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KATA PENGANTAR 

 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

Puji syukur yang tak terhingga kepada Allah swt. atas segala limpahan 

rahmat, kasih sayang, umur panjang, kesempatan, kesabaran, ketabahan dan 

keberkahan-Nya sehingga Alhamdu lillah tugas akhir ini yang berupa tesis 

dengan judul ‚Nilai-nilai Baya>n dalam Kitab al-Barzanji>‛ dapat terselesaikan. 

Allah swt. tuhan yang selalu memberi jalan dan kemudahan dalam setiap 

langkah, tak terkecuali dalam menyelesaikan tugas ini. Ke-Esaan, kekuasaan 

serta kehendak-Mu betul ada. Sekalipun terkadang abstrak namun tak jarang 

hasilnya selalu nyata. Semoga kami selalu dalam kerid}aan-Mu ila>hi> rabbi>, Amin. 

S}ala>wat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda junjungan 

Rasu>lullah Muhammad saw. Nabi yang menjadi sebab adanya alam beserta 

isinya. Nabi yang memcarkan cahaya keimanan kepada seluruh alam. Engkaulah 

Muhammad saw. yang menjadi cahaya di atas cahaya, memberi terang di malam 

gelap gulita, memberi syafa‘at bagi yang menginginkannya.  

Serta s}ala>wat salam kepada keluarga dan para sahabatnya yang 

memperjuangkan agama islam yang kini kita nikmati dan imani. Semoga mereka 

mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah swt., Amin. 

Penulis menyadari bahwa segala sesuatu tidak ada yang sempurna 

termasuk tesis ini. Oleh karena itu, keterbatasan pengetahuan dan pengalaman 

selama penulisan tesis sehingga penulis sangat mengharap segala saran dan kritik 

yang sifatnya membangun untuk dapat lebih menyempurnakan penelitian 

selanjutnya. 

Pada penulisan tesis ini, tentu saja penulis tidak serta merta 

mengerjakannya sendiri, akan tetapi penulis mendapat bantuan, motivasi dan 

bimbingan dari berbagai pihak terutama kedua Konsultan yaitu Ibu Dr. Hj. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا

 

tidak dilambangkan 

 

tidak dilambangkan 

 
 ب

 

ba 

 

b 

 

be 

 
 ت

 

ta 

 

t 

 

te 

 
 ث

 

s\a 

 

s\ 

 

es (dengan titik di atas) 

 
 ج

 

jim j 

 

je 

 
 ح

 

h}a 

 

h} 

 

ha (dengan titik di bawah) 

 
 خ

 

kha 

 

kh 

 

ka dan ha 

 
 د
 

dal 

 

d 

 

de 

 
 ذ
 

z\al 

 

z\ 

 

zet (dengan titik di atas) 

 
 ر
 

ra 

 

r 

 

er 

 
 ز
 

zai 

 

z 

 

zet 

 
 س

 

sin 

 

s 

 

es 

 
 ش

 

syin 

 

sy 

 

es dan ye 

 
 ص

 

s}ad 

 

s} 

 

es (dengan titik di bawah) 

 
 ض

 

d}ad 

 

d} 

 

de (dengan titik di bawah) 

 
 ط

 

t}a 

 

t} 

 

te (dengan titik di bawah) 

 
 ظ

 

z}a 

 

z} 

 

zet (dengan titik di bawah) 

 
 ع

 

‘ain 

 

‘ 

 

apostrof terbalik 

 
 غ

 

gain 

 

g 

 

ge 

 
 ؼ

 

fa 

 

f 

 

ef 

 
 ؽ

 

qaf 

 

q 

 

qi 

 
 ؾ

 

kaf 

 

k 

 

ka 

 
 ؿ

 

lam 

 

l 

 

el 

 
 ـ
 

mim 

 

m 

 

em 

 
 ف

 

nun 

 

n 

 

en 

 
 و
 

wau 

 

w 

 

we 

 
 هػ
 

ha 

 

h 

 

ha 

 
 ء
 

hamzah 

 

’ 

 

apostrof 

 
 ى

 

ya 

 

y 

 

ye 

  

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
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tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 

(’). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : َكْيفََ 

 haula : َهْوؿََ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fath}ah a a   ا 
kasrah i i   ا 
d}ammah u u   ا 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah  dan ya>’ 

 

ai a dan i َْػَى 
 

fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

 ػَوَْ
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 Contoh: 

 ma>ta : َماتََ

 <rama : َرَمى

 qi>la : ِقْيلََ 

 yamu>tu : ََيُْوتَُ

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup 

atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>’ 

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

َاأَلْطَفاؿَِ  raud}ah al-at}fa>l : َرْوَضةَُ

َاَْلَفاِضَلةَُ  al-madi>nah al-fa>d}ilah : اَْلَمِديْػَنةَُ

 al-h}ikmah : َاْلِْْكَمةَُ

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydi>d ( ـّـ   ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

Huruf dan  

Tanda 

Nama 

 
fath}ah dan alif atau ya>’ َى َاَ|َ...ََ ََ... 

d}ammah dan wau َُوػ 

a> 

u> 

a dan garis di atas 

kasrah dan ya>’ i> i dan garis di atas 

u dan garis di atas 

 ػى
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 <rabbana : َربَّناََ

 <najjaina : ََنَّْيناََ

 al-h}aqq : َاْلَْقَ 

 nu‚ima : نُػعِّمََ

 aduwwun‘ : َعُدوَ 

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah ( ّــــِـى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : َعِلىَ 

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : َعَربَ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufَ  اؿ
(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : اَلشَّْمسَُ

 al-zalzalah (az-zalzalah) : اَلزَّْلَزلَةَُ

 al-falsafah : اَْلَفْلَسَفةَُ

 al-bila>du : اَْلباَلدَُ

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
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Contoh: 

 ta’muru>na : ََتُْمُرْوفََ

 ‘al-nau : اَلنػَّْوعَُ

 syai’un : َشْيءَ 

 umirtu : أُِمْرتَُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim 

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan 

munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian 

teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (هللا) 

Kata ‚Allah‛ yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh: 

   billa>h ِِبللَِ  di>nulla>h ِدْيُنَهللاَِ

Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ْمَِفََْرْْحَِةَهللاَِهَُ     hum fi> rah}matilla>h 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 
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transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz \i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh: 

 

 

 

 

 

  

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d 
Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, 
Nas}r H{ami>d Abu>) 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama : Muh. Hamka 

NIM : 80104214004 

Judul :  Nilai-nilai Baya>n dalam Kitab Barzanji 

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) menganlisis dan mendeskripsikan 

nilai-nilai baya>n yang terdapat dalam kitab Barzanji karangan Abu Ja’far al-

Barzanji>, 2) menganalisis dan mendeskripsikan keindahan baya>n yang terkandung 

dalam kitab Barzanji karangnan Abu Ja’far al-Barzanji>.  

Dalam menjawab beberapa pertanyaan tersebut, penulis menggunakan 

pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini tergolong library research, dengan 

cara data dikumpulkan dengan mengutip, menyadur dan menganalisis dengan 

menggunakan analisis isi (content analysis) terhadap literatur yang representatif 

dan mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas, dan 

menyimpulkannya. Setelah melakukan pembahasan tentang nilai-nilai baya>n 
yang terkandung dalam kitab al-Barzanji maka ditemukan hal yang terkait 

dengan inti dari permasalahan yang telah disebutkan, baik secara umum maupun 

terkhusus dari masing-masing karakteristik yang dimiliki dari masing-masing 

bagian dari ilmu baya>n. Sebanyak 19 ’at}t}ir dalam kitab maulid barzanji yang 

berupa nas\r, jumlah bait dari semua ’at}t}ir adalah 360 bait dan terdapat 3514 kata 

selain kata dalam setiap ’at}t}ir. Jumlah rata-rata bait dalam setiap ’at}t}ir adalah 18 

bait sedangkan jumlah rata-rata kata setiap ’at}t}ir sebanyak 184 kata. Nilai-nilai 

baya>n yang terkandung dalam kitab Barzanji> ada 4, yaitu yang termasuk dalam 

pembahasan al-Tasybi>h, al-Maja>z, al-Isti‘a>rah dan al-Kina>yah. Terdapat 29 bait atau 

kalimat yang termasuk kajian baya>n. Menurut syarat-syarat dari masing-masing bagian 

baya>n (al-Tasybi>h, al-Maja>z, al-Isti‘a>rah dan al-Kina>yah), maka terdapat 6 bait atau 

kalimat yan termasuk pembahasan al-Tasybi>h, 12 bait yang termasuk pembahasan al-
Maja>z, 1 bait termasuk pembahasan al-istia‘a>rah dan 10 bait atau kalimat yang termasuk 

pembahasan al-Kina>yah. 

Nilai-nilai keindahan baya>n yang terdapat dalam Barzanji> ada beberapa hal, 

diantaranya cara pengarang memuji Allah SWT. dengan menggunakan sifat-Nya yang 

tertuang dalam bentuk bait yang indah. Pengarang juga menggambarkan bagaimana 

karakter seorang Nabi pilihan Muhammad saw. lewat bait-bait dengan pengungkapan 

yang indah dan dengan uslub yang indah. Sehingga sdiapapun yang membacanya akan 

merasa tenang. Terlepas si pembaca tahu atau tidak tahu artinya. 

Selain dari pokok permasalahan dalam pembahasan, ditemukan bebebrapa 

masalah yang menyangkut pembahasan tentang teori bahasa Arab, di antaranya 

yaitu proses pengulangan kata yang sering terjadi, baik pengulangan secara utuh 

ataupun pengulangan yang sama dari asal katanya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Karya sastra merupakan pengungkapan kehidupan nyata menjadi sebuah 

karya imajinatif yang indah untuk dinikmati. Kehidupan dan realitas yang ada 

dalam karya sastra memiliki cakupan hubungan antara manusia dengan keadaan 

sosdial yang menjadi inspirasi penciptaan. Sejalan dengan pernyataan di atas 

Sangidu berpendapat bahwa karya sastra adalah tanggapan pencipta (pengarang) 

terhadap dundia sekelilingnya (realitas sosdial) yang diwujudkan dalam bentuk 

karya sastra
1
. Dengan demikdian dalam karya sastra tidak hanya sebuah imajinasi 

yang dapat dinikmati, tetapi bisa dipelajari mengenai: sosiologi, psikologi, adat 

istdiadat, moral, budi pekerti, agama, tuntunan masyarakat, dan tingkah laku 

manusia di suatu masa. Banyak hal yang bisa ddiambil pelajaran berharga dari 

sebuah karya sastra. Keberadaan karya sastra sebagai cermin masyarakat banyak 

diyakini peneliti, di antaranya Soekito dalam Endraswara menyatakan bahwa 

setdiap karya sastra itu mencerminkan masyarakat pada umumnya
2
.  

