
 

 

 شرح لصٌدة ألبل الصبح للشاعر : أبً الماسم الشابً         

 

 

 :التعرٌف بالشاعر 

م ، نشأ فً 9ٓ9ٔهو أبو الماسم بن الشٌخ دمحم الشابً ، ولد بمرٌة الشابٌة بجنوبً تونس سنة 

أسرة علمٌة صالحة كانت لها األثر الكبٌر فً تربٌته ، درس علومه األولى فً المدارس 

م بجامع الزٌتونة ثم بكلٌة 9ٕٓٔالتملٌدٌة وحفظ المرآن الكرٌم وهو ابن التاسعة ، التحك 

م ، انكب على دراسة األدب المهجري وكتب التراث 9ٖٓٔلتونسٌة وتخرج عام الحموق ا

الشعرٌة مما ٌسر لملمه أن ٌكتب فً شتً الموضوعات األدبٌة فً الصحف والمجالت 

التونسٌة وترن لنا تراثاً ضخما من الشعر فً مدة وجٌزة ، جمعت فً دٌوان " أغانً الحٌاة " 
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 ٌٕ٘ا بعنوان " الخٌال الشعري عند العرب " مات وعمره نشر بعد وفاته ، وكذلن كتابا نمد

 م بعد صراع مع الحٌاة والمرض .9ٖٗٔعاماً 

اتسم شعره بالصدق ، وتدفك العاطفة ، والموة ، كما عرف بثورته على االستعمار والظلم 

 حٌنما كان المغرب العربً تحت وطأة االحتالل الفرنسً .

 :مناسبة المصٌدة 

ذا النص عن هٌامه بحب الطبٌعة فمد سحرته الطبٌعة حٌنما حل بمنطمة " ٌعبر الشاعر فً ه

عٌن الدراهم " مستشفٌا فجاشت شاعرٌته أمام فتنة الغابات واألشجار وما ٌنبض فٌها من حٌاة 

 شأنه شأن الرومانسٌٌن فخلص إلى نفسه لٌبث لها شكواه من أعباء حٌاة المدٌنة وصخبها .

 

  

بُح ٌُغنًّ للحٌاةِ الناعســــــــةْ   ألبَل الصُّ

با تحلُم فً ِظّلِ الغصون المائســةْ   والرُّ

 الزهوِر الٌابسةْ  والّصبا تُرلُص أوراقَ 

 وتهادى النور فً تلن الفجاج الدَّامسة

  الثروة اللغوٌة 

 . ألبل: أتى ومضادها ) أدبر (  .         الناعسة : النائمة ومضادها ) المتٌمظة ( 

 .الّربا : جمع ) ربوة ورابٌة( وهً ما عال من األرض  .               ٌغنً : ٌشدو  

 .المائسة : المتماٌلة التً تتحرن ٌمٌنا وٌسارا ومضادها )الساكنة (  

با : رٌاح خفٌفة تأتً ولت الصباح   .الٌابسة : الجافة مضادها ) الناضرة (  . الّصِ

 . الفجاج : مفردها فج وهو الطرٌك الواسع بٌن الجبلٌن  . تهادى : ظهر متباطئاً  

 ة أو المضاءة (الدامسة : المظلمة ومضادها ) المنار 

 

WWW.KweduFiles.Com



 

 

 الشرح 

عندما ٌمبل الصباح على الوجود تعلو الحٌاة مظاهر الفتنة والبهجة واألمل فنرى الصباح آتٌاً 

ٌترنم بأعذب األلحان مولظا الحٌاة النائمة وكذلن الربا التً كانت نائمة مستغرلةً فً أحالمها 

با الرلٌمة ترالص مداعبة أوراق الجمٌلة تحت الغصون المتماٌلة فً حركة رلٌمة ، ورٌاح الص

 األزهار الجافة ولد أخذ النور ٌخطو متبختراً فً األرجاء المظلمة ..

