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 التجريد 

Qashidah Burdah karya Imam Bushiri adalah salah satu kumpulan bait-bait tentang 

Nabi Muhammad SAW yang terdiri dari 163 bait. Bait-bait dalam Qashidah Burdah ini berisi 

pujian dan sanjungan serta berisi tentang bait yang menunjukkan kecintaan kepada Nabi 

Muhammad SAW. 

 Penulis menggunakan teori Ilmu Ma’ani untuk menganalisis kalimat-kalimat perintah 

(amru) serta bentuk dan makna yang terdapat dalam Qashidah Burdah. Ilmu Ma’ani 

merupakan ilmu yang mempelajari tentang bentuk dan susunan perkataan Bahasa Arab yang 

sesuai dengan tuntunan situasi dan kondisi. Dalam pembahasan ilmu ma’ani terdapat kalimat 

perintah (amru). Uslub Amri adalah suatu tuntutan untuk melakukan sesuatu dari pihak yang 

lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah dengan disertai keharusan. 

 Setelah melakukan penelitian tentang uslub amri dalam Qashidah Burdah, penulis 

mendapatkan beberapa kesimpulan, diantaranya; dalam uslub amri terdapat bentuk fi’il amri 

yang terdapat beberapa kalimat. Dalam makna amri itu terdiri dari beberapa makna asli dan 

makna yang keluar dari makna aslinya yang menunjukkan makna lain seperti; al-iltimas, ad-

dua’, al-irsyad dan at-tahdid. 

 

Kata Kunci: Ilmu Balaghah, Ilmu Ma’aniy, ‘Amr, Qashidah Burdah 
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 كلمة شكر وتقدير 

 إال هللا وأشهد  ه لينا بنعمة اإلميان واإلسالم. أشهد أن ال إلعاحلمد هلل الذي أنعم 
 .أما بعد ني،أمجع ه وصحب هلى آلعمد و لى سّيدان حمعصل  مأن حممدا رسول هللا. الله

د ابلتوجيهات واإلرشادات عمن اجلدير للباحث أن يشكر لكل من سا الثمينة ذه الفرصة هيف 
 :مهميقا. و ع  كرا جزيالشوالتشجيعات 

العلوم و  كّلية اآلداب   ميدعبوصف  ينالدي ي جستاامل أمحد فتاح دكتوركرم الفضيلة امل . 1
 فيها.  نيوظفيئة املهالثقافية مع 

 شعبة اللغة العربية وأدهبا بكلية اآلداب والعلوم يسكرئ  ي،جستاكرم مصطفى املفضيلة امل . 2
 .الثقافية

 البحث. ذا هكمشرف الباحث يف كتابة املاجستي الديين   حبيبفضيلة املكرم  . 3
 العلوم الثقافية جبامعة سوانن كاليجاكاو ية اآلداب السادة الفضالء أساتذيت يف كل  . 4

 . اإلسالمية واحلكومية
 ن صب احلب ويعلمعال يتوقفان  نيشخص ،الصحة يعطيهماإىل حيب األول، هللا دائما  . 5

 .ذه اللحظة والغد. األب واألمها حىت ي ة يف احلياة منذ أن كنت صغي أشياء كث
ح أزد وأترف حصني احلكيم وأخيت صلة جنوى  حسام إصالخي أ، إىل إخويت وأخوايت . 6

من أجل االنتهاء من  لى مواصلة الكفاحع ينوبخ دائما وشجععابدة الذين كل يوم 
 هذا.

  مولنا مزكي نور  وخصوصا إىل ، خاصة عم" شكرا للدأأصدقائي يف الفصل "مجيع إىل  . 7
إىل و  ،وغيهم وحممد فاروقي عبد الرشيد  إقبالوحممد  د عرفان أنسموحم نصر احملسننيو 

 عامة،  شعبة اللغة العربية وأداهبا بكلية اآلداب والعلوم الثقافيةمجيع األفصال يف 

 .زلفيقا وغيهم وحممد عمر ريزا  حمحد السقفي ضحى وكمال خمتار  وخصوصا إىل
ظ نور اليقني  ، وابخلصوص إىل حافأصدقائي يف مؤسسة علي معصوم كرابياك اإلسالمي . 8

دودي حممد ليطوا شهروم أرمنسا و حممد أحيات أجدى األمم و ويونيار إحسان األلفان و 



 ط 

يدعموا النتهاء هذه   ن ما زالوا أ ، الذين ساترييا وحممد فريد نوري الفردوس وغريهم
 الكتابة. 