Pandangan ini berbeda dengan Viconte De Downald dalam Endraswara 

yang mengatakan bahwa sastra sebagai cermin hanya merefleksikan keadaan 

                                                 
1
Sangidu. Pendekatan. ‚Teori, Metode, dan Kdiat‛. (Yogyakarta: UGM Press. 2004) h. 

43. 
2
Suwardi Endraswara. ‚Metodologi Penelitdian Sastra Epistemologi Model Teori dan 

Aplikasi‛. (Yogyakarta: Pustaka Widyatama. Cet. Ke-2. 2003) h. 87. 
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pada saat tertentu yang merujuk pada berbagai perubahan dalam masyarakat
3
. 

Sesuai dengan fungsi karya sastra yakni dulce et utile (indah dan berguna) maka 

sebuah karya sastra harus memberikan kontribusi terkait karya sastra yang 

dijadikan pembelajaran masyarakat. Beberapa karya sastra yang dapat dijadikan 

pembelajaran masyarakat adalah karya sastra berdasarkan pada fakta. Adapun 

karya sastra yang didasarkan fakta antara lain terdiri dari fiksi historis (historical 

fiction) jika dasar penulisannya fakta sejarah, fiksi biografi (biographical fiction) 

jika yang menjadi dasar penulisannya fakta biografis, dan fiksi sains (science 

fiction) jika yang menjadi dasar penulisan ilmu pengetahuan
4
. 

Di samping itu, sastra merupakan bentuk kegiatan kreatif dan produktif 

dalam menghasilkan sebuah karya yang memiliki nilai estetis serta 

mencerminkan realitas sosdial kemasyarakatan. Karya sastra memiliki objek 

yang berdiri sendiri, terikat oleh dundia dalam kata yang diciptakan pengarang 

berdasarkan realitas sosdial dan pengalaman pengarang.  

Hal ini sejalan dengan pemikiran Pradopo yang mengemukakan bahwa 

karya sastra secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh pengalaman 

dari lingkungan pengarang
5
. Sastrawan sebagai anggota masyarakat tidak lepas 

dari tatanan masyarakat dan kebudayaan. Pada era globalisasi ini, karya sastra 

mempunyai peranan penting dalam kepribadian seseorang. Seseorang dapat 

                                                 
3
Suwardi Endraswara. ‚Metodologi Penelitdian Sastra Epistemologi Model Teori dan 

Aplikasi‛. (Yogyakarta: Pustaka Widyatama. Cet. Ke-2. 2003) h. 88. 
4
Burhan Nurgdiantoro. ‚Teori Pengkajdian Fiksi‛. (Yogyakarta: Gajah Mada Universty 

Press. 2005)h. 4. 
5
Rachmad Djoko Pradopo. ‚Kritik Sastra Modern‛. (Yogyakarta: Gama Meddia. 2002)h. 

9. 
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menjadi lebih bijak didalam menghadapi persoalan-persoalannya setelah 

membaca karya sastra. 

Sastra lahir disebabkan dorongan rasa manusia untuk mengungkapkan 

dirinya, menaruh minat terhadap masalah manusia dan kemanusiaan, minat 

terhadap dundia realitas yang berlangsung sepanjang hari dan sepanjang zaman. 

Sastra yang dilahirkan oleh para sastrawan diharapkan dapat memberi kepuasan 

estetik dan kepuasan intelek bagi khalayak pembaca, akan tetapi seringkali karya 

sastra itu tidak mampu dinikmati dan dipahami sepenuhnya oleh sebagian besar 

anggota masyarakat. 

Kitab Barzanji merupakan salah satu karya satra yang terkenal 

dikalangan umat Islam. Dari beberapa definisi yang telah penulis sebutkan, dari 

segi disiplin ilmu kesusastraan indonesia, maka kitab Barzanji dapat 

dikategorikan ke dalam karya sastra Novel. Karena di dalam Barazanji 

mengandung kriteria-kriteria suatu novel, diantaranya menceritakan tentang 

pengalaman dan lingkungan, memeliki alur, plot, tokoh, latar, karakternya 

banyak dan lain sebagainya. 

Kitab Barzanji merupakan kitab sastra yang menceritakan tentang 

biografi atau sejarah hidup Nabi Muhammad saw. sejak awal sebelum lahir 

sampai wafatnya. Diawali dengan puji-pujian pengarang terhadap Nabi 

Muhammad saw. seperti yang tertulis di awal ‘‘At}t}ir: 
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أَُثِنِّْ ِبَْمٍد َأبْػَتِدُئ ْاإِلْماَلَء ِِبْسِم الذَّاِت اْلَعِليَّْة ` ُمْسَتِدرِّا فَػْيَض اْلبػَرََكاِت َعَلى َما َأََنَلُو َوَأْواَلْه ` وَ "
ِؼ َسائَِغٌة َىِنيَّْة ` ؽُتَْتِطًيا ِمَن الشُّْكِر اصْتَِمْيِل َمطَاََيْه ` َوُأَصلِّْي َوُأَسلُِّم َعَلى النػُّْوِر اْلَمْوُصوْ َمَواِرُدُه 

َنقِِّل ِف اْلغَُرِر اْلَكِرْْيَِة َواصْتَِباه ِِٙبلتػََّقدُّـِ َوْاأَلوَِّليَّْة ` اَْلُمتػَ
 

Maksudnya: 

Saya memulai menulis kitab ini dengan menyebut nama zat tuhan yang 
Maha Tinggi (Allah swt.). Seraya memohon berkah kepada-Nya atas 
segala yang telah diberikan-Nya. Kemudian memuji Nabi Muhammad 
saw. yang memiliki kelembutan hati. Dan aku jadikan pujian itu sebagai 
jalan untuk menambah kesyukuran kepada-Nya. 

Di dalamnya terdapat silsilah keturunan Nabi Muhammada saw. yang 

bersambung sampai kepada Nabi Ismail as. yang merupakan putra Nabi Ibrahim 

as. Selain itu, digambarkan pula tentang keadaan alam semesta saat menjelang 

kelahiran Nabi mulia Muhammad saw. Seperti yang disebutkan dalam salah satu 

‘‘At}t}ir sebagai berikut: 

َبُة اضْتَْمِد  َو بَػْعُد؛ َفَأقُػْوُؿ ُىَو َسيُِّدََن ػتَُمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب َواشْتُُو َشيػْ
َدْت ِخَصالُُو  َرُة الَِّذْي زتُِ السَِّنيَّْة ` ِإْبِن َىاِشٍم َواشْتُُو َعْمٌرو ْبِن َعْبِد َمَناٍؼ َواشْتُُو اْلُمِغيػْ

ٌع شُتَِّي ِبُقَصيٍّ ِلتَػَقاِصْيِو ِفْ ِباَلِد ُقَضاعَ  َتِمي ْاإِلْرتَِقاُء ِلُعْلَياْه ` ِإْبِن ُقَصيٍّ َواشْتُُو غتَُمِّ َة يَػنػْ
َرـِ َفَحَمى زِتَاْه ` إْبِن ِكاَلٍب َواشْتُوُ اْلَقِصيَّْة ` ِإََل َأْف  َأَعاَدُه هللُا تَػَعاََل ِإََل اضْتََرـِ اْلُمْحتػَ

ْبِن َغاِلِب ْبِن ِفْهٍر َواشْتُُو قُػَرْيٌش َوِإَلْيِو تُػْنَسُب اَحِكْيُم اْبِن ُمرََّة ْبِن َكْعِب ْبِن ُلَؤٍي 
ُر َواْرَتَضاْه ` ِإْبِن َماِلِك اْبِن اْلُبُطْوُف اْلُقَرِشيَّْة ` َوَما فَػْوَقُو   ِكَناِنّّ َكَما َجَنَح ِإلَْيِو اْلَكِثيػْ

 النَّْضِر ْبِن ِكَنانََة ْبِن ُخَزْْيََة ْبِن ُمْدرَِكَة ْبِن ِإْلَياَس َوُىَو َأوَُّؿ َمْن َأْىَدى اْلُبْدَف ِإََل الرَِّحابِ 
َع ِفْ ُصْلِبِو النَِّبُّ  َصلَّى هللُا َعَلْيِو َوَسلََّم ذََكَر هللَا تَػَعاََل َوَلبَّاْه ` ِإْبِن ُمَضَر  اضْتََرِميَّْة ` َوشتُِ

ْبِن ِنَزاِر ْبِن َمَعدِّ ْبِن َعْدََنَف َوٰىَذا ِسْلٌك َنظََّمْت فَػَراِئَدُه بَػَناُف السُّنَِّة السَِّنيَّْة ` َوَرفْػُعوُ 
لشَّارُِع َوَأَِبْه ` َوَعْدََنُف ِباَل رَْيٍب ِعْنَد َذِوي اْلُعُلْوـِ ِإََل اطْتَِلْيِل ِإبْػَراِىْيَم َأْمَسَك َعْنُو ا

َتَماهْ  ُتُو َوُمنػْ بِْيِح ِإشْتَاِعْيَل ِنْسبػَ  النََّسِبيَّْة ` ِإََل الذَّ

Maksudnya: 