 ) مواطن الجمال ( 

 األسلوب فً األسطر السابمة خبري ٌدل على األمل واإلشراق والتفاؤل بالحٌاة . -ٔ

المشبه به ) ألبل الصبح ٌغنً ( استعارة مكنٌة شبه الصبح باإلنسان الذي ٌغنً وحذف  -ٕ

وأتى بشًء من لوازمه ) ٌغنً ( للداللة على الفرح الذي ٌعم الحٌاة ، وسر جمالها 

 التشخٌص والتجسٌم .

) الحٌاة الناعسة ( استعارة مكنٌة شبه الحٌاة باإلنسان الناعس وحذف المشبه به ودل  -ٖ

 .علٌه بشًء من لوازمه ) الناعسة ( للداللة على هدوء وسكون الحٌاة ولت اللٌل 

) الربا تحلم ( ( استعارة مكنٌة شبه الربا باإلنسان المستغرق فً األحالم وحذف المشبه  -ٗ

 به ودل علٌه بشًء من لوازمه ) تحلم ( للداللة على الهدوء واعتدال الجو .

) الصبا ترلص أوراق الزهور الٌابسة ( ( استعارة مكنٌة شبه الرٌاح باإلنسان الذي  -٘

لمشبه به ودل علٌه بشًء من لوازمه ) ترلص ( ولد ٌرالص أوراق الزهور وحذف ا

اختار الشاعر األوراق الٌابسة كً تتفاعل مع رٌاح الصبا وتتأثر به حٌث ٌتضح مدى 

تغلغل الحٌاة فً الطبٌعة وتفاعل كل عناصرها فً ندائها حتى تلن األوراق الجافة التً 

 ركة الرٌح الهادئة الحنونة .تبخر رحٌك الحٌاة منها كما أن األوراق الخفٌفة تستجٌب لح

) تهادى النور ( ( استعارة مكنٌة شبه النور باإلنسان الذي ٌسٌر متباطئاً فً األرجاء  -ٙ

 المظلمة وحذف المشبه به ودل علٌه بشًء من لوازمه ) نهادى ( .

 : من الوصف فً الممطع السابك حٌث أكثر الشاعر   -7

والهدوء ، ووصف الربا بالحالمة داللة على وصف الحٌاة بالناعسة داللة على السكون 

االسترخاء الناتج عن هدوء وسكون اللٌل ، ووصف الغصون بالمائسة داللة على تجاوبها مع 

الطبٌعة ، ووصف األوراق بالٌابسة داللة على تفاعل الموات مع الطبٌعة أٌضا ، ووصف 

 الفجاج بالدامسة داللة على شدة الظالم ..
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بُح جمٌال ٌمأل األفَك بهـــاه  ألبَل الصُّ

هر والطٌُر وأمواُج المٌاهْ   فتمطى الزَّ

ًُّ وغنى للحٌــــاةْ لد أفاَق العالُم ال  ح

 فأفٌمً ٌا خرافً ، وهلُّمً ٌا ِشٌـــاه

 الثروة اللغوٌة  

 .    األفك : آخر ما تراه العٌن جمع آفاق .                   بهاه : جماله 

  . تمطى : تحرن حركة المستٌمظ فً الصباح باالمتداد واالستطالة 

هلمً : اسم فعل أمر بمعنى تعالً  .    تنبهً افٌمً :  .        أفاق : صحا من غفوته وتنبه 

 . الضأنالمجموعة من  الخراف : مفردها خروف وهً.

 والماعز . الضأنشٌاه : مفردها شاه وهً مجموعة من  

 الشرح :

إن الحٌاة تبدأ مع تنفس الصباح الجمٌل الذي ٌزٌن األرجاء جماال فتتحرن الزهور متٌمظة 

 وكذلن تبدأ فً الظهور 

صفحة السماء وتبدأ حركة المٌاه لتأثرها برٌاح الصبا ، فمد استٌمظ العالم النابض بالحٌاة على 

 خرافه بأن تستفٌك من نومها ودعا الحٌاة واألمل . ولد دعا الراعً أنشودة وبدأ فً إنشاد

 شٌاهه باإلسراع للخروج إلى المراعً الجمٌلة .