 خر.آلاكن ذكره واحدا تلوا مي الالذي ميع أولئك الذين ساعدوا و ل ا، وليس آخرا، أخري 
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 الباب األول 

 مقدمة

 خلفية البحث . أ

شكل شعر أو يف كان سواء  كثرية من األعمال األدبية،   اأنواع يف كنوز األدب العريب إن
لم. منا شعر املديح للنيب وانتشر،  الرسول صلى هللا عليه وس إىل جل مدحصنعت أل اليت نثر،

من أعماق القلب املليئة ابألمانة   ينبعكتعبري عاطفي عن الدين الذي   خاصة بني الصوفيني
ر يف ن ابلشعالذين يهتمو ، كان القليل من الكتاب ة. خارج األوساط الصوفيةواإلخالص واحملب

 1مدح الرسول صلى هللا عليه وسلم.

يف  وكانت منشرة واسعةشهور املاألعمال األدبية اليت حتتوي على مدح الرسول  ومن
الشعر املستمدة   صيغ . القصيدة هي شكل من صرييو لبل ربدة ال قصيدةهي  سالمي اجملتمع اإل

  بوصرييلل  ربدةال قصيدة 2، وعادة ما حتتوي على الثناء املعتاد الذي تغىن. ريباألدب الع على
خالل انتقال  البوصريي هي عمل أديب شهري يف مصر يف القرن الثالث عشر امليالدي. عاش 

 3األيوبّية إىل األسرة اململوكية.  السلطة من األسرة

يم حمتوايهتا غري  ليست كاملة بعد إذا كان تقي ربدةال ، فإن شعبية قصيدةومع ذلك 
ليس هناك أي دراسة أو  ، ا. خالل هذه الفرتةفيه عن فعع األمر، أحدها هو مناقشة مكتمل
ابحلاجة إىل دراستها من أجل   الباحثمر يف قصيدة الربدة. لذلك يشعر فعل األيدرس  حبث
 املعاين.م املناقشة ابستخدام دراسة عل ، وخاصة يف هذه الكنوز العلمية يف األدب العريب إتقان

 
1 ), 1967Arobi, -Katib al-Qohiroh : Dar al-, (AlArobiyah-Nabawiyah Al-Madaih An-AlZaki Mubarok,  

hlm. 17-18. 
2 .08.35pukul  2018September  7Diakses pada tanggal  https://kbbi.web.id/kasidahOnline.  KBBI  
3 dalam Bushiry dalam Masyarakat Pesantren” -Resepsi Kasidah Burdah al“Fadlil Munawwar Manshur,  

HUMANIORA, Jurnal Budaya, Sastra, dan Bahasa, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, vol. 18, no. 2, Juni 
2006, hlm. 102 

https://kbbi.web.id/kasidah
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العديد من أدوات األمر، منها فعل األمر، والفعل املضارع يسبقه الم األمر، فهناك 
. ويف هذه القصيدة زاياجمواسم املصدر مبعىن األمر. ومعىن األمر قد يكون أصليا، وقد يكون 

 هناك بعض األبيات الىت فيها كلمة األمر، مثل: 

َا  َوِإنْ      ۞   َماَواْعِصهِ  َوالّشْيطَانَ  النّ ْفسَ  َوَخاِلفِ  مِ  النُّْصحَ  حَمَّضاكَ  ُهم  فَاهتِه
  وكلمة حارب،  مبعىن الذي  َوَخاِلفِ  كلمة  وهو ،األمر ت اكلم  ثالث  البيت هذا يف إن

  حملاربة  للقارئ )املتكلم( يصري البو  من حتذير هو املقطع يف الوارد املعىن احرص. مبعىن ِاْعصِ 
 األمر وأدوات  الشيطان. خداع يغريها ال  حىت بناقلو  ثقة على واحلفاظ ، الشيطان شهوة

 األخر:  واملثال األمر. فعل هي املستخدمة
 َواْحَتِكمِ  ِفْيهِ  َمْدًحا ِشْئتَ  مبَا  َواْحكممْ      ۞       نَِبّيِهمِ  يف  ىالنهَصار   َمااّدَعْتهم  دَعْ 
 مبعىن أمْحكممْ  وكلمة خلف، مبعىن دَعْ  كلمة  وهي األمر، كلمات   ثالث  البيت هذا يف إن

 للتخلي القارئ إىل بوصرييال من أمر هو املقطع يف الوارد املعىن أزل. مبعىن اْحَتِكمْ  وكلمة أثبت،
  الثناء  بتوجيه رييصو الب أمر ،ذلك  من العكس على األنبياء، إىل املوجهة االهتامات  مجيع عن
 األمر. فعل هي املستخدمة األمر وأدوات  .األنبياء إىل

  اجلملة فيها  حتتوي اليت الشعارات  من العديد  هناك يزال ال ،الشعريين ذينه جانب إىل
 املعاين. علم ابستخدام التايل الفصل يف نهام كل  شرح وسيتم املختلفة، املعاين على
 البحث حتديد .ب

 اعتربت  الىت املشكلة من العديد  بصياغة الباحث قام لقد املذكورة،  البحث خلفية ومن
 ومنها:  البحث، هذا يف دراستها
 الربدة؟ قصيدة  يف رييالبوص استخدمه الىت األمر صيغ يه ما . 1
 ؟الصيغ تلك  يف املوجودة املعاين هي ما . 2