                                                 
6
Majmu>at Mawa>lid Wa>di‘iyat. (Surabaya-Indonesdia. Maktabah wa Matbaah Harisma 

Anda. 2016)h. 87.  
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Setelah itu, dia adalah Sayyiduna Muhammad putra Abdullah putra Abdul 
Mut}t}alib yang nama beliau adalah Syaibatul Hamd yang dipuji kelakuan- 
kelakuan beliau yang amat luhur. Beliau putra Hasyim yang nama aslinya 
adalah ‘Amr, putra ‘Abdi Manaf, beliau bernama Mugirah yang amat 
tinggi perangainya. Putra Qus}ayy yang nama aslinya adalah Mujammi’. 
Beliau mendapat julukan Qus}ayy (jauh) disebabkan kejauhan beliau di 
negeri Qud }a‘ah yang amat jauh, sampai akhirnya beliau dikembalikan 
oleh Allah swt. ke tanah Haram hingga beliau menjaga tanahnya yang 
dipagar.  Beliau putra Kila>b yang nama aslinya adalah Haki>m, putra 
Murrah, putra Ka‘b putra Luayy putra Gholib putra Fihr yang nama 
aslinya adalah Quraisy dan kepadanyalah suku-suku Quraisy di nisbahkan. 
Sedangkan bangsa yang di nisbahkan kepada beliau disebut bangsa 
Kina>ni>, sebagaimana pendapat yang dipilih dan direstui oleh para Ulama’. 
Putra Malik putra Nad}r putra Khuzaimah putra Mudrikah putra Ilyas, 
orang yang pertama kali menghadiahkan unta untuk tanah Haram dan 
ditulang rusuknya terdengar Nabi saw. berdzikir dan membaca Talbiyah. 
Beliau adalah putra Mud}ar putra Nizar putra Ma‘add putra ‘Adnan. Ini 
semua adalah kalung yang intan- intannya di tata oleh jemari Sunnah 
yang luhur. Selanjutnya, nasab ini tidak di perkenankan untuk di 
tinggikan lagi oleh Nabi saw. Namun yang jelas, ‘Adnan bernasab sampai 
ke Nabi Isma‘il al-Za>bih menurut para ahli bidang nasab. 

Kitab Barzanji yang merupakan kitab sastra yang tidak hanya 

mengandung nilai-nilai sastra, dan kitab yang menceritakan tentang figur Nabi 

Muhammad saw. tetapi juga mengandung nilai kebahasaan terutama dalam 

struktur bahasa Arab. Ilmu bala>gah yang secara garis besar di dalamnya 

mengandung tiga pokok pembahasan yaitu ilmu Ma‘a>ni>, Ilmu Baya>n dan Ilmu 

Badi>‘ ketiganya tercakup di dalam kitab Barzanji. 

Fokus penelitian ini adalah pada nilai-nilai baya>n yang terkandung di 

dalam kitab Barzanji. Hal demikian dimaksudkan untuk mengkaji unsur-unsur 

baya>n yang terdapat dalam kitab tersebut. Karena kitab tersebut merupakan kitab 

sastra maka cara pemgungkapan kalimatnya pun tidak terlepas dari makna asli 

maupun makna kiasan. Yang di dalam bahasa Arab tentang makna asli dan 

kiasan masing-masing disebut dengan istilah makna haqi>qi> dan makna maja>zi>. 
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Sebagaimana yang diketahui bahwa di dalam kitab Barzanji terdapat 

banyak puji-pujian, sanjungan serta menggambarkan keagungan Nabi 

Muhammad saw. Dan di dalam pengungkapannya banyak menggunakan kalimat 

yang mengandung makna maja>zi>. Sebagai contoh yang terdapat dalam salah satu 

bait di dalam kitab Barzanji adalah: 

َعَلى النػُّْوِر اْلَمْوُصْوِؼ ِِبلتػََّقدُّـِ َوْاأَلوَِّليَّةْ  َوُأَصلِّْي َوُأَسلِّمُ   

Artinya: 

‚Dan aku bers}ala>wat dan memberi salam kepada cahaya yang disifati 

dengan sifat terdahulu‛.  

Dapat dilihat dari bait tersebut bahwa pengarang bers}alawat dan 

bersalam kepada cahaya. Secara logika, hal demikian tidak mungkin terjadi. 

Karena secara lazim objek untuk bers}alawat dan bersalam adalah kepada sesuatu 

yang hidup. Sedangkan cahaya bukan benda hidup dan sifatnya bias.  

Oleh karena itu peneliti menganggap perlu dilakukan penelitian 

terhadap kitab tersebut dari segi nilai-nilai Baya>n-nya. Karena di antara puji-

pujian dan sanjungan kepada Nabi Muhammad saw. di dalamnya ada yang 

digambarkan oleh pengarang kepada sifat selain sifat manusia. Dari situ perlu 

diketahui arah atau tujuan sanjungan tersebut apakah betul kepada Nabi 

Muhammad saw.? Jika iya, apakah ada Qari>nah yang menunjukkan kepada hal 

tersebut?   
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B. Rumusan Masalah 

Untuk mengatasi melebarnya permasalahan dalam penelitian ini maka 

peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana nilai-nilai baya>n yang terdapat dalam kitab Barzanji? 

2. Bagaimana keindahan baya>n yang terdapat dalam kitab Barzanji? 

C. Fokus Penelitian  

Unuk lebih memudahkan proses penelitian maka perlu ada fokus 

penelitian sebagai cara untuk menghindari pembahasan diluar dari ranah 

pembahasan penelitian, sebagai berikut: 

1. Pengertdian Judul 

Penelitian ini berjudul ‛Nilai-nilai al-baya>n dalam kitab al-Barzanji‛. Bila 

dipisahkan maka judul ini terdiri dari tiga suku kata penting yang membangun 

judul penelitian ini, sebagai berikut: 

a. Nilai 

Menurut kamus besar bahasa Indosedia kata ‚nilai‛ memliki beberapa arti 

sebagai berikut: 

1) Harga (arti taksiran harga): sebenarnya tidak ada ukuran yg pasti untuk 

menentukan – intan. 

2) Harga uang (dibandingkan dengan harga uang yg lain. 

3) Angka kepandadian; biji; ponten: rata-rata -- mata pelajarannya adalah 

sembilan; sekurang-kurangnya. 

4) Banyak sedikitnya isi. 
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5) Sifat-sifat (hal-hal) yg penting atau berguna bagi kemanusiaan. 

6) Sesuatu yg menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya 

Dari beberapa pengertdian nilai ddiatas, kaitannya dengan penelitian ini 

adalah nilai dalam artdian unsur atau karakteristik. Jadi yang akan dibahas dalam 

kajian ini adalah unsur-unsur ataupun karakteristik baya>n  yang terdapat dalam 

kitab Barzanji. 

b. Baya>n 

Kata baya>n secara harfiyah berarti jelas. Ilmu baya>n merupakan salah satu 

cabang ilmu bala>gah. Secara bahasa ilmu baya>n merupakan اإليضاح ,الكشف, dan 

 .الظهور7

كشفال  dalam bahasa indonesdia menurut kamus al-Bisri yaitu ظهر : الكشف 

artinya tampak, terang dan terbuka.
8
 dalam bahasa Indonesdia menurut اإليضاح 

kamus Al-Bisri yaitu اإليضاح merupakan akar kata dari توّضح ,أوضح dan اّتضح 

yang berarti menjadi jelas, terang dan nyata.
9
 dalam bahasa indonesdia الظهور 

                                                 
7
Al-Sayyid Almarhum Ahmad al-Ha>shimi>. ‚Jawa>hir al-Bala>g}ah. Darul Ih}ya>’ al-Tura>s 

al‘Arabi>‛. (Beirut-Libanon. 2002)h. 244. 
8
 KH. Mus}tafa Bisri. ‚Kamus Arab-Indonesdia AL-BISRI‛. Pustaka Progresif. 

(Surabaya: 1999. Cet. 1)h. 236. 
9
KH. Mus}tafa Bisri. ‚Kamus Arab-Indonesdia AL-BISRI‛. Pustaka Progresif. (Surabaya: 

1999. Cet. 1)h. 780. 
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menurut kamus AL-BISRI yaitu akar kata dari kata ظهرا ,ظهر dan ظهورا yang 

berarti muncul, tampak, terang dan lahir.
10 

Sedangkan menurut istilah baya>n adalah 

أصوؿ وقواعد يعرؼ هبا إيراد اظتعىن الواحد، بطرؽ خيتلف هبا بعضها عن يعض، ِف 
 .ٔٔوضوح الداللة العقلية على نفس ذلك اظتعىن

Artinya: 

Baya>n adalah prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah yang digunakan untuk 
mengetahui maksud suatu makna dengan jalan yang berbeda dengan 
kejelasan dalil terhadap makna itu sendiri. 

 

c. Kitab Al-Barzanji>. 

Kitab Barzanji merupakan salah satu kitab maulid yang dikarang oleh 

Sayyid ja‘far al-Barzanji> yang merupakan ulama besar keturunan Nabi 

Muhammad saw. Kitab Barzanji merupakan kitab maulid yang terkenal di 

kalangan umat Islam di berbagai belahan dundia. Orang-orang membacanya dari 

kota sampai ke pelosok desa. Walaupun banyak kitab maulid yang lain, namun 

kitab Barzanji yang sangat terkenal di kalangan masyarakat Islam. 

Secara umum kitab Barzanji mengandung kisah kelahiran Nabi 

Muhammad saw. sebelum lahir hingga wafatnya. Pembahasanya indah dan 

mudah untuk dihafalkan. Ini disebabkan karena keseringan membacanya dan 

                                                 
10

KH. Mus}tafa Bisri. ‚Kamus Arab-Indonesdia AL-BISRI‛. Pustaka Progresif. 

(Surabaya: 1999. Cet. 1)h. 470. 
11

Al-Sayyid Almarhum Ahmad al-Ha>shimi>. ‚Jawa>hir al-Bala>g}ah. Darul Ih}ya>’ al-Tura>s 

al‘Arabi‛>. (Beirut-Libanon. 2002)h. 244-245. 
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tatanan penulisan dan pembahasanya yang indah. Keindahan itu salah satunya 

adalah terdapat persajakan di setdiap akhir kalimatnya. 