 الجمالٌات :

كنٌة شبه الصبح باإلنسان الذي ٌمبل متهلال مسرورا ) البل الصبح جمٌال ( ( استعارة م -ٔ

به ودل علٌه بشًء من لوازمه ) ألبل ( ، ووصف الصبح بالجمال لما  وحذف المشبه

 لنفس الشاعر وتأثره بهذا الصباح . انعكاسفٌه من 

 ) ٌمأل األفك بهاه ( تعبٌر ٌدل على انعكاس جمال الصبح على كل مخلولات األرض .. -ٕ
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ع ) تمطى ( ٌدل على استمرارٌة الحركة مما ٌدل على التكاسل عند الفعل المضار -ٖ

 االستٌماظ .

 

) تمطى الزهر ( ( استعارة مكنٌة شبه الزهر باإلنسان الذي ٌتحرن متكاسال من ٌمظته  -ٗ

 وحذف المشبه به ودل علٌه بشًء من لوازمه ) تمطى (.

فمد استفاق كل شًء من  عطف ) الطٌر وأمواج المٌاه ( على ) الزهر ( إلفادة التعمٌم -٘

 ثباته وكذلن لتجسٌد وتشخٌص الحٌاة بكل موجوداتها .

وصف ) العالم ( بــ ) الحً ( للتخصٌص حٌث أن الجمادات ال تستفٌك بل هً ساكنة  -ٙ

 فمد خص باإلفالة على كل ما فٌه حٌاة .

حٌاة ) غنى للحٌاة ( ( استعارة مكنٌة شبه العالم باإلنسان الذي ٌغنً فرحا بمدوم ال -7

 وحذف المشبه به ودل علٌه بشًء من لوازمه ) غنى ( .

) فافٌمً ٌا خرافً ( أسلوب إنشائً أمر الغرض منه الحث والتنبٌه وصٌغته الفعل  -8

 األمر.

) هلمً ٌا شٌاه ( أسلوب إنشائً أمر الغرض منه الحث والتنبٌه وصٌغته اسم الفعل  -9

 األمر .

 داللة على الكثرة . استخدام ) الخراف والشٌاه ( بصٌغة الجمع -ٓٔ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.KweduFiles.Com



 

 

.. 

 واتبعٌنً ٌا شٌاهً ، بٌن أسراب الطٌـــــــــــــور

 وامألي الوادي ثُغاًء ، ومراحا وُحبـــــــــــــــــورْ 

هورْ واسمع  ً همَس الّسوالً ، وانُشِمً عطَر الزُّ

 وانُظري الوادي ٌُغَشٌّه الضباُب المستنٌـــــــــــــرْ 

 الثروة اللغوٌة : 

 . أسراب : مفردها َسرب وهو الجمع من الطٌر 

 .ثغاء : ثَْغِت الشاة / ثغاًء / صاحت وهو صوت الشاة  

 . والَمَرح شدة الفرح والنشاط  –للمرح  والِمَراح اسم –ِمراحاً ) َمِرح( : سرورا وبهجة  

ه ونعّمه   . من كالم  همس : كل ما خفً . حبور : سرَّ

 . السوالً : مفردها سالٌة وهً آلة لرفع المٌاه وري األرض الزراعٌة  

 ٌغطٌه . –ٌغّشٌه : ٌلفه وٌستره سترا خفٌفا  .                انشمً : شمً  

 

 الشرح :

كً تتبعه فً السٌر لمشاركة الطٌور فً االستمتاع بالحٌاة وٌطلب منها ٌدعو الشاعر الشٌاه 

وإصدار أصواتها بحرٌة وانطاللة فتمأل الوادي سعادة وسرورا وبهجة ،  االستمتاع بالطبٌعة

الذي ٌدعوها للفرح ، ولتشم عطر الزهور الفواح  وكذلن االستمتاع بصوت السوالً الخافت

تأمل الوادي وهو ٌغطٌه ضباب شفاف ٌنفذ منه النور مبشراً الذي ٌمأل األرض الرحبة ، ولت

 بنشر السعادة والسرور.

