
 

 املصري البوصريي لإلمام الربدة قصيدة يف لتشبيها
 رسالة جامعية

 

 : قدمها

 عارفني الظّن حسن حممد

 50350210A:  التسجيل رقم 

 

 وأدهبا العربّية الّلغة قسم اآلداب كلية
 احلكومية اإلسالمية أمبيل سونان جامعة

 سورابايا

1 102 



 

 ملصريا البوصريي لإلمام الربدة قصيدة يف لتشبيها
 رسالة جامعية

 االمتحان شروط بعض الستيفاء
 (2-س) األوىل اجلامعية الشهادة على للحصول

 وأدهبا العربية اللغة قسم اآلداب بكلية

 

 

 : قدمها

 عارفني الظّن حسن حممد

 50350210A:  التسجيل رقم 

 

 وأدهبا العربّية الّلغة قسم اآلداب كلية
 يةاحلكوم اإلسالمية أمبيل سونان جامعة

 سورابايا

1 102 



 

 الرمسى اخلطاب

 الفضيلة صاحب حضرة

 سورابيا احلكومية اإلسالمية أمبيل سونن جامعة اآلداب كلية عميد

 .وبركاته اهلل ورمحة عليكم السالم

 التشبيه" بعنوان اجلامعية الرسالة هذه يف تصحيحه يلزم ما ومالحظة اإلطالع بعد
 : اجلامعية الطالب قدمها الىت "املصري البوصري لإلمام الربدة قصيدة يف

 عارفني الظّن حسن حممد:   االسم
 23020210A:  التسجيل رقم

 وأدهبا العربية اللغة:   القسم
 اعترافكم بإمداد تتكرموا أن يف الكبري األمل مع سيادتكم إىل نقدمها

 على للحصول جامعى كبحث الشروط مستوفية الرسالة هذه بأن اجلميل
 يف مبناقشتها تقوموا وأن وأدهبا العربية اللغة يف( S1) األوىل ةاجلامعي الشهادة
 .املناسب الوقت

 . التقدير وعظيم الشكر بقبول وتفضلوا هذا
 .وبركاته اهلل ورمحة عليكم والسالم

 0230 يونيو 06سورابايا،
 املشرف،

 (الرمحن املاجستري عبد)



 

 بالقبول القرار 

 املناقشة جملس أمام اجلامعية رسالةال هذه مناقشة اآلداب كلية أجرت لقد 
 الشهادة لنيل ومستوفية فيها، ناجح صاحبها بأن وقرر ،0230 يوليو 31 ىف

 .وأدهبا العرابية اللغة ىف( 3-س) األوىل اجلامعية

 :املناقشة جلنة أعضاء 

 )..............(    املاجستري عبد الرمحن:   رئيس

 )..............(    املاجستري اخلرية مهة:  تري السكر

 )..............(   املاجستري درداء ابو الدكتوراندس:  األول املناقش

 )..............(  املاجستري زيدون أمحد الدكتوراندس:  الثاىن املناقش

 )..............(    املاجستري عبد الرمحن:  املشرف

 0230 يوليو 31 سورابايا،

 داباآل كلية عميد هذالقرار على وافق

 احلكومية اإلسالمية أمبيل سونن جبامعة

 سورابايا

 

 (املاجستري عاقب الدين حريص احلاج الدكتور)



 

 اإلهداء

 : اىل اجلامعية الرسالة هذه أهدى

 يوأم أليبا .3

 عارفني العلما حسن أخيت .0

 تاجولي ريسي .1

 الرسالة كتابةهذه على املشرف املاجستري عبد الرمحن الفضيلة صاحب .4

  إمتعاهتا ىف رددامل

 إمام أسيب، ولطفيادي، مرزوقي، اهلل، عبيد اخلص األداب بكلية صحايب .0

 زركسى

 خرياجلزاء جيزيهم ان ادعواهلل أخريا

 َاْلَباِحُث

 