2. Ruang Lingkup Pembahasan 

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji nilai-nilai baya>n yang terdapat 

dalam kitab Barzanji. Nilai-nilai bayan yang dimaksud adalah unsur-unsur baya>n 

yang terdapat dalam kitab tersebut.  

D. Kajian Pustaka 

1. Rahmat Anang Fardi (2016) 

Judul penelitian tesis yang diteliti oleh Rahmat Anang di Universitas 

Sunan Ampel adalah al-Isti‘a>rah wa Jama>luha> fi> Simt} al-Durar. Penelitiannya 

tersebut bersifat penelitian pustaka yang mengkaji salah satu karya sastra 

tentang maulid Nabi Muhammad saw. yaitu dikenal dengan Simt} Durar. Jadi 

penelitiannya tersebut terfokus pada isti‘a>rahnya saja yang merupakan cabang 

dari pembagian ilmu Baya>n12
. 

Persamaan penelitian Rahmat dengan penelitian yang saya lakukan adalah 

sama mengakaji dari segi ilmu baya>n dan objek kajiannya pun sama yaitu Maulid 

Nabi. 

Perbedaan penelitiannya dengan penelitian saya adalah dari objek kajian. 

Objek kajian saya adalah maulid Nabi Muhammad yang bernama Maulid al-Diba>i> 

kalau objek kajian Rahmat adalah maulid Nabi yang bernama Simtud Dura>r. 

tidak hanya itu, kajian Rahmat hanya dari segi istdia‘a>rah saja yang merupakan 

                                                 
12

Rahmat Anang Fardi. Al-Isti‘a>tah wa Jama>luha Fi> Simt} Durar. Tesis. Surabaya: 2016. 
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bagian dari ilmu baya>n, sedangkan kajian saya dari ketiga bagian ilmu baya>n 

yaitu al-Tasybi>h, al-Maja>z dan  al-Kina>yah. 

2. Mar’atul Fitriyah Nahwiyah (2016) 

Judul penelitian tesis yang diteliti oleh Mar’atul Fitriyah Nahwiyah di 

Universitas Sunan Ampel adalah al-Tasybi>h Fi> Syi‘r Ahmad Ra>mi>. Penelitian 

tesisnya tersebut bersifat penelitian pustaka yang mengkaji tentang al-Tasybi>h 

dalam kitab Syi‘r Ahmad Ra>mi>13
. Dari judul tampak fokus penelitian dan 

kajiannya adalah Tasybi>h yang merupakan cabang dari ilmu Baya>n. 

Persamaan dari penelitian saya adalah persamaan dalam hal kajian yaitu 

mengkaji dari aspek ilmu baya>n. 

Perbedaan dengan kajian saya adalah dari segi objek kajian. Objek kajian 

Fitriyah adalah Syi‘ir Ahmad Ra>mi> sedangkan objek kajian saya adalah maulid 

Nabi yaitu Maulid al-Diba>I> yang ada di dalam kitab Barzanji. Kemudian berbeda 

dari segi kajian karena ddia hanya mengkaji dengan al-Tasybi>h saja yang 

merupakan salah satu bagian ilmu baya>n sedangkan saya mencakup semua bagian 

ilmu baya>n. 

3. Fera Hendra Gunawan (2016) 

Judul penelitian tesis yang diteliti oleh Fera Hendra Gunawan di 

Universitas Sunan Ampel adalah al-Isti‘a>rah Fi> Abya>t Syi‘r Imam al-Sya>fi‘. 

Peneletdiannya tersebut membahas tentang karakteristik Isti‘a>rah yang 

                                                 
13

Mar’atul Fitriyah Nahwiyah.al-Tashbi>h Fi> Shi‘r Ahmad Ra>mi. Tesis. Surabaya: 2016. 
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terkandung dalam bait-bait syair Imam Syafi’i. Dalam penelatdiannya peneliti 

menggunakan anlisis pengembangan kepustakaan untuk mengkajinya. 

Persamaan dari penelitian saya adalah persamaan dalam hal kajian yaitu 

mengkaji dari aspek ilmu baya>n. 

Perbedaan dengan kjain saya adalah dari segi objek kajian. Objek kajian 

Fitriyah adalah Abya>t Syi‘r Imam al-Sya>fi‘sedangkan objek kajian saya adalah 

maulid Nabi yaitu Maulid al-Diba>I> yang ada di dalam kitab Barzanji. Kemudian 

berbeda dari segi kajian karena ddia hanya mengkaji dengan Isti‘a>rah saja yang 

merupakan salah satu bagian ilmu baya>n sedangkan saya mencakup semua bagian 

ilmu baya>n. dalam penelitiannya ddia menggunakan metodologi research library 

atau metode kepustakaan. 

4. Jazuli (2016) 

Judul penelitian tesisnya di Universitas Sunan Ampel adalah Uslub al-

Baya>n Fi> Maqamat al-Maut al-Imam al-Zamakhsyari>. Penelitian ini membahas 

tentang karakteristik Baya>n dalam Maqamat al-Imam al-Zamakhsyari>. 

Persamaan dengan penelitian saya adalah sama-sama mengkaji dengan 

menggunakan ilmu baya>n. dan juga sama menggunakan metode kepustakaan. 

Perbedaan dengan penelitian saya adalah dari segi objek kajian. Objek 

kajiannya adalah Maqamat al-Imam al-Zamakhsyari sedangkan objek kajian saya 

adalah kitab Barzanji. 

5. Annisa istiqamah (2016) 
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Penelitian tesisnya berjudul al-tasybi>h Fi> Risa>lah Ali> bin Abi> T}a>lib Li 

Hasa>n bin Ali> Fi> Kita>b Nahj al-Bala>gah di Universitas Sunan Ampel. Penelitian 

ini menggukana metodologi library research atau metode kepustakaan. Objek 

kajiannya adalah kitab Nahjul Bala>gah yang membahas tentang kandungan al-

Tasybi>h dalam kitab tersebut khususnya surat Ali bin Abi T}alib kepada hasan bin 

Ali. 

Persamaan kajian ini dengan kajian saya adalah sama menggunakan 

metode kepustakaan dan menggunakan ilmu baya>n untuk mengkajinya. 

Perbedaan penilitdian ini dengan penelitian saya adalah berbeda dari segi 

ruang lingkup kajiannya. Hal ini karena ddia hanya mengkaji terbatas hanya pada 

masalah al-Tasybi>h saja, sedangkan kajina saya  mencakup bagina ilmu Baya>n 

secara keseluruhan. 

6. Muhamad Taufiq Hidayatullah 

Penelitian tesisnya berjudul al-Isti‘a>tah Fi> Qas}i>dah S}imt al-Dura>r di 

Universitas Sunan Ampel. dalam penelitiannya Taufiq menggunakan metode 

deskriptid kualitatif untuk mengkaji karakteristik al-Isti‘a>rah dalam Qasidah 

S}imt al-Dura>r. penelitiannya juga menggunakan metodologi library research atau 

disebut juga sebagai metode kepustakaan. 

Persamaan penelitian Taufiq dengan penelitian saya adalah sama 

mengunakan metodologi library research dan mengkaji dengan kajian baya>n. 
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Perbedaannya dengan kajian saya adalah terletak dari segi objek kajian. 

Objek kajiannya adalah Qas}idah S}imt al-Dura>r sedangkan objek kajian saya 

adalah maulid Nabi yaitu Maulid al-Diba>i> yang terdapat dalam kitab Barzanji. 

Perbedaannya lagi adalah jangkauuan kajian. Jangkauan kajian penelitian 

Taufiq hanya pada isti‘rah yang merupakan salah satu bagian dari ilmu baya>n 

sdangkan saya menggunakan keseluruhan bagian dari imu baya>n termasuk 

isti‘a>rah. 
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E. Kerangka Teoretis 

1. Landasan Teori 

Landasan teori berfungsi sebagai alat untuk memecahkan masalah. Oleh 

karena itu, dalam mempergunakan teori sastra harus dipilih teori yang relevan 

dengan tujuan penelitian. Dengan kata lain, teori harus dipilih sesuai dengan 

kepentingan penelitian. Teori itu harus dijelaskan secara konseptual dan peneliti 

juga harus sudah memiliki gambaran cara mengoperasionalkan teori tersebut
14

. 

a. Pengertian Nilai 

Ada beberapa pendapat ahli mengenai definisi nilai. Ddiantara pendapat 

ahli tentang nilai adalah sebagai berikut: 

1) Menurut Bagus dalam bukunya Kamus Filsafat yang menjelaskan 

tentang nilai yaitu sebagai berikut: 

- Nilai  dalam bahasa Inggris Value, bahasa Latin valere (berguna, 

mampu akan, berlaku, kuat). 

- Nilai ditinajau dari segi Harkat adalah kualitas dari suatu hal yang 

menjadikan hal itu dapat disukai, diinginkan, berguna, atau dapat 

menjadi objek kpentingan. 

- Nilai jika ditinjau dari segi keistimewaan adalah apa yang 

dihargai, dinilai tinggi, atau dihargai sebagai suatu kebaikan. 

Lawan dari dari suatu nilai positif adalah ‚tidak bernilai‛ atau 

‚nilai negatif‛. Baik akan menjaid suatu nilai atau lawannya 

                                                 
14

 Jabrohim. (dkk). (Metodologi Penelitdian Sastra). 2003. Cet. Ke-3. Yogyakarta: 

Hanindita Graha Widya. 
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(jelek, buruk) akan menjadi suatu ‚nilai negatif‛ atau ‚tidak 

bernilai‛. 

- Nilai  jika ditinjau dari segi ilmu ekonomi yang bergelut dengan 

kegunaan dan nilai tukar benda-benda materdial, pertama kali 

menggunakan kata nilai secara umum. 

2) Menurut Bertens Nilai adalah ‚The address of a yes‛ sesuatu atau 

alamat yang ditujukan dengan kata ‚ya‛. Dengan kata lain nilai 

adalah sesuatu yang kita diakan atau sesuatu yang kita setujui, 

sedangkan sesuatu yang tidak kita saetujui seperti sakit, penderitaan 

atau kecelakaan adalah non nilai atau disvalue. Sesuatu yang kita 

diakan selau positif dan yang kita tidak setujui dikenal dengan istilah 

nilainegatif. 