 وفوائده  البحث أغراض . ج

 يلى:  كما  فهي البحث هذا من األغراض ومن
 وفحصه الربدة قصيدته  يف البوصريي استخدمه الىت األمر صيغ شرح . 1
 الربدة.  قصيدة يف املوجودة املختلفة األمر صيغ نم املعاين معرفة . 2
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  هذا  فوائد ومن عمليا.  وإما  نظراي إما انفعا،  البحث هذا يكون أن  أيضا  املتوقع ومن
 يلى:  مما البحث
  األدبية الكنوز لتطوير وعموما انفعا البحث هذا يكون أن املتوقع من نظري، فبشكل . 1

 قصيدة يف األمر ملعىن املعرفة يعطي أن ادرة ق وخاصة املعاين. علوم يف خاثة  العربية
 الربدة.

 قصيدة يف األمر معىن لكشف انفعا البحث هذا يكون  أن  املتوقع  من عملي، وبشكل . 2
 فيها.  األمر كلمة  إعطاء يف األخطاءات  من  القارئ يتجنب لكي الربدة

 املكتيب حقيقتال .د

 تعترب .الباحثني قبل من مراجعته يتم مل البحث أن ملعرفة يهدف املكتيب التحقيق إن
 أكثر من وهي ،دراستها جيب اليت لالهتمام املثرية العربية  األدبية األعمال من ربدةال قصيدة

 من القصيدة هذه تدرس أن املستغرب  من  ليس ،لذلك  الشعبية. اإلسالمية  األدبية املنتجات 
  بوصريي ل الربدة قصبدة يف "األمر البحث هذا عنوان ألن نظرًا اجملموعات. من العديد قبل

 ُها  ،متغريين على حيتوي العنوان هذا نأ إىل الباحث توصل فقد بالغية(، حتليلية )دراسة
  البوصريي اإلمام أعمال من هي اليت الربدة قصيدةو  املعاين دراسة من جزًءا يعد الذي "األمر"

  . الباحثون يراجعه مل البحث اهذ أن الحظةامل ميكن حىت باحثال قبل من هكل   سيصفه اليت
 : يلي كما  فهي ب    "األمر" يتعلق فيما أجريت اليت ابلدراسات  يتعلق وفيما
  سورة يف األمر "أسلوب  العنوان حتت (2017) نوغراها سوراي أدك كتبه   الذي البحث . 1

 كاليجاكا  سوانن  جبامعة وآدهبا  العربية اللغة قسم املعاين( علم يف حتليلية )دراسة  النساء
  املكتيب البحث هو البحث هذا من املستخدم املنهج جوكجاكارات. احلكومية ميةاإلسال

 وملعرفة النساء سورة يف األمر معىن لكشف البحث هذا يهدف املعاين. علم نظرية مع
  املوضوع. يف يقع لبحث هذا مع واختالف  السورة.  تلك  فس املستخدمة األمر أداة
 4الربدة. وقصيدة النساء سورة وهو

 
4  (Yogyakarta: Ma’ani -Nisa’: Dirasah Tahliliyyah fi Ilm al-Amr fi Surat al-Uslub alam Surya Nugraha, Ad

Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga, 2017). 
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 األمر "أسلوب  العنوان: حتت (2017) جوسينتا برييت  جيفتونيا كتبته  الذي البحث . 2
  سوانن جبامعة  وآدهبا العربية اللغة قسم معانية"  حتليلية  دراسة :القصص سورة  يف  والنهي

 و املعاين علم نظرية البحث هذا استخدم جوكجاكارات. احلكومية اإلسالمية كاليجاكا
 يف والنهي األمر معىن لكشف الباحثة حاولت البحث، هذا يف املكتيب. البحث منهج
 5القصص. سورة

 جوامع كتاب   يف  والنهي "األمر العنوان  حتت (2014) الزاكية  كتبته  الذي البحث . 3
  كاليجاكا  سوانن جبامعة وآدهبا العربية اللغة قسم معانية" بالغية حتليلية دراسة الكليم:

  ومنهج املعاين عمل نظرية للبحث هذا استخدم جوكجاكارات. احلكومية اإلسالمية
 الكليم. جوامع كتاب   يف والنهي األمر معىن ملعرفة البحث هذا يهدف  املكتيب. البحث
 6الكليم. جوامع كتاب   هو املوضوع  إن البحث. موضوع هو والفرق

 كتاب  يف األمر "أسلوب  العنوان: حتت (2013) أشعري حممد كتبه  الذي البحث . 4
  سوانن جبامعة وآدهبا العربية اللغة قسم بالغية" حتليلية دراسة :الصاحلني رايض

  املعاين علم نظرية البحث هذا استخدم جوكجاكارات. احلكومية اإلسالمية  كاليجاكا
  رايض  كتاب يف األمر معىن ملعرفة البحث هذا يهدف املكتيب. البحث ومنهج

