناس أن جيتهد و يسعى حىت ضاع اجل
 الدنيا واآلخرة. ولكن الذي خياف فيه، فحياته مملوء ابحللم واجلهل، وال حصول لنيل احللم.واخلنا منه، والبد يشغل حياته يف طلب العلم حلصول جناح يف  

 )البديع/احملسنات اللفظية(  ِبَنت ُسعاُد فَ َقليب الَيوَم َمتبوُل             ُمتَ يٌَّم إرثَرها مَل ُُيَز َمكبولُ 

 )البيان/التشبيه( َوما ُسعاُد َغداَة الَبير إرذ رََحلوا            ال  َأَغنُّ َغضيُض الَطرفر َمكحوُل 

لراحر َمعلولُ    )البيان/التشبيه(  ََتلو َعواررَض ذي ظَلٍم إرذا اربَتَسَمت      َكأَنَُّه ُمنَهٌل ِبر

 ( 6)شرح ديوان كعب بن زهري، ص: 

 

مرغوم أو حمتقر، متيم: مستبد به احلب وقد ذهب بعقله أو مضلل، مل   :رءة أو يريد إمرءة يهواها حقيقة أو ادعاء، متبولابنت: فارقت، سعاد: اسم ام
 مبعىن حبسه وسجنه. يفد: مل جيز كأنه سار بعدها أسريا جموس مل يفده أحد ابلفداء، مكبول: اسم املفعول من كبل 

فالنة فالان: إذا تيمته كأهنا أصابت قلبه بتبل أي: ذهل، والتبل: العداوة، ويقال تبلهم الدهر أي أفناهم، ومنه قول التبل: الوغم يف القلب، يقال: تبلت 
 األعشى. 

 هللا، ويقال: أرضا تيما وتيها إذا كانت مضلة. واملتيم: املستعبد، ومنه اشتقاق تيم 

للهاة واألنف شبه املرأة ابلغزال، غضيض: فاطر، مكحول: حدقة العني سوداء األغن: الذي يف صوته غنة أو نربة مستحبة جتعل الصوت خارجا من ا
 . من الغزالن 

 .خلمرجتلو: من جلوت السيف أزلت عنه الصداء، العوارض: األسنان، الظلم: ماء األسنان، املنهل: الشرب األول، معلول: الشرب الثاين، الراخ: ا

ه احلب، صار بعده كأسري مل جيز بفداء يفكه من األسر، فهو ابق على حالة األسر، فإذا ذهب سعاد مبكرا، الشرح: ملا فارقته سعاد وقلبه حمتقر ومستبد ب
فاستأنف    مثل صوت غنة يف حديقة العني سوداء من الغزالن. زين اسناهنا مباء األسنان إذا ابتسمت كأنه ماء الشرب األول ابخلمر مث الشرب الثاين.

 ب حمبوبته، ولكن يف العصر اإلسالمي حول الشاعر إىل حبه لإلسالم والرسول صلى هللا عليه وسلم.كعب بن زهري بيته كأنه خياط 

 أسلوبية يف شعر كعب بن زهري

ثالثة، وهو علم البيان، وعلم و يبني املستوي التصويري عن البالغة، فكان نوع علم البالغة   الدراسة األسلوبية لألعمال األدبية من تصويراملستوى ال  يعد
 املعاين، وأيضا علم البديع. فاملستوى التصويري لكل الشعر حسب ترتيب يف علم البالغة وكذلك يف شعر كعب بن زهري، وهو كالتايل: 

 ة يف علم املعاين ي الصورة البالغ -
 اخلِب •

                 ْ َد ر َما يُررْيُد لررَيْفَ َعا )املعاين/اخلِب(     َلُعْمُرَك َلْوالَ َرْْحَُة هللا إرنَّّنر     أَلَْمطُْو ُبر



ن  "لوال" فهناك يصور عن موضوع اخلرب اإلنكاري، ألن اخلرب هو إن كان الكالم مطابق للواقع كان قائله صادقا، وإن كان غري مطابق له كا  من كلمة
وذلك يوضح على أن الكالم   .م(2010)عفيفة،    قائله كاذاب. فبيانه لوال توجد رمحة من هللا، ألمطو جبد أو ألسرع يف سبيل ابالجتهاد لنيل ما يريد

ر املخاطب مطابقا للواقع فيكون كالمه صادقا. فاملخاطب منكر للحكم جاحد له، وجيب أن يضمن الكالم من وسائل التقوية والتوكيد ما يدفع إنكا
 ويدعوه إىل التسليم، وجيب أن يكون ذلك بقدر اإلنكار قوة وضعفا. والبد اليقني برمحة هللا عز وجل. 