3) Menurut Muliana Nilai adalah rujukan dan keyakina dalam 

menentukan pilihan. Defininsi tersebut dikemukakan oleh Muliana 

secara eksplisit menyertakan proses pertimbangan nilai, tidak hanya 

sekedar alamat yang dituju oleh kata ‚ya‛. 

Dari beberapa pendapat tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa 

Nilai merupakan sesuatu yang berguna, berkualitas, berharga, sesuatu yang dituju 

dan merupukan rujuakan terhadap sesuatu. Dalam hal ini peneliti menggunakan 

kata nilai untuk membahas tentang unsur-unsur Baya>n yang terkandaung dalam 

kitab Barzanji. 

b. Pengertian  Ilmu Baya>n dan Pembagiannya 

1) Pengertdian Ilmu Baya>n 
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Kata ‚Ilmu‛berasal dari bahasa Arab mempunyai arti ‚pengetahuan‛yaitu 

 yang berarti َعِلمَ  yang merupakan bentuk isim Mas}dar dari kata ِعْلمٌ 

‚mengetahui‛
15

. Sedangkan Baya>njuga berasal dari bahasa Arab بياف yang berarti 

‚penjelasan, keterangan‛
16

. 

Ilmu Baya>nmerupakan salah satu cabang ilmu Balag}ah. Secara bahasa 

ilmu baya>n merupakan اإليضاح ,الكشف, dan 
 .الظهور17

كشفال  dalam bahasa indonesdia menurut kamus AL-BISRI yaitu الكشف : 

artinya tampak, terang dan terbuka ظهر
18

 dalam bahasa indonesdia اإليضاح .

menurut kamus AL-BISRI yaitu اإليضاح merupakan akar kata dari توّضح ,أوضح 

dan اّتضح yang berarti menjadi jelas, terang dan nyata
19

 dalam bahasa الظهور .

                                                 
15

KH. Mus}tafa Bisri. Kamus Arab-Indonesdia AL-BISRI. Pustaka Progresif. Surabaya: 

1999. Cet. 1. h. 517. 
16

KH. Mus}tafa Bisri. Kamus Arab-Indonesdia AL-BISRI. Pustaka Progresif. Surabaya: 

1999. Cet. 1. h. 47. 
17

Al-Sayyid Almarhum Ahmad al-Ha>shimi>. Jawa>hir al-Bala>g}ah. Darul Ih}ya>’ al-Tura>s 

al‘Arabi>. Beirut-Libanon. 2002. H.. 244. 
18

KH. Mus}tafa Bisri. Kamus Arab-Indonesdia AL-BISRI. Pustaka Progresif. Surabaya: 

1999. Cet. 1. H.. 236. 
19

KH. Mus}tafa Bisri. Kamus Arab-Indonesdia AL-BISRI. Pustaka Progresif. Surabaya: 

1999. Cet. 1. H.. 780. 
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indonesdia menurut kamus AL-BISRI yaitu akar kata dari kata ظهرا ,ظهر dan 

yang berarti muncul, tampak, terang dan lahir ظهورا
20

. 

Sedangkan menurut istilah ilmu baya>n adalah: 

خيتلف هبا بعضها عن يعض، ِف أصوؿ وقواعد يعرؼ هبا إيراد اظتعىن الواحد، بطرؽ 
 .ٕٔوضوح الداللة العقلية على نفس ذلك اظتعىن

Artinya: 

Ilmu Baya>n adalah prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah yang digunakan 
untuk mengetahui maksud suatu makna dengan metode yang berbeda 
dengan tujuan menjelaskan rasionalitas semantis dari makna itu sendiri. 

Dalam definisi lain disebutkan pengertdian Baya>n sebagai berikut: 

علم البياف : علم يستطاع مبعرفتو إبراز اظتعىن الواحد بصور متفاوتة ، وتراكيب ؼتتلفة 
 ٕٕ.ِف درجة الوضوح ، مع مطابقة كل منها مقتضى اضتاؿ

Artinya: 

Ilmu Baya>n adalah yang bisa digunakan umtuk mengetahui makna suatu 

kata dengan derajat yang berbeda, dan susunan yang berbeda pula dengan 

persesuadiannya dalam suatu keadaan. 

Dari beberapa definisi tersebut dapat diketahui bahwa ilmu Baya>n adalah 

ilmu yang terdapat di dalamnya kaidah-kaidan maupun prinsip-prinsip yang 

digunakan untuk mengetahui makna suatu kalimat dengan metode yang berbeda-

beda dengan tujuan menjelaskan rasionalitas makna itu sendiri. 

                                                 
20

KH. Mus}tafa Bisri. Kamus Arab-Indonesdia AL-BISRI. Pustaka Progresif. Surabaya: 

1999. Cet. 1. H.. 470. 
21

Al-Sayyid Almarhum Ahmad al-Ha>shimi>. Jawa>hir al-Bala>g}ah. Darul Ih}ya>’ al-Tura>s 

al‘Arabi>. Beirut-Libanon. 2002. H.. 244-245. 
22

Al-Sayyid Almarhum Ahmad al-Ha>shimi>. Jawa>hir al-Bala>g}ah. Darul Ih}ya>’ al-Tura>s 

al‘Arabi>. Beirut-Libanon. 2002. h. 244. 
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2) Pembagian Ilmu Baya>n 

Maka untuk membahas nilai-nilai baya>n dalam kitab Barzanji maka 

terlebih dahulu peneliti akan membahas pembagian baya>n, sebagai berikut: 

a) Al-Tasybi>h (التشبيو)  

Dalam kamus Al-munawir, lafadz  التشبيو berarti  التمثيل dan dalam bahasa 

Indonesdia berarti ‚persamaan‛. 

Menurut bahasa: 

 23التمثيلالتشبيو لغة 
Artinya: 

Al-Tasybi>h secara bahasa berarti perumpamaan. 

Jadi jika ditinjau dari segi bahasa maka al-Tasybi>h adalah bagian dari 

ilmu baya>n yang membahas tentang perumpamaan di dlam suatu kalimat. 

Sedangkan menurut istilah Ilmu bala>gah: 

عقد ؽتاثلة بني أمرين ، أو أكثر ، قصد اشرتاكهما ِف صفة  أو  –: إصطالحاً والتشبيو 
 .24أكثرأبداة : لغرض يقصد اظتتكلم للعلم

Artinya: 

Al-Tasybi>h menurut islatilah adalah persesuadian penyerupaan antara 

dua hal atau lebih yang memiliki sifat yang sama dengan menggunakan 

satu adat (alat) untuk mengetahui maksud dari pembicara. 

                                                 
23

Al-Sayyid Almarhum Ahmad al-Ha>shimi>. Jawa>hir al-Bala>g}ah. Darul Ih}ya>’ al-Tura>s 

al‘Arabi>. Beirut-Libanon. 2002. h. 244. 
24

Al-Sayyid Almarhum Ahmad al-Ha>shimi>. Jawa>hir al-Bala>g}ah. Darul Ih}ya>’ al-Tura>s 

al‘Arabi>. Beirut-Libanon. 2002. h. 244 
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Dalam definisi lain dikatakan bahwa al-Tasybi>h secara istilah: 

25ينهماالتشبيو ىو إضتاؽ امر ِبمر ِبدة التشبيو صتامع ب
 

Artinya: 

‚Yaitu menyamakan suatu hal dengan hal lain dengan 
menggunakan perangkat (sarana) tasybih untuk mengumpulkan ddiantara 
keduanya‛. 

 
Secara etimologis, al-Tasybih berarti al-Tamtsil (perumpamaan). 

Sedangkan secara terminologis adalah menyerupakan antara dua perkara atau 

lebih yang memiliki kesamaan sifat (satu atau lebih) dengan suatu alat: karena 

ada tujuan yang dikehendaki oleh pembicara. 

Suatu ungkapan yang menyatakan bahwa sesuatu itu mempunyai 

kesamaan dengan yang lainnya dalam sifat, dalam menyamakan tersebut 

menggunakan sarana atau perangkat, baik secara eksplisit maupun implisit. 

Rukun-rukun al-Tasybi>h ada 4, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab 

Jawa>hr al-Bala>gah : 

 .26وأركاف التشبيو أربعة

يُراد اضتاقو بغريهاظتُشبو : ىو األمر الذي  .1  

Artinya: 

Musyabbah (املشبة) : sesuatu yang di perbandingkan 

                                                 
25

Fadhil Hasan ‘Abbas, Al-Balaghah Fununiha wa Afnaniha, (Al-Irdan: Daar Al-Furqan, 

1986), h.  
26

Al-Sayyid Almarhum Ahmad al-Ha>shimi>. Jawa>hir al-Bala>g}ah. Darul Ih}ya>’ al-Tura>s 

al‘Arabi>. Beirut-Libanon. 2002. h. 248 



21 

 

 اظتُشبو بو : ىو األمر الذي يلحق بو اظتشبو .2
Artinya: 

Musyabbah bih  ( واظتشبة ب ) : Objek yang diperbandingkan 

 

منو ِف اظتشبو وجو الشبو : ىو الوصف اظتشرتؾ بني الطرفني ، ويكوف ِف اظتشبو بو ، أقوى  .3
وقد يُذكر وجو الشبو ِف الكالـ ، وقد ُُيذؼ كما سيأيت توضيحو. –  

Artinya: 

Yaitu suatu lafadz yang menunjukkan adanya persamaan (antara dua hal 
atau lebih), serta mendekatkan Musyabbah pada Musyabbah bih dalam 
sifatnya. 
 

الذي يدُؿ على التشبيو ، ويربط اظتشّبو ِبظتشّبو بو ، وقد َتذكر أداة التشبيو : ىي اللفظ  .4
األداة ِف التشبيو ، وقد حتذؼ ، ؿتو : كاف عمُر ِف رعيَّتو كاظتيزاف ِف العدؿ ، وكاف فيهم  
.كالوالد ِف الرزتة والعطف  

Artinya: 

Yaitu  makna atau sifat yang dimiliki oleh Musyabbah dan Musyabbah 

bih atau Bentuk kesamaan sifat yang disamakan antara Musyabbah (املشبه) 
dan Musyabbah bih (املشبهبه). 