 7الصاحلني.
 يف األمر كلمة  عن يبحث حبث أي  هناك  ليس أن  نعرف املذكورة، ث األحبا ومن

 يلى:  كما  فهي الربدة بقصيدة تتعلق الىت األحباث  وأما الربدة. قصيدة
 يف املادة "مجال العنوان حتت (2016) الصاحلة فاطمة سييت كتبته الذي البحث . 1

  اإلسالمية  أمبيل سوانن جبامعة وآدهبا العربية اللغة قسم البوصريي" لإلمام الربدة قصيدة
 على حيىت الذي  البالغة  يف البيان  علم نظرية  البحث هذا استخدم سورااباي.  احلكومية
 الذي النوعي الوصفي التحليل هي املستخدمة الطريقة والكناية. واالستعارة التشبيه

 
5 Qasas: Dirasah Tahliliyyah Ma’aniyyah, -Nahi fi Surat al-Amr wa al-ub alUslCeftonia Pretty Jhosinta, 

(Yogyakarta: Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga, 2017).  
6 Kalim: Dirasah Tahliliyyah Balaghiyah Ma’aniyah, -Nahyu fi Kitab Jawami’ al-Amr wa al-AlAzzakiyyah,  

(Yogyakarta: Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga, 2014). 
7 (Yogyakarta: Salihin: Dirasah Tahliliyah Balaghiyah, -Amr fi Kitab Riyad al-Uslub alMuhammad Asy’ari, 

Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, 2013).  
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  يهدف  استنتجت. مث املدروسة  الوثيقة عن الصادرة والرسالة املعىن شرح طريق عن يبني
 8جانب.  أي من الرسول جلمال الثناء جوانب معرفة إىل البحث هذا

 قصيدة يف الداخلية  "العناصر العنوان حتت فردوسي فوتري فريسكا  كتبته  الذي البحث . 2
 احلكومية اإلسالمية أمبيل وانن جبامعة وآدهبا العربية اللغة قسمالبوصريي" لإلمام الربدة

 على .األديب التحليل علم نظرية ابستخدام النوعية  الطريقة لباحثةا تاستخدم سورااباي.
  البحث من الغرض املعاين.  علم نظرية يستخدم الذي سيبحث الذي البحث عكس
  هذه يف اللغة وأسلوب  ،والعواطف الربدة،  قصيدة يف  املوجودة املوضوعات  اكتشاف  هو

  اليت قصيدة 31 مع  ةكبري   مواضيع عشرة هناك  كان  ،البحث ذلك  ونتائج  القصيدة.
  املعنوية،  االستعارة التشبيه، على حتتوي الىت اللغة وأسلوب  مشاعر مخس أظهرت 
 ابلقصر، اإلجياز اإلطناب، اإلجيايب، الطباق الكناية،  املرسل، جمز التشرحيية، االستعارة

  إجراؤه سيتم  الذي البحث عن متاًما خمتلًفا البحث هذا سيكون الطليب. اإلنشاء وكالم
 9األمر. كلمة  حول فقط سيبحث ألنه

 Resepsi Kasidah Burdah al-" العنوان حتت منصور منور فاضل كتبها  الىت املقالة . 3

Bushiry dalam Masyarakat Pesantren ." الناس وآراء  خماوف يدرس املقالة هذه يف  
  اهلادئة  اليومية أنشطتهم يف القصيدة هذه الطالب  يقرأ الغربية. جاوة سوندا معهد يف

  كلماهتا   مجال جانب إىل فريد، بشكل النيب. وصلوات  هللا إىل الدعاء صيغ من كشكل
 جيذب  ما هو هذا .مجيلة قافية مع السوندية إىل أيًضا القصيدة هذه تمرتجم ،العربية
 أيًضا. الشعر يشبه شعره فإن ،ابملعىن املليئة حمتوايته إىل فةابإلضا  ألن اجلمهور، انتباه
  ،إجراؤه سيتم  الذي  والبحث البحث اهذ بني  الفرق بوضوح نرى  أن  ميكن ،هذا من

 
8   (Surabaya: UIN Sunan Bushiri, -Imam al-Burdah li al-ah alMadah fi Qasid-Jamal alSiti Fatimatus Sholihah, 

Ampel, 2016). 
9 Bushiri: Dirasah -Imam al-Burdah li al-Dakhiliyah fi Qasidah al-Anashir al-AlVriska Putri Virdausy, 

Tahliliyah Adabiyah, (Surabaya: Fakultas Adab dan Humaniora, 2016).  
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  الربدة  قصيدة جتاه املعهد جمتمع واهتمامات  آراء إىل أكرب شكلب ينظر البحث هذا ألن
 10الشعري.  النص حًقا يدرس وال

  Konsep Seni Qasidah Burdah Imam" العنوان: حتت النهاية أوىل كتبتها  الىت املقابة . 4