 (     عارفني الظّن حسن حممد)                                                



 

 والتقدير الشكر كلمة

 واملرسلني األنبياء أدرف على والسالم والصالة نيالعامل رب اهلل احلمد 
 .أمجعني وصحبه آله وعلى

 يف التشبيه" العنوان حتت اجلامعية الرسالة هذه كتابة الباحث أمت فقد وبعد،
 : السادة إىل اجلزيل الشكر ويقدم "الربدة قصيدة

 اآلداب كلية عميد املاجستري، عاقب الدين حريص احلاج الدكتور فضيلة .3
 .سورابايا احلكومية اإلسالمية أمبيل سونن جامعة

 .وأدهبا العربية اللغة قسم رئيس املاجستري، زيدون أمحد الدكتوراندس فضيلة .0

 .الرسالة هذه إمتام على ساعدين حيث املاجستري الرمحنعبد  الفضيلة صاحب .1

 .آلدابا كلية يف الفنون و العلوم خمتلف الباحث علموا قد الذين األساتيذ .4

 هذه بإمتام الباحث وساعدوا دجعوا الذين وزمالئه وعائلته الباحث والدي
 .الرسالة

 .آمني وللقارئني، له نافعا البحث هذا يكون أن عسى الباحث يرجو وأخريا 

 الباحث  

 

  عارفني الظّن حسن حممد             

 



 

 احلكمة

 (ُنْوٌر َاْلِعْلُم)

(Ilmu adalah cahaya) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 البحث ملّخص

املصري البوصري الربدةلإلمام قصيدة يف التشبيه   

(Tasbih Dalam Kasidah Burdah) 

Kasidah Burdah adalah salah satu karya paling populer dalam khazanah sastra Islam. 

Isinya, sajak-sajak pujian kepada Nabi Muhammad SAW, pesan moral, nilai-nilai spiritual, 

dan semangat perjuangan, hingga kini masih sering dibacakan di sebagian pesantren salaf dan 

pada peringatan Maulid Nabi. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa 

seperti Persia, Turki, Urdu, Punjabi, Swahili, Pastum, Melayu, Sindi, Inggris, Prancis, Jerman 

dan Italia. Kasidah Burdah terdiri atas 160 bait (sajak), ditulis dengan gaya bahasa (usiub) 

yang menarik, lembut dan elegan, berisi panduan ringkas mengenai kehidupan Nabi 

Muhammad SAW, cinta kasih, pengendalian hawa nafsu, doa, pujian terhadap Al Quran, 

Isra’ Mi’raj, jihad dan tawasul. 

Pengarang Kasidah Burdah ialah Al-Bushiri (610-695H/ 1213-1296 M). Nama 

lengkapnya, Syarafuddin Abu Abdillah Muhammad bin Zaid al-Bushiri. Dia keturunan 

Berber yang lahir di Dallas, Maroko dan dibesarkan di Bushir, Mesir, Dia seorang murid Sufi 

besar, Imam as-Syadzili dan penerusnya yang bernama Abdul Abbas al-Mursi – anggota 

Tarekat Syadziliyah. Di bidang ilmu fiqih, Al Bushiri menganut mazhab Syafi’i, yang 

merupakan mazhab fiqih mayoritas di Mesir. 

Masalah yang diteliti dalam skripsi yang berjudul التشبيه يف قصيدة
 ini adalah (i) Apa Qosidah Burdah itu; (ii) Apa saja الربدةلإلمام البوصري املصري

macam-macam tasybih yang terdapat dalam Kasidah Burdah;. 

 Berkenaan dengan itu, dalam penelitian literatur ini digunakan metode 

induktif deduktif untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana ragam dan makna 

dari tasybih yang terkandung dalam Kasidah Burdah. 



 

 Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa taysbih yang terdapat dalam Kasidah 

Burdah itu ada tiga macam: 

1. Mursal Mufassol; 

2. Mursal Mujmal dan 

3. Baligh 
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