Untuk lebih jelasnya, peneliti mencontohkan beberapa contoh sebagai 

berikut: 

Ungkapan علّي كاآلسد ِف اصترأة jika dipisahkan maka masing-masing 

memiliki posisi sebagai berikut: 

 .artinya Ali seperti singa dalam keberandiannya علّي كاآلسد ِف اصترأة



22 

 

 الكف menjadi Musyabbahbih, huruf اآلسد ,sebagai Musyabbah عليّ 

sebagai Adat Al-Tasybi>h dan ِف اصترأة keterangan dari Wajhu Asy-syabah. 

Contoh Al-Tasybi>h dalam Al-qur’an adalah: 

 َوِىَي ََتِْري هِبِْم ِف َمْوٍج َكاصْتَِباؿِ 

Artinya: 

‚Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana 
gunung.‛ 

 

Al-Maja>z (اجملاز) 
Pengertdian Maja>z menurut istilah Ilmu bala>gah disebutkan di dalam 

kitab Jawa>h al-Bala>gahsebagai berikut:  

اجملاز : ىو اللفظ السمتعمل ِف غري ما وضع لو ِف اصطالح التخاطب لعالقٍة : مع 
 .27قرينة مانعة من إرادة اظتعىن الوضعي

Artinya: 

‚Maja>z adalah  lafaz yang digunakan tidak  pada tempatnya, karena ada 
keterkaitan  serta alasan  yang mencegah dari makna terdahulu‛. 

Macam-macam Maja>z ada 2, yaitu: 

a. Maja>z ‘aqly 

 "يكوف ِف االسناد, اي ِف اسناد الفعل او ما ِف معناه اَل غري ما ىولو"

Artinya: 

                                                 
27

Al-Sayyid Almarhum Ahmad al-Ha>shimi>. Jawa>hir al-Bala>g}ah. Darul Ih}ya>’ al-Tura>s 

al‘Arabi>. Beirut-Libanon. 2002. h. 390-391. 
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‚Maja>z Aqly adalah Maja>z yang terjadi pada penyandaran fi’il pada fa’il 

yang tidak sebenarnya‛. 

 مثاؿ: بىن مدير اصتامعة مسجدا

Maja>z Lug}awi> 

Pengertdian Maja>z Lug}awi> menurut istilah adalah: 

اجملاز اللغوي ىو كلمة استعملت ِف غري ما وضعت لو لعالقة مع قرينة دتنع من إرادة اظتعىن 

 اضتقيقيي

Artinta: 

‚Maja>z  Lug}awi>  adalah kata yang digunakan tidak  pada tempatnya, 
karena ada keterkaitan  serta alasan  yang mencegah dari makna hakiki‛. 

 

Adapun Pembagian Maja>z Lug}awi> ada 2, yaitu: 

1) Isti‘a>rah (peminjaman kata) 

 االستعارة ىي غتاز عالقتو اظتشاهبة

Artinya: 

‚Isti’a>rah adalah Maja>z yang mempunyai hubungan langsung‛ 

 

Konsep isti‘arah sebenarnya bermuara dari bentuk gaya bahasa tasybih, 

dan gaya bahasa isti‘arah adalah ungkapan tasybih yang paling tinggi.
28

 Menurut 

mayoritas ahli bala>gah gaya bahasa isti‘arah mempunyai tiga unsur; 1. 

musta‘a>rlah (Musyabbah), 2. musta‘a>r minhu (Musyabbah bih), dan 3. 

musta‘a>r (kata yang dipinjam).  
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Contohnya: 

ِز ِكَتاٌب َأنْػَزْلَناُه ِإَلْيَك ِلُتْخرَِج النَّاَس ِمَن الظُُّلَماِت ِإََل النُّوِر ِبِِْذِف َرهبِِّْم ِإََل ِصَراِط اْلَعزِي

 اضْتَِميدِ 

Artinya: 

‚(ini adalah) kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu 
mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang 
dengan izin Tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan Tuhan yang Maha 
Perkasa lagi Maha Terpuji‚. 

Pada contoh kalimat ddiatas, lafadz Maja>zinya adalah  ِالظُُّلَمات yang 

berarti kegelapan, dan  ِالنُّور yang berarti cahaya. Benarkah Al-qur’an dapat 

mengeluarkan manusia dari kegelapan ke alam yang terang benderang? Tentu 

tidak, karena yang dimaksud Allah dalam firmannya bukanlah makna hakiki, 

melainkan makna Maja>zinya, yaitu الضاللة,  yang artinya kesesatan dan اعتدى 

petunjuk. 

Kata ‚nur‛ di sini dipinjam untuk memperjelas misi dan pesan kenabian, 

karena keduanya memiliki fungsi meyakinkan, menghilangkan, serta menepis 

keraguan atas kebenaran misi kenabian tersebut. Jadi maksud kata ‚al-nur‛ 

adalah kehadiran Nabi Muhammad saw. 

2) Maja>z Mursal. 

 عالقة بني اظتعىن اضتقيقة و اجملازى قائمة غري اظتشاهبةغتاز اظترساؿ ىو غتاز تكوف 
Artinya: 
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‚Maja>z Mursal adalah Maja>z yang hubungan antara makna hakiki dan 
makna Maja>zi merupakan hubungan yang tidak langsung‛. 

Contoh: 

 اِكِعنيَ َوَأِقيُموا الصَّاَلَة َوآتُوا الزََّكاَة َوارَْكُعوا َمَع الرَّ 

Artinya: 

‚Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-
orang yang ruku’‚. 

Yang dimaksud oleh Allah dalam ayat tersebut adalah makna Maja>zi, 

bukan makna hakiki, yaitu: shalat berjama’ah dan dapat pula ddiartikan: 

tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang 

tunduk. 

b) Al-Kina>yah (الكناية) 

Lafadz الكناية secara bahasa berbentuk mashdar, ddiambil dari fiil  كىن 

 yang berarti  كناية يكنو كنا atau bdias juga masdar dari fiil كناية يكِن

menerangkan sesuatu dengan perkataan yang lain, mengatakan dengan kdiasan, 

atau sindiran.  

Sedangkan pengertdian الكناية menurut istilah Ilmu bala>gah adalah: 

 الكناية ىو لفظ أطلق و أريد بو الـز معنو مع جواز إرادة اظتعىن اآلصلى

Artinya:  
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Lafadz yang disampaikan dan yang dimaksud adalah kelaziman 

maknanya, disamping boleh juga yang dimaksud pada arti yang sebenarnya.29[12] 

Contohnya:  

 كثري الرماد نزلنا على رجل

Artinya: 

‚kita mampir pada seorang laki-laki yang banyak abu dapurnya‛. 

Dalam kalimat tersebut terdapat ungkapan الرماد ريكث , yang berarti abu 

dapur, makna yang dimaksud dalam kalimat tersebut bukanlah makna 

sebenarnya, yakni abu dapur, tetapi makna lain yang menjadi kelazimannya. 

Makna Yang dikehendaki dari  kalimat الرماد  كثري adalah orang yang banyak abu 

dapurnya, kelazimanya banyak  memasak, orang yang banyak memasak itu 

kelazimannya banyak menjamin makanan dan minuman, orang yang banyak 

menjamu tamu itu kelazimannya banyak tamu, orang yang banyak tamu 

kelazimannya baik hati, dermawan, kharismatik atau dihormati dan disegani. 

Jadi untuk mengatakan bahwa seseorang itu dermawan, seseorang tidak 

mengatakan ىو جود    melainkan dengan kalimat ىو كثري الرماد, suatu lakimat 

yang disampaikan namun yang dimaksud adalah makna lain, itulah yang dalam 

Ilmu Baya>n dinamakan Al-kinayah (الكناية). 

Contoh kinayah dalam Al-qur’an: 
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 َواَل ََتَْعْل َيَدَؾ َمْغُلوَلًة ِإََل ُعُنِقَك َواَل تَػْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط فَػتػَْقُعَد َمُلوًما ػَتُْسورًا

Artinya: 

‚Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan 
janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi 
tercela dan menyesal‛. 

Maksudnya adalah jangan kamu terlalu kikir, dan jangan pula terlalu 

Pemurah. 

c. Nilai Baya>n 

Nilai Baya>n merupakan nilai ataupun unsur ilmu baya>n  yang terkandung 

dalam suatu objek tertentu. Karena objek kajian penelitian kali ini adalah kitab 

Barzanji, maka pada penelitian ini yang akan dikaji adalah nilai-nilai baya>n yang 

terkandung dalam kitab Barzanji. 

Adapun kategori nilai-nilai baya>n yang akan diteliti adalah berdasar pada 

landasan Teoretis yang tersebut sebelumnya. Seperti nilai al-Tasybi>h, nilai al-

Maja>z  dan nilai al-Kina>yah yang terdapat di dalam kitab Barzanji. 
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F. Kerangka Pikir 

Untuk memudahkan dalam membahas dan menggambarkan secara umur 

alur penelitian ini, maka peneliti menyertakan kerangka teori penelitian ini 

sebagai berikut: 

  

BARZANJI BALA>G}AH BAYA>N 

AL-MAJA>Z 

AL-TASHBI>H 

AL-KINA>YAH KESIMPULAN 
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G. Metodologi Peneletian 

Metode penelitian adalah tatacara bagaimana suatu penelitian ini di 

laksanakan (metdhos = tata cara). Metode penelitian membicarakan mengenai 

tata cara pelaksanaan penelitian. Prosedur penelitian membicarakan urutan kerja 

penelitian dan teknik penelitian membicarakan alat-alat yang digunakan dalam 

mengukur atau mengumpulkan data penelitian. Dengan demikdian, metode 

penelitian melingkupi prosedur dan tekhnik penelitian
30

. 

