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Abstrak 

Skripsi dengan judul Al-majaz fii Syi’ir “Al-ababil” Li Muhammad Al-Halawi 

(Dirosah Tahliliyah Balaghiyah) menganalisis tentan unsur-unsur majaz yang terdapat 

dalam syair ini. Peneliti tertarik untuk menganalisis syair ini pertama karena penyair 

Muhammad Al-Halawi seorang penyair yang berasal dari maghrib yang tidak terlalu 

dikenal karya-karyanya khususnya di Indonesia, sedangkan syair-syair beliau banyak 

mengisahkan tentang kehidupan yang penuh arti. Selain itu juga karena syair ini 

menceritakan tentang perjuangan anak-anak di Palestina yang dengan gagah berani 

melawan tentara israil yang padahal umur dan raga mereka masih sangat kecil. 

Pokok permasalahan yang terdapat dalam pemabahasan ini meliputi 2 hal, yaitu 

pertama, apa saja unsur-unsur Majaz yang terkandung dalam Syair Al-Ababil karangan 

Muhammad Al-Halawi, dan kedua, apa saja jenis jenis majaz yang terdapat dalam Syair 

Al-Ababil karangan Muhammad Al-Halawi. Dalam menganalisis syair yang berjumlah 

57 bait ini diperlukan pemahaman dan kejelian untuk mengeluarkan makna-makna 

tersembunyi dalam syair tersebut. 

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah: (1) 

Isti’aroh At-tashrihiyah terdapat 8 bait, (2) Isti’aroh Al-Makniyah terdapat 6 bait, (3) 

Isti’aroh Al-Ashliyah terdapat 8 bait, (4) Isti’aroh At-Tabaiyah terdapat 5 bait, (5) 

Isti’aroh Al-Murasyahah terdapat 1 bait, (6) Isti’aroh Al-Mujarrodah terdapat 2  bait, (7) 

Isti’aroh al-Muthlaqah terdapat 2 bait, (8) Majaz Mursal terdapat 4 bait, dan terakhir 

Majaz ‘Aqli terdapat 1 bait. 
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 الباب األول

 مقدمة

وحرك أهل معارفه اىل , احلمدهلل الذي أوضح سبيل هدايته ألرباب واليته وأهبج 

وأمحده سبحانه وتعاىل , وأبدع بدائع فكرته يف حمكم صنعه وأخرج, دقائق علمه وأحوج

 .ما على يف األفق صرح يف األرض أو سر أو من مدرج

واملؤّدبني نبّينا حممد صلى اهلل عليه وسّلم الفاتح ملا والصالة والسالم على سّيدنا املربّيني 

 .أغلق واخلامت ملا سبق والناصر احلق واهلادي اىل سبيل الّرشاد

اجملاز يف شعر األبابيل "ية اليت وضعها الباحثة حتت املوضوع اجلامع دراسةهذه ال 

 املطلوبة املقررة يف شروطالمقدمة الستيفاء ( دراسة حتليلية بالغية)حملمد احللوي 

قسم تعليم اللغة   (S1)ة األوىلياالمتحان النهائي للحصول على الشهادة اجلامع

وقبل الوصول إىل . جامعة مجيب والثقافة شعبة اللغة العربية العربية بكلية العلوم االنسانية

:الباحثة أن تقدم األمور التالية الغاية املقصودة جدير
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 خليفة البحث -أ

واللغة ترتبط بكل . اللغة هي أهم وسائل االتصال اليت يتفاهم هبا اجلنس البشري 

, وهبا نضحك ونبكي, نسانفبها نتفاهم مع غرينا  من بين اإل, ما يتصل حبياتنا اليومية

وهبا نعرب , وهبا نؤثر يف الّناس إذا خطبنا فيهم, وهبا جنأر بالشكوى, ونتشاجر ونتصاحل

  .فنصرغ قصيدةا أو نثرًا يؤثر يف املشاعر والوجدان, تعبريًا إبداعًيا

وهي أمجل وأرقى وأعظم لغة يف العامل , هي سيدة اللغاتفأما اللغة العربية  

وال يتم فهم القرآن وتعلم هذا الدين إال بتعلم , فاللغة العربية لغة القرآن والدين, إطالقا

كما أن جمال . والتمكن يف جمال اللغة العربية يساعدنا يف فهم أي علوم كانت. العربية

وتلك العلوم . وعلم البالغة, علم الصرف, هناك علم النحو. اللغة العربية واسعة جدًّا

كبيريا بالدراسات   لكن اهتمت الباحثة اهتماما .بعضهم ببعض ارتباطا وثيقا ةمرتبط

اللغوية خاصة فيما يتصل باجملاز إذ ال خيفى أن اجملاز له شأن كبري يف الدراسات 

 .البالغية العربية

 الشعراء الذين رفعوا رأس املغرب عاليا يف حمافل األدب وأندية الشعر أشهرفمن  

تلقى . بفاس ونشأهبا 211 ن احللوي وهو شاعر مغريب ولد سنة هو حممد عبد الرمح

اشتغل مدرسا بالصف الثانوي وعرف , 291 تعليمه جبامعة القرويني وخترج منها سنة 

 .  299 بنشاطه األديب السياسي ضد املستعمر مما عرضه لإلعتقال سنة
                                                           

5ص ( 2 12دارالسالم , القاهرة)علم اللغة , حمجوب   1الدكتور فاطمة حممد 
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اق أور , 211 سنة " مشوع", 295 سنة " أنغام وأصداء: "ومن أهم أعماله 