Bushiri Sebagai Alternatif Menumbuhkan Kesehatan Mental-al " هذا يركز 
  ربدةال قصيدة خبلفية مدفوع البحث هذا والعقلية. النفسية الصحة قضااي على البحث
 أن وميكن األمد وطويل  شديد مرض من البداية يف بوصرييال  فيها عاىن اليت ا،نفسه
 هذه تعترب ،السبب هلذا القصيدة. هذه كتابة  نم االنتهاء بعد مرضه من الحًقا اىفيتع

  أن ميكن اليت العالجات  بعض جأنت  البحث هذا يف للطبيعة. خارقة  ىقو  ذات  القصيدة
  وممارسة  واالسرتخاء وتكرارا مرارا القراءة خالل من اإلسالمي اجملتمع قبل من تنفذ

  أيًضا  القصيدة هذه استخدام ميكن ،ذلك  إىل ابإلضافة  يدة.القص هذه  يف الوارد  احملتوى
 ميكن ألنه عقلي عالج خالل من األمراض مجيع عالج ميكن حيث عالجية كخطوة

 عن  متاًما خمتلف البحث هذا أن  الواضح  من الروحي. الشفاء من البدنية  الصحة بدء
 11.ربأك بتفصيل البالغة جانب  يناقش ال ألنه  إجراؤه سيتم الذي البحث

 aspek Ilmu Bayan -Aspek" نوانالع حتت (2017) مصطيفة كتبته  الذي البحث . 5

dalam Qashidah Burdah Karya Imam al-Bushiri dan Alternatif 

Pembelajarannya " لفحص احملتوى  حتليل طريقة  الباحثة  تاستخدم ،البحث هذا يف 
  ألن،  هذا أكرب. بعمق فيه املوجود بيانال علم جوانب وتفسري ومعانيه الشعر، بيوت 
  وأنتج  جًدا.  راتبة  التسليم عملية أن  كما   مماًل  كان   بيان ال علم تعلم فإن ، للباحثة وفًقا
  ةطريق وهي ،املدارس يف استخدامه ميكن الذي لالبدي التعلم من العديد البحث هذا
 قصيدة من تبنيها  ت  أبمثلة نقلها ميكن هذه كل  .واملسرحي املوسيقي والشعر الغناء
  يركز البحث ذاه أن هو إجراءه سيتم يالذ والبحث البحث ذاه بني الفرق .الربدة

 
10 dalam Bushiry dalam Masyarakat Pesantren” -“Resepsi Kasidah Burdah alFadlil Munawwar Manshur, 

HUMANIORA, Jurnal Budaya, Sastra, dan Bahasa, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, vol. 18, no. 2, Juni 
2006, hlm. 102-113  

11  Bushiri Sebagai Alternatif Menumbuhkan -“Konsep Seni Qasidah Burdah Imam alUlin Nihayah, 
Kesehatan Mental” dalam Jurnal Ilmu Dakwah, vol. 34, no, 1, Januari-Juni 2014, UIN Walisongo Semarang, hlm. 295-

307. 
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 عكس على ،القصيدة هذه على العلم تطبيق على وليس البيان معل  تعلم على أكثر
 12القصيدة. هذه يف املعاين معل  على أكثر يركز الذي  إجراؤه سيتم الذي البحث

  Tema dan Amanat dalam Qashidah" العنوان: حتت فاخرة أرنيس كتبتها  اليت املقالة . 6

Burdah Karya Imam al-Bushiri yang Mengandung At-Thibaq (Tinjauan Ilmu 

Badi’)" هذه يف ابندونك. ابجاجاران  جبامعة الثقافية العلوم كلية  العربية اآلداب  قسم 
 البحث مع الطريقة نفس وهذا الوصفي.  التحليل طريقة الباحثة  استخدمت املقالة،
  املقالة هذه أن هي املقالة وهذه البحث ذاه من الفرق وأما  إجراءه. سيتم الذي

 العلمني هذين إن املعاين. علم يستخدم البحث هذا أن مع البديع، علم نظرية تستخدم
 النظرية أن رغم املختلف البحث سينتج البحثان وهذان البالغة. علم فروع من فرع

 علم وأما ،اللغة مجال على يركز البديع علم ألن  البالغة. علم فروع من املستخدمة
 علم فروع من وهو 13الطباق، عن تبحث املقالة وهذه املعىن. على أكثر يركز املعاين
 14املعاين. علم فروع من وهو األمر، كلمة  عن يبحث البحث هذا وأما البديع.