Menurut Kuta Metode secara etimologi berasal daribahasa latin, yaitu 

kata methodos. Sedangkan methodos itu sendiri itu berasal dari akar kata meta 

dan hodos. Meta berarti menuju, melalui, sesudah, sedangkan hodos berarti jalan, 

cara, arah. Dalam pengertdian yang lebih luas metode ddianggap sebagai cara-

cara, strategi untuk memahami realitas, langkah-langkah sistematis untuk 

memecahkan rangkadian sebab akibat berikutnya. Sebagai alat, sama dengan 

teori, metode berfungsi untuk menyederhanakan masalah, sehingga lebih mudah 

untuk dipecahkan dan dipahami
31

. Sedangkan menurut Endraswara, dalam 

metode terdapat teknik dan pendekatan sehingga dalam metode penelitian sastra 

akan memuat pendekatan (sisi pandang) keilmuan dan teknik analisis yang 

digunakan
32

. 

                                                 
30

Iqba Hasanl. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitdian dan Aplikasinya. 2002.Cet-

1. Bogor Selatan : Ghaldia Indonesdia. 
31

 Nyoman Kuta Ratna. Teori, Metode, dan Teknik Penelitdian Sastra. 2007Cet. Ke-3. 

Yogyakarta. Pustaka Pelajar.  
32

Endraswara, Suardi. 2003. Metodologi Penelitdian Sastra Epistemologi Model Teori 

dan Aplikasi. Cet. Ke-2 . Yogyakarta. Pustaka Widyatama. 
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Sedangkan menurut Siswanto Metode berarti cara yang dipergunakan 

seorang peneliti dalam memecahkan masalah yang diteliti. Oleh sebab penelitian 

merupakan kegiatan ilmdiah, metode harus sistematis atau prosedural. Sistematis 

artinya seorang peneliti harus bekerja secara teratur di dalam upaya memecahkan 

masalah
33

. 

1. Jenis Penelitian 

Objek kajian dalam penelitian ini adalah Maulid al-Barzanji Nasran 

menguraikan tentang nilai-nilai Baya>n yang terdapat di dalamnya. Oleh karena 

itu,penelitian ini disebut dengan penelitian kepustakaan (library research). 

Penelitian kepustakaan adalah segala usaha dilakukan untuk menghimpun 

informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang diteliti di perpustakaan, 

seperti buku, majalah, catatan dan lain-lain. 

2. Pendekatan/ Desain Penelitian 

Desain penelitian menurut Retno Sari adalah pedoman atau prosedur serta 

teknik dalam perencanaan penelitian yang berguna sebagai panduan untuk 

membangun strategi yang menghasilkan model atau blue print penelitian
34

. 

Desain Penelitian Sosdial dapat dilakukan dengan menggunakan dua 

pendekatan: 

- Pendekatan Kuantitatif,   

- Pendekatan Kualitatif 

 

                                                 
33

Siswantoro. 2010. Metode Penelitdian Sastra Analisis Struktur Puisi. Cet. Ke-1. 

Yogyakarta. Pustaka Pelajar.  
34

Retno Sari. ‚Metode Penelitdian Sastra‛. Tesis Sarjana. Yogyakarta. 
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a. Penelitian Kuantitatif 

Metode penelitian Kuantitatif  merupakan salah satu jenis penelitian yang 

spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak 

awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Definisi lain menyebutkan 

penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan 

angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta 

penampilan dari hasilnya. Demikdian pula pada tahap kesimpulan penelitian akan 

lebih baik bila disertai dengan gambar, table, grafik, atau tampilan lainnya. 

Menurut Sugiyono, metode penelitian kuantitatif dapat ddiartikan 

sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik 

pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan
35

. Metode 

kuantitatif sering juga disebut metode tradisional, positivistik, ilmdiah/scientific 

dan metode discovery. Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional, karena 

metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai 

metode untuk penelitian. Metode ini disebut sebagai metode positivistik karena 

berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini disebut sebagai metode 

ilmdiah (scientific) karena metode ini telah memenuhi kaidah-kaidah ilmdiah 

yaitu konkrit, empiris, obyektif, terukur, rasional dan sistematis. Metode ini juga 
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2012. 
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disebut metode discovery karena dengan metode ini dapat ditemukan dan 

dikembangkan berbagai iptek baru. Metode ini disebut metode kuantitatif karena 

data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. 

Penelitian kuantitatif merupakan studi yang diposisikan sebagai bebas 

nilai (value free).Dengan kata lain, penelitian kuantitatif sangat ketat 

menerapkan prinsip-prinsip objektivitas. Objektivitas itu diperoleh antara lain 

melalui penggunaan instrumen yang telãh diuji validitas dan reldiabilitasnya. 

Peneliti yang melakukan studi kuantitatif mereduksi sedemikdian rupa hal-hal 

yang dapat membuat bdias, misalnya akibat masuknya persepsi dan nilai-nilai 

pribadi. Jika dalam penelaahan muncul adanya bdias itu maka penelitian 

kuantitatif akan jauh dari kaidah-kaidah teknik ilmdiah yang sesungguhnya
36

 

Selain itu metode penelitian kuantitatif dikatakan sebagai metode yang lebih 

menekankan pada aspek pengukuran secara obyektif terhadap fenomena sosdial. 

Untuk dapat melakukan pengukuran, setdiap fenomena sosdial di jabarkan 

kedalam beberapa komponen masalah, vardiable dan indikator. Setdiap vardiable 

yang di tentukan di ukur dengan memberikan simbol-simbol angka yang 

berbeda–beda sesuai dengan kategori informasi yang berkaitan dengan vardiable 

tersebut. Dengan menggunakan simbol–simbol angka tersebut, teknik 

perhitungan secara kuantitatif matematik dapat di lakukan sehingga dapat 

menghasilkan suatu kesimpulan yang belaku umum di dalam suatu parameter. 

Tujuan utama dati metodologi ini dialah menjelaskan suatu masalah tetapi 

                                                 
36

 Sudarwan Danim. Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi dan 
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menghasilkan generalisasi. Generalisasi dialah suatu kenyataan kebenaran yang 

terjadi dalam suatu realitas tentang suatu masalah yang di perkirakan akan 

berlaku pada suatu populasi tertentu. Generalisasi dapat dihasilkan melalui suatu 

metode perkiraan atau metode estimasi yang umum berlaku didalam statistika 

induktif. Metode estimasi itu sendiri dilakukan berdasarkan pengukuran terhadap 

keadaan nyata yang lebih terbatas lingkupnya yang juga sering disebut ‚sample‛ 

dalam penelitian kuantitatif. Jadi, yang diukur dalam penelitian sebenarnya 

dialah bagian kecil dari populasi atau sering disebut ‚data‛. Data dialah contoh 

nyata dari kenyataan yang dapat diprediksikan ke tingkat realitas dengan 

menggunakan metodologi kuantitatif tertentu. Penelitian kuantitatif mengadakan 

eksplorasi lebih lanjut serta menemukan fakta dan menguji teori-teori yang 

timbul. 

Metode penelitian kuantitatif  merupakan salah satu jenis penelitian yang 

spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak 

awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Definisi lain menyebutkan 

penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan 

angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta 

penampilan hasilnya. Demikdian pula pada tahap kesimpulan penelitian akan 

lebih baik bila disertai dengan gambar, table, grafik, atau tampilan lainnya. 

Sugiono berpendapat bahwa Metode penelitian kuantitatif dapat 

ddiartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. 

Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, 
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pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan
37

. Metode kuantitatif sering juga disebut metode tradisional, 

positivistik, ilmdiah/scientific dan metode discovery. Metode kuantitatif 

dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan 

sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini disebut 

sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. 

Metode ini disebut sebagai metode ilmdiah (scientific) karena metode ini telah 

memenuhi kaidah-kaidah ilmdiah yaitu konkrit, empiris, obyektif, terukur, 

rasional dan sistematis. Metode ini juga disebut metode discovery karena dengan 

metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. Metode ini 

disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan 

analisis menggunakan statistik. 

Burhanuddin berpendapat tentang penelitian kuantitatif bahwa Penelitian 

kuantitatif merupakan studi yang diposisikan sebagai bebas nilai (value 

free).Dengan kata lain, penelitian kuantitatif sangat ketat menerapkan prinsip-

prinsip objektivitas. Objektivitas itu diperoleh antara lain melalui penggunaan 

instrumen yang telãh diuji validitas dan reldiabilitasnya. Peneliti yang melakukan 

studi kuantitatif mereduksi sedemikdian rupa hal-hal yang dapat membuat bdias, 

misalnya akibat masuknya persepsi dan nilai-nilai pribadi. Jika dalam penelaahan 
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muncul adanya bdias itu maka penelitian kuantitatif akan jauh dari kaidah-kaidah 

teknik ilmdiah yang sesungguhnya
38

. 

Selain itu metode penelitian kuantitatif dikatakan sebagai metode yang lebih 

menekankan pada aspek pengukuran secara obyektif terhadap fenomena sosdial. 

Untuk dapat melakukan pengukuran, setdiap fenomena sosdial di jabarkan 

kedalam beberapa komponen masalah, vardiable dan indikator. Setdiap vardiabel 

yang di tentukan di ukur dengan memberikan simbol-simbol angka yang 

berbeda–beda sesuai dengan kategori informasi yang berkaitan dengan vardiable 

tersebut. Dengan menggunakan simbol–simbol angka tersebut, teknik 

perhitungan secara kuantitatif matematik dapat di lakukan sehingga dapat 

menghasilkan suatu kesimpulan yang berlaku umum di dalam suatu parameter. 