 الجمالٌات :

انظري ( أسالٌب إنشائٌة أمر الغرض منها  –انشمً  –اسمعً  –امألي  –) اتبعٌنً  -ٔ

 الحث على االستمتاع بمباهج الطبٌعة والتعبٌر عن السعادة والمرح .
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كنٌة شبه السوالً باإلنسان الذي ٌتكلم معهم كالما ) اسمعً همس السوالً ( استعارة م -ٕ

والسوالً مظهر من  خفٌا وحذف المشبه به ودل علٌه بشًء من لوازمه ) همس (.

 واستخدام كلمة ) السوالً ( للداللة على حٌاة الشاعر الرٌفٌة وبٌئته .مظاهر الرٌف 

السرور والبهجة ، ) عطف مراحاً على ثغاًء ( ٌدل على أن هذا الصوت داللة على  -ٖ

وعطف ) حبور على مراحاً ( ٌدل على عموم الفرح والسرور على أفراد المطٌع 

 ومشاركة مظاهر الطبٌعة لهم فً هذا الفرح والسرور.

 وصف الضباب بالمستنٌر ( داللة على شفافٌته بحٌث ٌنفذ منه النور والضوء .)  -ٗ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كأل األرِض ، وَمرعاه الجدٌدْ  والطفً من

 واسمعً شبّابتً تشدو ، بمعسول النّشٌدْ 

 نغٌم ٌصعـــــــــُد من للبً كأنفاس الورود

 ثمَّ ٌسمو طائراً كالبلبل الشادي السعٌـــــدْ 

 الثروة اللغوٌة

 كأل األرض : عشب األرض ، المرعى    . الطفً ) لطف لطفا و لطافا ( : الطعً 

 . والجمع مراعٍ موضع الرعً 

 . معسول النشٌد : أعذب األلحان  .       تشدو : تغنً .       شبابتً : الناي " آلة للغناء "  

 ٌسمو : ٌعلو . .                 نغم : موسٌمى  

 الشرح :

 ٌدعو الرعً شٌاهه ألن تتغذى من عشب األرض والمكان الجدٌد الذي ترعى فٌه وأن تستمتع 

 حان التً تخرج من الناي الذي ٌصدر األنغام والتً تنبع من للبه لتعبرمعه بأعذب األل

عما بداخله منتشرة فً األجواء كرائحة الزهور تمتع من ٌسمعها وتعلو فً السماء متنملة بٌن 

 األجواء كالبلبل المغرد السعٌد .

 الجمالٌات :
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االستمتاع بالعشب اسمعً ( ( أسالٌب إنشائٌة أمر الغرض منها الحث على  –) الطفً  -ٔ

 واألنغام فالغذاء للجسم والروح معا .

 

) شبابتً تشدو بمعسول النشٌد ( استعارة مكنٌة شبه الناي باإلنسان الذي ٌتغنى بأعذب  -ٕ

 األناشٌد وحذف المشبه به ودل علٌه بشًء من لوازمه ) تشدو (.

 ) معسول النشٌد ( كناٌة عن عذوبة األلحان والنغمات . -ٖ

 للبً ( كناٌة عن تعبٌر األلحان عن ما ٌكن بملب الراعً . ) نغم ٌصعد من -ٗ

) نغم ٌصعد من للبً كأنفاس الورود ( شبه النغم بالورد من حٌث انتشار الرائحة  -٘

 والعبك ، وبالتالً التأثٌر فً اآلخرٌن وإشعاع الجمال فً نفوسهم .

مغرد الذي ٌغرد فً ) ٌسمو طائرا كالبلبل الشادي ( شبه األنغام فً انتشارها بالبلبل ال -ٙ

 األجواء من فرط سعادته .

 ) ثم ٌسمو طائرا ( أسلوب إٌجاز حذف ، حٌث حذف الفاعل لمعرفته من السٌاق  -7

 

 الفكرة العامة                                     

 تفاعل الشاعر مع الطبٌعة و إعجابه بها 

 االفكار الرئٌسٌة                                 

 وصف لحظة البال الصباح -ٔ

 اثر البال الصباح على الطبٌعة -ٕ

 مناجاة الشاعر شٌاهه لتشاركه الفرح و السعادة  -ٖ

 لألغنام المرعى و للشاعر االنشاد -ٗ
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