 

 َلو ُكْنُت َأعَجُب مرن َشيٍء أَلَعَجَبّن         َسعُي الَفىت َوُهَو ََمبوٌء َلُه الَقَدُر )املعاين/اخلِب( 

اخلرب هو إن كان الكالم مطابقا للواقع كان قائله صادقا، وإن كان غري مطابق له كان قائله كاذاب. فبيانه لو  ويوجد التوكيد فيه، أن  اخلرب اإلنكاري،  
. فاملخاطب منكر للحكم جاحد   إعجاب الشيئ من سعي الفىت وليس جمرد اخليال، وذلك يوضح على أن الكالم مطابقا للواقع فيكون كالمه صادقا

 سائل التقوية والتوكيد ما يدفع إنكار املخاطب ويدعوه إىل التسليم، وجيب أن يكون ذلك بقدر اإلنكار قوة وضعفا. له، وجيب أن يضمن الكالم من و 

 

 َولَيَس لرَمن ال يَرَكبر اهلَوَل بُغَيٌة             َولَيَس لرَرحٍل َحطَُّه اَّلَلُ حامرُل )املعاين/اخلِب( 

يس"، وللمخاطب حالة يف الشعر، أن يكون املخاطب منكرا له، وجيب أن يؤكد اخلرب مبؤكد أو أكثر على  لوجود أدوات التوكيد فيه، وهي أداة "لاخلرب، 
 حسب إنكاره قوة وضعفا. وهو يف البيت ليس ملن يركب اهلول بغية وليس لرحل حطه هللا حامل.

 

 الصورة البالغية يف علم البيان  -
 التشبيه  •

 رََحلوا            ال  َأَغنُّ َغضيُض الَطرفر َمكحوُل )البيان/التشبيه( َوما ُسعاُد َغداَة الَبير إرذ 

أرادوا إذا  التشبيه  العرب يف  عادة  التشبيه، وشبه سعاد ابلظيب، جراي على  املعروفة يف   وهو  احليواانت  الظباء من  أن  الفتاة ابجلمال، ومعروف  وصف 
 .على املبالغة وأتكيد الوصف املراد وهو اجلمال التشبيه، وأتى التشبيه أبسلوب القصر، ليدل الصحراء، وكان الشاعر العريب يعرف هيئته فاستخدمه يف

 

لراحر َمعلوُل )البيان/التشبيه(    ََتلو َعواررَض ذي ظَلٍم إرذا اربَتَسَمت      َكأَنَُّه ُمنَهٌل ِبر

هو "ابلراح معلول"، فاملشبه هنا ضمري اهلاء يعود إىل كلمة "ظلم"، املشبه به  الشبهالتشبيه التمثيل، ألن وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد، فوجه 
 هو"منهل"، فأداة الشبه هو كأن.

 

 اجملاز •
ر َعنر اجلَهلر َواخلَنا         َأَصبَت َحليماً َأو َأصاَبَك جاهرُل )البيان/اجملاز(   إرذا أَنَت مَل تُقصر



اجلهل واخلنا، وأما الذي اليشتغل لضياعهما، فيصب حليما أو يصيب جاهال،  اإلنسان البد أن تشغل على ضياعتكون نوع اجملاز اللغوي، معناه أن  
فأم العالقة بني   أن كلمة "اجلهل" استعملت يف معناها احلقيقي، وأن كلمة "اجلهل" الثانية استعملت يف احلال املبالغة، وهو غري معناها األصلي، فاألوىل

  .املشاهبة وإمنا هي اجلزئية، والقرينة "مل تقصر" فهي لفظية ثاين ليستاجلهل األوىل وال

 

 الصورة البالغية يف علم البديع  -
 احملسنات املعنوية  •

ٌر )البديع/احملسنات املعنوية(   َدٌة َواهلَمُّ ُمنَتشر  َيسعى الَفىت ألرموٍر لَيَس ُمدررَكها                 َوالَنفُس واحر

ذلك الطباق، فالطباق نوعان وهو طباق اإلجياب وطباق السلب، فهذا من طباق اإلجياب ألن وجدان كلمة وضدها، وهي مشتملة من "النفس واهلم" وك
 .منتشر" وهو ما مل خيتلف فيه الضدان إجيااب وسلبا واحدة و

 

 َواملَرُء ما عاَش ََمدوٌد َلُه أَمٌل                 ال تَنَتهي الَعُي َحىت  يَنَتهي األَثَ ُر )البديع/احملسنات املعنوية( 

" يف الشعر. من مادة واحدة وضدها من وجود أداة يتضمن الطباق، يشمل فعلني من مادة واحدة، وهو من طباق السلب ألن كلمة "ال تنتهي و ينتهي
وهذا أيضا من نوع اجملاز اللغوي ألن كلمة "التنتهي وينتهي" هو كلمتان مستعملتان يف غري ما وضع له لعالقة مع قرينة مانعة من  . السلمي واإلجياب

