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أبیات قصیدة كل نفیس في الممات یھون

یمكن التعرف على أبیات قصیدة ُكل َنفیس في الَممات یھون حتى یتسنى للطلبة فھم َشرح القصیدة، وذلك من خالل التالي:

حنیني إلى وجھ الحبیب جنون جنون یھیج القلب وھو شجون

أحبك وال حبي علیك بسبب وال أن وجدي فیھواك یشین

غدا یكثر السالون منا ومنكم ویرقأ دمع بیننا وشؤون

ونصبح ال قلب یحن إلیكم وتغمض عنكم أعین وجفون

وكم قبلنا خلى حبیب حبیبھ وكم من قرین بأن عنھ قرین

ویفجع ریب الدھر بالكف أختھا تبین شمال وتبین یمین

11للصفیھونالمماتفينفیسكلقصیدةشرح

]1التالي:[خاللمنعشرالحاديللَصفیھونالَمماتفيَنفیسُكلَقصیدةَشرحعلىالتعرفیمكن

البیت األول: یصف الشاعر في ھذا البیت حنینھ وشوقھ لحبیبتھ، كیفیة تحول ذلك الحنین إلى الجنون الذي یجعل القلب یمتلء
بالذكریات الحزینة والھموم.

البیت الثاني: وفي ھذا البیت یبدأ الشاعر باإلعالن عن حبھ، وُیصرح بأن الُحب ال ُیعتبر شیًئا ُمعیًبا، وأن حبھ طاھر ولیس ھناك ما
ُیجبره باالستحیاء من ھذا الُحب.

البیت الثالث: ُیعبر الشاعر ھنا عن النسیان، ویقول أن اإلنسان یحب من داخل قلبھ، ولكن یفنى ویجف ھذا الُحب فجأة وتجف دموع
الُحزن وتتالشى الھموم واألحزان.

البیت الرابع: یصف الشاعر في ھذا البیت أن في الُمستقبل سوف تتالشى كافة مشاعر االشتیاق وسوف تغمض غینھ ُمجدًدا.
البیت الخامس: یوضح الشاعر في ھذا البیت أنھ لیس أول من یترك حبیبتھ ویذھب حبھ وال آخرھم، ویوضح ان الكثیر من

االشخاص تركوا حبھم وتنازلوا عنھ.
البیت السادس: یوضح الشاعر ھنا أن اإلنسان من الممكن أن ُیصاب بمصیبة من أقرب األشخاص إلیھ، وُیشیر ھنا أصحابھ المازني

والعقاد.
البیت السابع: یبكي الشاعر ھنا على الجمال الذي یبتعد بسبب مصائب الدھر.

البیت الثامن: لم یعلم الشاعر ھنا أن الجمال في أحدى األیام سیذھب ویختفي، وما یصبح ھو العزاء بسبب فراق محبوبتھ.
البیت التاسع: بدأ الشاعر ھنا بنصح وإرشاد كافة العاشقین بأن ال یخدعون بالجمال.

البیت العاشر: یقول الشاعر في ھذا البیت أن الباكین سوف یزید عددھم بسبب تشاؤمھ نتیجة فراق المحبوبة.
البیت الحادي عشر: یوضح ھنا أن الموت سوف ُینھي كل ھذا.

البیت الثاني عشر: كما یوضح ھنا أن كل شخص على وجھ األرض مصیره الموت وال یحس بالغرام او األلم الناتج عنھ.

الخصائص الفنیة ألسلوب الشاعر بالقصیدة

تتمثل الخصائص الفنیة للشاعر في َقصیدة ُكل َنفیس في الَممات یھون من خالل التالي:



استخدام الشاعر األلفاظ البسیطة البعیدة كل الُبعد عن التعقید.
استخدامھ للصور الكلیة و الجزئیة اإلقالل من الُمحسنات البدیعیة.

تمیز بعمق األفكار وترابطھا.
التزام الشاعر بالوزن والقافیة.
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