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ABSTRAK 
 املبالغةيف تصوير شخصية الرسول يف كتاب الشمائل احملمدية لالمام ايب اسلوب

 عيسى الترمذى
( Mubalaghah Dalam Penggambaran Sosok Rasul Dalam Kitab Syama'il Al 

Muhammadiyyah Karya Imam Abi 'Isa Al Turmudhi) 

Sosok  Rasul  merupakan  teladan  dan  inspirasi  bagi  setiap  umatnya.  Sejak  berabad 
abad  silam,  lahir  ribuan bahkan  jutaan  karya  yang disusun dan dibuat  sebagai apresiasi 
terhadap  sosok  nabi.  Ribuan  kata  dan  pujian  selalu  terungkap  untuk  memuji  dan 
menggambarkan  sosok Nabi  agung  kita.  Umat Nabi  yang memiliki  rasa  cinta dan  hormat 
terhadap  Junjungannya menuangkan segala pemikirannya tentang Rasul lewat katakata yang 
dibuat  seindah  mungkin  untuk  mewakili  segenap  rasa  yang  ada  dihatinya.  Tak  jarang 
keindahan  kata  tersebut  tersampaikan  dengan  ungkapanungkapan  yang  terlampaui  indah 
yakni  dengan  mubalaghah.  Dalam  mubalaghah,  katakata  disampaikan  dengan  sangat 
sempurna agar memberi efek mendalam bagi pendengar. 

Skripsi “uslub al mubalaghah fi Tashwir al syakhshiyyah al rasul fi kitab al syama’il 
al muhammadiyah  li Al  imam Abi  ‘Isa  at Turmudhi”  ini  bertujuan  untuk menjelaskan  dan 
mengupas habis penggambaran sosok rasul dalam kitab syama’il al muhammadiyah. Adapun 
fokus permasalahan dalam skripsi ini adalah: 
1. Bagaimanakah biografi Imam Abu ‘Isa Al Turmudhi? 
2. Apakah mubalaghah dan macammacamnya? 
3. Ada berapa macam Mubalaghah yang terdapat dalam kitab alsyama’il al muhammdiyyah? 
Adapun  teori  yang  digunakan  dalam penulisan  skripsi  ini  adalah  pendekatan mubalaghah 
sehingga temuan hasil penelitian menjelaskan bahwa: 
1.  Imam  Abi  ‘Isa  Al  Turmudhi  adalah  ahli  hadith  yang  tidak  diragukan  ke  tsiqahannya. 
Beliau merupakan  ahli  hadith  yang menghasilkan  banyak  karya  agung,  baik  dalam disiplin 
ilmu hadith maupun yang lainnya. 
2.  Mubalaghah  merupakan  ungkapan  yang  menggambarkan  sesuatu  dengan  adanya 
penambahanpenambhan tertentu dengan tujuan untuk menunjukkan makna yang sempurna. 
3. Macammacam mubalghah yang terdapat dalam kitab Syama’il alMuhammadiyyah adalah 
tabligh  dan  ighraq,  peneliti  tidak  menemukan  mubalaghah  ghuluw  dalam  kitab  syama’il 
almuhammadiyyah. 

Mubalaghah  yang  terdapatdalam  kitab  syamail  almuhammadiyah  sangat  banyak 
ditemukan dalam penggambaran sosok kpribadian nabi  secara  individu. Di  sisi  lain peneliti 
juga menemukan  uslub mubalaghah dalam penggambaran sosok nabi sebagai rasulullah dan 
sosok  nabi  sebagai  kepala  keluarga  dalam  jumlah  yang  sedikit.  Hal  ini  dikarenakan  kitab 
syamail  almuhammadiyyah  sangat  banyak  mengemukakan  hadith  yang  menggambarkan 
sosok rasul secara individu.
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 على ى قد بذل جهده ذ املشرف ال املاجستري أندوس عفيف بسطامي الدكتور . 3
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 . ني وأخريا ترجو الباحثة عسى أن تكون هذه الرسالة نافعة هلا وللقارئني ام

 الباحثة

) مرتلة احلسنة (



 ح

 حمتويات الرسالة

 أ ....................... ................................ صفحة املوضوع

 ب ......................... ................................ اخلطاب الرمسى

 ج .......................... ................................ القرار بالقبول

 د ................................ ................................ احلكمة

 هـ ................................ ................................ التجريد

 و ........................ ................................ الشكر والتقدير

 ح ........................ ................................ حمتويات الرسالة

 1 .................... ................................ مقدمة : الباب األول

 1 ......................... ................................ خلفيات . 1

 3 ..................... ................................ قضية اساسية . 2

 4 .................... ................................ افتراض علمى . 3

5 .......... ................................ توضيع املوضوع وحتديده . 4



 ط

 8 ............ ................................ ار املوضوع سبب اختي . 5

 8 ..................... ................................ دراسة سابقة . 6

 9 .............................. اهلدف الذي تريد الباحثة للوصول اليه . 7

 10 ............. ................................ منهاج البحث وحتليله . 8

 10 .................... ................................ طريقة الكتابة . 9

 12 ......................... االمام اىب عيسى الترمذى حملة عن : الباب الثاين

 12 .......................... ................................ مولده و وفاته

 15 .......................................................... ثناء العلماء عليه

 18 . ................................ ................................ مؤلفاته

 24 .... ................................ املبالغة حول اسلوب : الباب الثالث

 24 .......... ................................ مفهوم املبالغة واراء علماء عليها

 27 .................... ................................ انواع املبالغة وامثلتها

 يف تصوير شخصية الرسول املبالغة نظرة عابرة حول اسلوب : الباب الرابع

 33 .......... لالمام ايب عيسى الترمذي يف كتاب الشمائل احملمدية

33 لالمام ايب عيسى الترمذي يف كتاب الشمائل احملمدية تصوير شخصية الرسول



 ي

 42 .......................... مظاهر اسلوب املبالغة يف كتاب الشمائل احملمدية

 57 .................. ................................ اخلامتة : الباب اخلامس

 57 ............................ ................................ االسنتباطات

 61 ............................. ................................ االقتراحات

62 ........................... ................................ قائمة املراجع