  : بوصرييال لإلمام الربدة "قصيدة العنوان: حتت (2013) أرحام كتبه  الذي البحث . 7
  إجراء يف  الكتابةو  االستماع طريقة باحثال يستخدم القوايف". علم حتليلية دراسة
 ليلهاحت مث  الربدة قصيدة من ومجعها وتسجيلها إليها  واالستماع  البياانت  لقراءة ثالبح

 مشكلة يناقش الذي العلم هو القوايف علم القوايف. علم حتليل ابستخدام وصفًيا
 حلروفوا الكلمات  شكل تشمل واليت الشعر من العربية لألبيات  النهائي الصوت 
  أن  هو إجراؤه  سيتم الذي والبحث البحث هذا بني الفرق افية.الق عيب وأيًضا واألمساء

 البحث أن حني يف ،الربدة قصيدة شعر أبيات  هناية على أكرب بشكل يركز البحث هذا
 15الربدة.  قصيدة يف األمر كلمة  معاين سيناقش إجراؤه  سيتم الذي

 
12 Bushiri dan Alternatif -aspek Ilmu Bayan dalam Qashidah Burdah Karya Imam al-AspekMustoifah, 

Pembelajarannya, (Purwokerto: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Purwokerto, 2017).  
13  empunyai makna berlawanan yang terkumpul dalam satu bentuk gaya Thibaq adalah dua kata yang m-Ath

bahasa Arab. Ath-thibaq merupakan cabang dari ilmu Badi’ 
14  Bushairi yang Mengandung -urdah Karya Imam alTema dan Amanat dalam Qashidah BArnis Fahriah, 

Ath-Thibaq: Tinjauan Ilmu Badi’, (Bandung: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran, t.t.). 
15  , (Makassar: Fakultas Sastra Qawafi-Busayri: Suatu Analisis ‘Ilm al-Qasidah Burdah Imam alArham, 

Universitas Hasanuddin, 2013). 
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  نعرف أن نستطيع  أعاله، األمر وكلمة الربدة قصيدة حول واملقاالت  البحوث  عدة ومن
 . بوصرييال ماملإل الربدة قصيدة يف األمر كلمة  إىل يركز حبث أي  هناك ليس أن

 النظري  اإلطار .ه
 16وااللزام.  االستعالء وجه یعل  الفعل طلب فهو مرابال   فونعرّ ي ينيالبالغ عند ماا   
 املعاين. لمع من فهو البالغة يف واألمر

  اصطالحا وتعريفه املقصود. مبعىن لغة  وتعريفه "معىن"، كلمة  من مجع "املعاىن" كلمة  إن
 اللغويني وبعض 17والظروف.  الوضع  مطالبة مع املطبقة  العربية األلفاظ أحوال به  يعرف علم هو

 املعاين. علم حول آراءهم يلقون
 معرفة إىل يهدف  الذي العلم هي املعاين علم فإن دايب، بك  حفين قاله  ما على بناء

 وقال 18والظروف. الوضع مع بتتناس سوف الكلمات  وهبذه - العربية الكلمات  شروط
  وفًقا العربية ابللغة األلفاظ حالة يشرح الذي العلم هو املعاين علم فإن اهلامشي، وأمحد القزويين
 هياكل  خصائص يناقش الذي العلم هو املعاين علم فإن  السكاكي، وقال 19والظروف. للوضع
  ضبط  حيث من األخطاء  جتنب أجل من ال أم جيد  بكونه ويتعلق الستخداماهتا،  وفًقا ةاجلمل 

 20احملددة.  والظروف املواقف مع التعبريات 
 مالعل  هو املعاين علم أن  نستنتج  أن ميكن ، أعاله البالغة  خرباء من التعاريف  بعض من

 التعبري. تفسري يف األخطاء لتجنب وذلك  والظروف،  املوقف يالئم تعبري شرح إىل يهدف الذي
  واحلديث. القرآن يف وخاصة العربية، ابللغة الكالم حول أيًضا العلوم نوقشت املعاين، علوم يف

 اإلنشاء.  وكالم اخلرب كالم  ُها قسمني، إىل تنقسم العربية كالم
  وأما كالم.  من األكاذيب أو  احلقيقة على حيتوى كالم  يعىن اخلرب كالم  من واملقصود

 تسبب الىت الكلمات  أو األكاذيب أو احلقيقة على حيتوى ال كالم مبعىن اإلنشاء كالم
 

 . ۱۶۹م(، ۱۹۸۲ه/۱۴۰۲: دار الکتب للطباعة والنشر، ةير يمد؛ مطبعة ۱ق )ط. يمحد مطلوب وکامل حسن البصري، البالغة والطبا    16
 
17 Maktabah -(Mesir: AlBadi’, -Bayan wa Al-ani wa AlMa’-Balaghah fi Al-Jawahir AlHasyimy, -Ahmad Al

Al-Tijariyah Al-Kubro, 1960), hlm 45.  
18  .418). Hlm. 1991(Jakarta: Darul Ulum Press, ‘arabiyyah, -Lughah al-Qowa’id alHifni Bek Dayyab.dkk,  
19  ), hlm. 2010Ilmiyah, -Kutub Al-(Lebanon: Dar AlBalagah, -Idah fi Ulum Al-AlQazwainy, -Khatib Al-Al