 .إرادة املعىن احلقيقي 

 

 احملسنات اللفظية  •

 رَكََّض املراُء فَ ْوَقُه             َوَلْو ُكْنُت يَ ْربُوًعا َسَرى ُثَّ َقصََّعا )البديع/احملسنات اللفظية( فَ َلْو ُكْنُت ُحْوًًت   

صع ألن يؤيت  املقابلة ، وهو يوجد يف عجزه على ما يقابل املعنيني على الرتتيب، فاألول مها احلوت والركض، مث قابل ذلك يف آخر الكالم ابلربع والق
  يؤيت مبا يقابل ذلك على الرتتيب.مبعنيني، مث 

 

 ِبَنت ُسعاُد فَ َقليب الَيوَم َمتبوُل             ُمتَ يٌَّم إرثَرها مَل ُُيَز َمكبوُل )البديع/احملسنات اللفظية(             

متبول ومكبول بوجود االتفاق يف نوع شكلهما  السجع، ألن هناك توافق الفاصلني يف احلرف اآلخر وهو حرف الالم، وأيضا من نوع الطباق يف كلمة  
 وعددمها وترتيبهما ولكن اختلف يف حرفهما، وذلك من نوع طباق غري اتم.

 

 دور الشعر العريب يف إسالمية املعرفة 



اخلضوع واالنقياد ملا أخرب به الرسول  ؟ إن )اإلسالمية( هي النسبة إىل اإلسالم. وإذا كان اإلسالم لغة هو  (إسالمية املعرفةالشعار )ماذا يعين هذا املصطلح  
: خالف اإلنكار أما )املعرفة( فإهناالكرمي، ومن البيان النبوي، التمثل يف السنة النبوية الصحيحة.  عليه وسلم من البالغ اإلهلى املتمثل يف القرآن   صلى هللا 

 م(. 2007)عمارة،    والذي فيه إدراك وتصور وتلك صفات وجهود بشرية إنسانية.األشياء وتصورها فهي: العلم الكسيب اخلاص ابلبسيط واجلزئى   وإدراك

هي المعبود وال إله إال هللا، ومن    يف معرفة عن اإلسالمية مثل عن اإلميان ابهلل تعاىل يعين توحيد هلل وحدهوابإلضافة إىل ذلك، هناك دور للشعر كعب  
 أمثلة ذلك كقول كعب: 

هللر ُدوَن الالتر َكافر          إرهَلَا             َأرَاُدوا الالَت والُعز َى   َكفَى ِبر

 ( 63 )ديوان كعب بن زهري، ص:

، حتقيقا ملا ورد عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف حترمي القسم واحللف بغري هللا، من كان حالفا فليحلف ابهلل أو ليصمت، ومما مث، القسم ابهلل دون غريه
 يدل على ذلك قوله: 

ُ اْمرئر بَ ر  والَ َأحَتل لُ فَ   أْقَسمُت ِبلرََّْحنر الَ َشيَء غريَُه       َُيير

 ( 81)ديوان كعب بن زهري، ص:   

أي "التصديق برسالتهم، واإلقرار بنبوهتم، وأهنهم صادقون فيما أخربوا به عن هللا. واإلميان أبن رسالتهم حق من عند  اإلميان ابلرسل  خيرب يف شعره عن  مث 
ضىء دت قيمة اإلميان ابلرسل مثل "أن النيب حممد صلى هللا عليه وسلم يقول احلق، وهو نور يهللا عز وجل أمر أقره كعب بن زهري يف شعره، وقد ور 

شعر كعب بن وكما قال يف    م(، 2012)كليب،    الناس من ظلمات اجلهل والفكر إىل نور اإلسالم بتبليغه للرسالة، والشعرية، والقرآن الكرمي"لينتشل  
 زهري: 

 إرنَّ الرَّسوَل لَنوٌر ُيْستضاُء بهر          وصارم مرن ُسيوفر هللار َمْسلولُ 

 ( 6 )ديوان كعب بن زهري، ص:

 ويف رواية أخرى:

 إنَّ الرَّسوَل َلَسيٌف يْستَضاُء برهر      مهنٌد من سيوفر هللار َمسلولُ 

 ( 90)ديوان كعب بن زهري، ص: 

 يشجع أيضا يف شعره عن التوكل على هللا تعاىل، وقد وردت قيمة التوكل على هللا عز وجل يف شعر كعب بن زهري بعدة صور، منها:  