و الشعر الذي سأحبثه يف هذا البحث يدّل من . ومسرحية انوال, 229 اخلريف سنة 

 1229ديسمبري  19تويف يف يوم اجلمعة ". أوراق اخلريف"إحدى الشعر يف ديوان 

 .وطرمته كبرية

ولتستجاد , وجاوزت شهرهتم حدود بالدهم لتدوي أمسائهم شرقا وغربا  

هبم األمثلة يف إلتزام واألصالة واإلبداع  ولتضرب, قصائدهم وتستعذب أساليبهم

الذي تعرتف األمة العربية بشاعريته , الشاعر اجمليد األستاذ حممد احللوي, واإلبتكار

وتضعه يف موقعه الالئق بني أقطاب األدب والشعر يف العامل العريب , املتميزة

 . واإلسالمي

اع واسع يف علم النحو وب, وغين عن البيان أن الشاعر احللوي ذو معرفة دقيقة 

 أما شعره فيأخذ باأللباب ويؤثر يف نفوس لروعة. والصرف واللغة واألدب وعلوم البالغة

وجتود , وملا يقبض به وجدانه وجتيش به عاطفته, أسلوبه وسحر بيانه وإشراق معانيه

 1.قرحيته من درر شعرية فريدة

لمية واألدبية يف العهد وشهد النهضة الع, وقد واكب هذا الشاعراحلركة الوطنية 

فكان من أبرز الشعراء الذين حفلت دواوينهم ببطوالت األمة , احلسين امليمون

ومبائر ومناقب فقيد العروبة واإلسالم جاللة , وبأجماد العرش العلوي اجمليد, وانتصارهتا
                                                           

 5ص ( 229 اململكة املغربية ) ديوان أوراق اخلريف, األستاذ حممد احللوي  1
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ومبكارم ومفاخر أمري املؤمنني , امللك املغفور له سيدي حممد اخلامس طيب اهلل ثراه

إىل غري ذلك من املقاصد السامية اليت تناوهلا , اللة امللك احلسن الثاين نصره اهللج

   .الشاعر احللوي يف أشعاره

وإذا نظرنا إىل الشعر املوجودة يف موضوع األبابيل وجدنا فيها مملوؤة بعناصر  

هو جتد الباحثة بأنه " األبابيل"ومن موضوعه يعين . بالغية رائعة تتعلق بعلم البيان

املراد من ذلك أن هذا الشعر حيكى عن حياة أطفال فلسطني الذينهم يتبعون يف . اجملاز

حرب اإلسرائيل ال يفكر عن صغار أجسامهم وضعف قوهتم بل هم ينشطون يف 

, ومسي أطفال فلسطني باألبابيل لشجاعتهم يف مواجهة األعداء. حرب األعداء

. يوش أبرهة يف واقعة حرب الكعبة باحلجارةويرميهم باحلجارة كما رمى طائر األبابيل ج

 9.وهذا يدل باالستعارة التصرحيية ألن صرح فيها لفظ بلفظ املشبه به

بالنسبة إىل ذلك ستبحث الباحثة يف إحدى األعمال األدبية يعين الشعر األبابيل   

يه مجال كما عرفنا أّن اجملاز فف, توجد يف هذا الشعر عناصر اجملازي كثرية. حملمد احللوي

األسلوب الذي البّد معرفته بذوق األديب حىت نستطيع  أن نعرف معىن احلقيقّي من 

واألسباب أما العوامل  .الشعر اوهذا ما أرادت الباحثة أن تكشف عنه يف هذ. الشعر

 :اليت تؤثر الباحثة يف اختيار موضوع البحث ألمور منها

                                                           
6ص , نفس المراجع 
3
  

 11ص  (1229, املعلمني االسالميةكلية : كونتور ) يف علم البيان البالغة, العامل بن غفران   



7 
 

 
 

املتميزة يف علم النحو  أن حممد احللوي شخصية متعددة املواهب والقدرات  - 

والصرف واللغة واألدب وهو من أحد الشعراء املشهورة يف العامل العريب 

وإىل جانب كونه شاعرا وأدبيا  ملا رأيت يف هذا الديوان من أحد , اإلسالمي

 ..ُرغبًة مين يف معرفة أنواع اجملاز الواردة فيه" األبابيل"شعره املتميزة بعنوان 

على العديد من عناصر اجلمال فيه " األبابيل"الواردة يف شعر  املقتطفاتحتتوي    -1

إضافة إىل ذلك , عن حياة أطفال فلسطني وجهادهموالصورة الفنية واحلكمة 

نظرا إىل نقصان قدرة الباحثة لتنظم الشعر لذكر جهاد وكفاح األطفال فلسطني 

 .عنه ر املوجودفاستنتجت الباحثة لكشف الشع

 لشعر من حيث العلوم اليت تتضمنهااالستفادة من هذا ا  - 

 : ولذا أود أن أحبث هذه األشياء من خالل رسالة بعنوان

 ("دراسة تحليلية)لمحمد الحلوي " األبابيل"المجاز في شعر "

 أسئلة البحث -ب

 :أما أسئلة البحث الىت تريد الباحثة حماولتها يف هذه الرسالة هي 

 حملمد احللوي؟" األبابيل"الواردة يف شعر  ةما هي العناصر اجملازي . 

 حملمد احللوي؟ " األبابيل"نواع اجملاز الواردة يف شعر األ هي ما .1

 