4 dan Ahmad Al-Hasyimy, Jawahir Al-Balaghah fi Al-Ma’ani wa Al-Bayan wa Al-Badi’, hlm 45. 
20  .23hlm.  Balagah,-Idah fi Ulum Al-AlQazwainy, -Khatib Al-Al 
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 واإلنشاء طليب. غري واإلنشاء الطليب اإلنشاء وُها قسمني، إىل اإلنشاء كالم  وينقسم األفعال.
 وقت يف األفعال حتدث  ومل  املخاطب.  من عمالاأل وصول تتطلب الىت  الكلمة هو الطليب
  وهي أقسام، أربعة إىل الطلىب اإلنشاء وينقسم عمل.  أي تسبب الىت الكلمات  أو  املطالبة  تقدمي
 من عمال يتطلب ال كالم  هو الطليب غري اإلنشاء وأما والنداء. واالستفهام، والنهي، األمر 

 21خماطب.
 املعىن ُها قسمني، إىل ينقسم نفسه واألمر األمر. على حبثه سريكز البحث، هذا ويف

 من األصلي املعىن هو  األصلي املعىن من واملقصود اجملازي.  أو  األصلي غري واملعىن األصلي
 املعىن  أو أألصلى غري املعىن أن حني يف املخاطب. من لااألفع ودوج يتطلب والذي األمر
 جدا. كثري  اهلامشي ألمخد األمر من اجملازي

  الدعاء، وهو معاىن. 18 األمر من اجملازي للمعىن أن البالغة" "جواهر كتاب   ويف
  واإلهانة،  ، واالمتنان واإلكرام، والتسوية، واإلابحة، والتعجيز، والتحديد، واإلرشاد، وااللتماس،
  كثرة   وبيبب 22والتعجب.  والتأديب، والتخيري، والتكوين،  واإلذن، واالعتبار، والتمين، والدوام،
  الكلمة  سياق من قصودوامل الكلمة. سياق على يعرف األمر معىن فإن األمر، من اجملازي املعىن
  وهي أنواع، أربع العربية يف ولألمر احملادثة. وأحوال املخاطب، هو من املتكلم، هو مبن يتعلق
 23األمر. مبعىن واملصدر األمر، فعل واسم اللم، حرف يسبقه املضارع وفعل األمر، فعل
 البحث طريقة . و

  جتميع ويف 24البحث. بياانت  مجع  يف الباحثون يستخدمها طريقة هي البحث طريقة إن
 التاىل:  النحو على وهو .الباحث اختذها خطوات  عدة هناك ،البحث هذا

 لبحثا نوع . 1
 األدب  من البحث بياانت  مصدر على حيصل الذي 25املكتيب بحثال هو البحث هذا

 املصادر من غريها أو اجملالت  أو القواميس أو املقاالت  أو الكتب من سواء املكتوبة املصادر أو
 

21  .27), hlm. 2015(Yogyakarta: Karya Media, , ani: Kajian Struktur dan MaknaIlmu Ma’Mardjoko Idris,  
22  .45 . hlmBadi’, -Bayan wa Al-Ma’ani wa Al-Balaghah fi Al-Jawahir AlHasyimy, -Ahmad Al 
23  .37, hlm. Ilmu Ma’ani: Kajian Struktur dan MaknaMardjoko Idris,  
24  .135), hlm. 2013(Malang: UM Press, Metodologi Penelitian dalam Pendidikan Jasmani, Winarno,  
25  .8), hlm. 1994(Yogyakarta: Andi Offset, Metodologi Research, Sutrisno Hadi,  
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 قصيدة يف األمر كلمة  مع العالقة وهي ،فيها التحقيق يتعني اليت ملشكلةاب الصلة ذات  املكتوبة
 . بوصريي ال لإلمام الربدة

 البياانت  درمص . 2
 ومصدر الرئيسي البياانت  مصدر ُها  البحث، هذا يف البياانت  ملصادر  تصنيفان  هناك

 مصدر أن حني يف لربدة.ا قصيدة يف الشعر هو هنا الرئيسي البياانت  مصدر .الثانوي  البياانت 
 األخرى. واملراجع  البالغة تناقش اليت واملقاالت  والقواميس الكتب هو  الثانوي البياانت 
 البياانت  مجع  تقنية . 3

 خالل من التوثيق طريقة هي البحث هذا يف استخدامها سيتم اليت البياانت  مجع طريقة
 أو  مطبوعة وسائط شكل يف اءسو  ،املقاالت  أو القواميس أو الكتب نم سواء الواثئق مجع

 الربدة.  قصيدة يف األمر وكلمة املعاين بعلم تتعلق إلكرتونية
 التحليل طريقة . 4

 وهي ،الوصفي التحليل طريقة هي البحث اهذ يف املستخدمة التحليلية الطريقة إن
 والتحليل الوصف التحليل. تليها اليت احلقائق وصف خالل من هبا القيام يتم اليت الطريقة
 26. البيان مبعىن منطقيا