ي َأي َأْمرري أَفْ َعلُ أخْنُت قُلوصي واكتألت   برعينرها      وَامرُت نفسر

ا        َتريُب َعلى  ْنَسانر أْم أتوَكلُّ أَأكلُؤها َخوَف اَْلَوادثر إرُنَّ  اإلر

 (55- 56)شرح ديوان كعب بن زهري، ص: 



ينام وحيداً يف هلذا القفر املوحش، يصف الشاعر موقفاً حدث له إحدى املرات يف إحدى القفار اليت ال نبت فيها، وذلك عندما أانخ بعريه ره وأراد أن 
اليت كانت بني اخلوف وبني التوكل على هللا، ومن مث خيتار التوكل على هللا والنوم م(، ويصف الشاعر حالته النفسية  1950"والقلوص:البعري")السكري،  

 م(.1950)السكري،  هو احلافظ، "هو احلافظ الوسنان ابلليل ميتا" وترك األمر كله هلل، يف قوله مسرتسالً أبياته: إن هللا عز وجل

 

 ج ئالنتا 

إجيازها يف النقاط التاليه: توصل البحث إىل نتائج، وأهم النتائج ميكن   

 . ألنه عاش يف عصرين يعين يف اجلاهلية واإلسالمية كعب بن زهري بن أيب سلمى من الصحايب اجلليل وأحد فحول الشعراء املخضرمني اجمليدين   .1
كان والده كعب فال يعرف التاريخ والدته، مثل كثري من الشعراء يف القدمي، ولكنه تويف يف حدود سنة ست وعشرين للهجرة )ستمائة ومخسة 

 م(. 645وأربعني للميالد  )
 أبناء زهري.  ئا، وهو كبري أقام كعب بن زهري يف قوم بين غطفان، ويف هذه البيئة الشعرية نشأ كعب، فسمع الشعر طفال، ورواه انش .2
ولقد وقف كعب من اإلسالم أول أمره، موقف اخلصومة والعداء، وخباصة بعد أن أسلم أخوه جبري بن زهري. أسلم كعب يف أواخر السنة  .3

 الدعوة اإلسالمية ومن الذين دافعوا عن اإلسالم.السابعة للهجرة، وبرز كعب شاعرا من شعراء 
يتميز به الكالم الفين عن بقية مستوايت اخلطاب وعن سائر  عما  علم اللغة، واألسلوبية هي أن تبحث    إن األسلوبية عنصر من عناصر .4

 أصناف الفنون اإلنسانية. واملنهج األسلويب يعتمد على اإللفاظ والرتاكيب والصور واألصوات. 
كبة مجيلة حسب قواعد النحو والصرف، وأما األسلوبية يف  ، األسلوبية يف اللغة أمنا يدل على كلمة مر هناك الفرق بني األسلوبية اللغة واألدب .5

 األدب هي طريقة الشاعر أو األدابء ليبلغ غرض املقصود أو املعاين واألثر للقارئ.
 كذلك علم البديع. البيان، و علم من خالل املستوى التصويري، يستخدم الشاعر يف شعره من علم املعاين، و  .6
إن هذا الشاعر كعب بن زهري، وهو الذي اتفق الشعراء على أن الشعر مل يتصل يف ولد أحد من فحول الشعراء يف اجلاهلية اتصاله يف ولد  .7

 ولقد انعقد إمجاع الرواة على وصف شعر كعب بن زهري بقوة التماسك وجزالة اللفظ ومسو املعىن. زهري. 
 وأسلمة املعرفة ومشولية الدين. حتتوي قصيدته على قيم اإلسالمية  .8

 

 التوصيات 

الفخر واملدح، واهلجاء، والراثء، والغزل،  البحث يف شعر كعب بن زهري يف أغراض أخرى من موضوعات الشعر اجلاهلي مثل ترتاوح بني   .1
 والوصف، وبعض احلكم. 

 ، ويبحث الباحثان منهج آخر لتحليل نص األدب مثل الشعر. إسالمية املعرفة علم جديد، إذن للباحثان اجلدد يبحث يف اجملال .2
 البحث عن إسالمية املعرفة يف النصوص األدبية األخرى. .3

 

 اخلتام



يف توضح األفكار عن األسلوب يف الشعري اإلسالمي عند كعب بن زهري ومعرفة عن أسلمة املعرفة يف شعره. ويرجو الباحثان حتاول اإلسهام    ذه املقالةه
البحث للقارئني وخصوصا للمتعلمني يف جمال الشعر العريب. وأخريا، نتقدم ابلشكر اجلزيل ملن ساعد يف إكمال كتابة هذا البحث خاصة  أن ينتفع هذا  

 مجيعا. رك حممد أشراف بن زينا على مشاركته يف التأليف، فاهلل يرمحكم مؤلف مشاإىل 
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