 يلى:  كما  فهي الربدة قصيدة لتحليل اخلطوات  وأما
  النص من كل  ، وتكراراً  مراراً  - للبياانت  أساسي كمصدر  ربدةال قصيدة شعر قراءة . 1

  فيها يوجد اليت املواضع فهم ىعل  الباحث تسهيل إىل هذا يهدف والشرح. األصلي
  يف تتضمنها اليت املعاين اوأيضً  الربدة قصيدة يف املستخدمة األمر أداة هي وما األمر
 األمر. كلمة

 األمر فيها الىت الشعر مقاطع مجع . 2
 القصيدة تلك  يف املوجودة األمر كلمة  ذكر . 3
 األبيات  تلك  يف األمر كلمة  معىن شرح . 4
 األبيات. يف املستخدمة األدوات  حتديد . 5

 
26 ), 2008, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Teori, Metode, dan Teknik Penelitian SastraNyoman Kutha Ratna, 

hlm. 53.  
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 البحث نظام . ز

 التاىل: النحو على فهي أقسام، أربع إىل تنقسم البحث هذا مناقشة إن
 املشكلة وصياغة البحث، كتابة  خلفية املقدمة طيعت مقدمة. على حيتوي األول الباب

  البحث  وصف  على يعمل الذي األدب  ومراجعة البحث،  ئدوفوا ،البحث من والغرض املقدمة،
 هذا يف استخدامه جيب الذي النظري واألساس ،ابملوضوع يتعلق افيم حبثه قبل ت الذي

 منهجية.  ومناقشة ،البحث طرق البحث،
  ووصًفا  املعاين علوم دراسة  من جزًءا عدت اليت  األمر كلمة  شرح على حيتوي الثان  الباب

 املستخدمة. األمر لغة ومنط كتابته   خلفية يتضمن الذي  بوصرييال  لإلمام الربدة لقصيدة عاًما
  حيتوي الذي الثالث الفصل مع البحث هذا سيستمر ،الثاين الفصل من االنتهاء بعد

 صريي. و الب لإلمام الربدة صيدةق يف األمر كلمات   حتليل على
 الفصل حيتوي  .ختتاماال شكل يف الرابع  ابلباب  البحث هذا هيت ين ، ذلك  على عالوة

 على إجيايب أتثري البحث هلذا  يكون  أن ميكن حىت واقرتاحات  استنتاجات  على اخلتامي
 هبا.  التمتع من جدارة وأكثر أفضل أعمال يف لتطويره أيًضا اآلخرين يلهم أن وميكن املستقبل
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 الباب الرابع 

 خامتة

 خالصة . أ
  قصيدة الربدة واستنادًا إىل نتائج حتليل البحث واملناقشة اليت أجريت على

نقاط على  يف االستنتاجإىل  الباحث ، توصلمن خالل علم املعاينريي وصمام البلإل
 النحو التايل: 

صيغة فعل األمر  أييت علىريي وصأفعال األمر الىت وقعت يف قصيدة الربدة لإلمام الب . 1
 الىت تتكون من األوزان التالية: 

-يفَعل، وفِعل-يفِعل، فَعل-يفعمل، فَعل-ثالثي جمرد ومنقسم إىل وزن فَعل (أ
 يفَعل.

 يفعل.-يفاعل وأفعل-اعلثالثى مزيد حبرف واحد ومقسم إىل وزن ف (ب
 يفتعل-ثالثي مزيد حبرفني ووقع يف وزن افتعل (ج
 يستفعل-ثالثي مزيد بثالثة أحرف ووقع يف وزن استفعل (د

إما ابملعىن األصلي وإما ابملعىن اجملازي مثل لغرض ومعاىن األمر يف هذه القصيدة حتتوى  . 2
 الدعاء والتعجب.

 اقرتاحات  .ب

إجراء  ونيواصل  نالذي ن ال ينفصل عن دور جمتمع القراءحىت اآلإن احلفاظ على األدب 
األدبية. يف  ابلرسائل والقيم يف هذه األعمال  أن يستمتعالدراسات حبيث ميكن ألي شخص 

ميكن استخدامها  أن هناك الكثري من األشياء اليت  الباحث، أدرك مراجعة العمل األديب
زايدة البصرية  ، حبيث ابإلضافة إىل والقيمة الواردة فيه دية واملعىن، سواء من البنية املاكدراسة

ربدة الاألدب اإلسالمي. قصيدة  ىف تقوى هللا سبحانه وتعاىل وخاصة واملعرفة، فإنه يزيد أيًضا
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الباحث  ريي نتاج لألدب اإلسالمي ميكن دراسته من جوانب خمتلفة. لذلك يقرتح وصمام البلإل
 :على النحو التاىل

هذا البحث مع استخدام  وآدهباع أن يستمر طالب قسم اللغة العربية من املتوق (أ
 هنج علم املعاين.

ميكن أيًضا فحص هذا البحث من جوانب أسلوب اللغة واتريخ القصيدة أو   (ب
 .الشعر
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