Tujuan utama dati metodologi ini dialah menjelaskan suatu masalah tetapi 

menghasilkan generalisasi. Generalisasi dialah suatu kenyataan kebenaran yang 

terjadi dalam suatu realitas tentang suatu masalah yang di perkirakan akan 

berlaku pada suatu populasi tertentu. Generalisasi dapat dihasilkan melalui suatu 

metode perkiraan atau metode estimasi yang umum berlaku didalam statistika 

induktif. Metode estimasi itu sendiri dilakukan berdasarkan pengukuran terhadap 

keadaan nyata yang lebih terbatas lingkupnya yang juga sering disebut ‚sample‛ 

dalam penelitian kuantitatif. Jadi, yang diukur dalam penelitian sebenarnya 

dialah bagian kecil dari populasi atau sering disebut ‚data‛. Data dialah contoh 

nyata dari kenyataan yang dapat diprediksikan ke tingkat realitas dengan 
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menggunakan metodologi kuantitatif tertentu. Penelitian kuantitatif mengadakan 

eksplorasi lebih lanjut serta menemukan fakta dan menguji teori-teori yang 

timbul. 

b. Penelitian Kualitatif 

Menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan pendekatan kulitatif sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang ddiamati
39

. 

Metode penelitian kualitatif merupakan metode baru karena 

popularitasnya belum lama. Metode ini juga dinamakan postpositivistik karena 

berlandaskan pada filsafat post positifisme, serta metode artistik karena proses 

penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut metode interpretive. 

Hal ini disebabkan karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan 

interprestasi terhadap data yang di temukan di lapangan. Metode penelitian 

kualitatif dapat di artikan sebagai metode penelitian yang di gunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel tertentu,pengumpulan data menggunakan 

instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic, dengan tujuan 

untuk menguji hipotesis yang teleh di tetapkan. Metode penelitian kualitatif 

sering di sebut metode penelitian naturalistik karena penelitianya di lakukan 

pada kondisi yang alamdiah (natural setting), di sebut juga metode etnographi, 

karena pada awalnya metode ini lebih banyak di gunakan untuk penelitian bidang 

antropologi budaya.  
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Beberapa metodologi peneletdian kualitatif menurut para ahli, di 

antaranya: 

Menurut Herddiansyah yang dikutip dari pendapat Creswell menyebutkan 

bahwa : 

“Qualitaive research is an inquiry process of understanding based on 

distinct methodological traditions of inquiry that explore a socdial or 

human problem. The researcher builds a complex, holistic picture, 

analizes words, report detailed views of information, and conducts the 

study in a natural setting”
40

. 

Herddiansyah mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif yang mengutip 

pendapat Meleong adalah suatu penelitian ilmdiah, yang bertujuan untuk 

memahami suatu fenomena dalam konteks sosdial secara alamdiah dengan 

mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti 

dengan fenomena yang diteliti
41

. Sejalan dengan pendapat di atas Saryono yang 

mengatakanpenelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk 

menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau 

keistimewaan dari pengaruh sosdial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau 

digambarkan melalui pendekatan kuantitaif
42

. 

Sugiyono menyimpulkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan 

untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamdiah, (sebagai lawannya eksperimen) 
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dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber 

data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan 

trdianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitaif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi
43

. 

Berdasarkan beberapa teori-teori di atas, maka dapat penulis berpendapat 

bahwa yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi 

obyek yang alamdiah. Dengan tujuan untuk memahami suatu fenomena dalam 

konteks sosdial secara alamdiah dengan mengedepankan proses interaksi 

komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. 

Metode penelitian kualitatif juga merupakan metode penelitian yang 

menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah 

dan melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini 

menggunakan teknik analisis mendalam ( in-depth analysis ), yaitu mengkaji 

masalah secara kasus perkasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat 

suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. 

Menurut teori penelitian kualitatif, agar penelitinya dapat betul-betul 

berkualitas, maka data yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu berupa data 

primer dan data sekunder. Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau 

kata-kata yang diucapkan secara lisan,gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan 

oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian 
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(informan) yang berkenaan dengan vardiabel yang diteliti. Sedangkan data 

sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, 

catatan, notulen rapat, dll), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda, dan 

lain-lainyang dapat memperkaya data primer. 

Dengan demikdian menurut Moleong dalam Afif Burhanuddin, 2013, 

sumber data penelitian kualitatif adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan 

atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang ddiamati sampai 

detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau 

bendanya. Sumber data tersebutpun harusnya asli, namun apabila yang asli susah 

didapat, maka fotocopy atau tiruan tidak terlalu jadi masalah, selama dapat 

diperoleh bukti pengesahan yang kuat kedududkannya. Sumber data penelitian 

kualitatif secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu manusia dan 

yang bukan manusia, namun ketika peneliti memilih manusia sebagai subjek 

harus tetap mewaspadai bahwa manusia mempunyai pikiran, perasaan, kehendak, 

dan kepentingan. Meskipun peneliti sudah memilih secara cermat, sudah merasa 

menyatu dalam kehidupan bersama beberapa lama, tetap harus mewaspadai 

bahwa mereka juga bisa berfikir dan mempertimbangkan kepentingan pribadi. 

Mungkin ada kalanya berbohong sedikit dan menyembunyikan hal-hal yang 

ddianggap dapat merugikan dirinya, dalam hal ini peneliti harus lebih pandai 

mengorek informasi menyembunyikan perasaan. Dengan demikdian mungkin 

data yang akan diperoleh lebih bisa dipertanggungjawabkan
44

. 
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Sehubungan dengan pengumpulan data tersebut Bogdan & Biklen dalam 

(Afif Burhanuddin) mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif ini kehadiran 

peneliti sangat penting kedudukannya, karena penelitian kualitatif adalah studi 

kasus, maka segala sesuatu akan sangat bergantung pada kedudukan peneliti
45

. 

Dengan demikdian peneliti berkedudukan sebagai instrumen penelitian yang 

utama
46

, menurut Moleong dalam (Afif Burhanuddin). Begitu penting dan 

keharusan keterlibatan peneliti dan penghayatan terhadap permasalahan dan 

subjek penelitian, maka dapat dikatakan bahwa peneliti melekat erat dengan 

subjek penelitian. Jadi tujuan dari metodologi ini bukan suatu generalisasi tetapi 

pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian kualitatif 

berfungsi memberikan kategori substantif dan hipotesis penelitian kualitatif. 

Setelah membahas pengertdian dari masing-masing jenis penelitian yang 

tersebut maka peneliti menetapkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif deskriptif. Hal itu dimaksudkan karena penelitian ini akan mengkaji tek 

ataupun naskah kitab Barzanji yang mengandung nilai Baya>n. 

3. Sumber Data 

Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah 

kata-kata dan tindakan, selebihnya dalah data seperti dokumen dan lain-lain
47

. 
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Sumber data adalah subyek dimana dapat diperoleh
48

, sumber data pada 

penelitian ini adalah kitab Barzanji.  

a. Jenis Data 

Jenis data yang digiunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu data 

Primer dan data Sekunder.Data primer yang juga merupakan data utama pada 

penelitian ini adalah teks dalam kitab Barzanji. Sedangkan, data sekunder dalam 

penelitian ini adalah buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini 

seperti kitab bala>gah, kamus Arab-Indonesdia, dan lain sebagainya.  

b. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kuantitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan ioleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya
49

. Populasi dalam 

penelitian ini adalah keseluruhan teks kitab barzanji. 

Sampel adalah sebagian jumah dan karakteristik dari populasi tersebut, 

yang hendak dijadikan penelitian
50

. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Maulid Barzanji Natsran yang terdapat dalam kitab Barzanji.  

H. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan 
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Berdasarkan rumusan masalah ddiatas, maka tujuan pokok yang di 

laksanakan penelitian adalah sebagai berikut : 

a. Mengetuhui nilai-nilai Baya>n yang terdapat dalam kitab Barzanji? 

b. Mengetahui keindahan baya>n yang terdapat dalam kitab Barzanji? 

2. Kegunaan 

Sebagaimana lazimnya dalam sebuah penelitian, maka penelitian ini 

bertujuan untuk memberikan manfaat kepada para pembaca baik manfaat bersifat 

Teoretis maupun manfaat yang bersifat praktis. 

1. Secara Teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan terhadap pengembangan kajian sastra Arab pada umumnya dan 

khususnya dalam bidang kajian linguistik. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi 

bagi masyarakat dalam memahami suatu karya sastra khususnya sastra Arab. 

Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai pemicu motivasi 

kepada para pemerhati sastra Arab terutama dari kalangan akademis agar 

lebih gdiat melakukan kajian-kajian mengenai kesusastraan Arab khususnya 

yang terdapat dalam kitab maulid lainnya. 

 

I. Garis Besar Isi 

1. Bab I 

Bab I merupakan bagian bab awal yang membahas tentang Pendahuluan 

yang membahas tentang  Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Fokus 

penelitian, Kajian pustaka, Kerangka teoretis, Kerangka pikir, Metodologi 

penelitian, Tujuan dan kegunaan peneitian dan Garis besar isi. Pada bagian latar 
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belakang masalah dikemukakan tentang alasan dan sebab kajian itu menjadi 

bahan kajian penelitian. Setelah menentukan dan mengemukakan latar belakang 

masalah kemudian ditentukan rumusan masalah untuk kemudian menjadi rujukan 

dalam meneliti. Setelah rumusan masalah ditentukan, kemudian menentukan 

fokus penelitian supaya penelitian tidak membahas macan dan terfokus pada inti 

penelitian. Setelah menentukan fokus penelitian maka selanjutnya menentukan 

kajian pustaka untuk menjadi bahan referensi dalam meneliti. Setelah itu langkah 

selanjutnya membuat kerangka teoretis sebagai acuan teori dalam pengembangan 

penelitian. Kemudian menentukan kerangka pikir dan metode penelitian. Metode 

penelitian ini sangat penting dalam sebuah penelitian karena sebagai pisaiu 

bedah sebuah penelitian. Setelah menentukan metodologi yang diguanakan maka 

selanjutnya adalah tahapan menentukan tujuan dan kegunaan penelitian tersebut. 

Kemudian menentukan garis besar isi setiap bab untuk memudahkan pembaca 

memahami isi peneltitian. 

2. Bab II 

Dalam bab ini terdapat penjelasan tentang tinjauan teoretis yaitu teori-

teori yang digunakan peneliti dalam melaksanakan pengkajian terhadap kitab 

Barzanji>. Secara garis besar teorinya meliputi al-Baya>n yang terbagi atas al-

Tasybi>h, al-Maja>z, al-Isti‘a>rah dan al-Kina>yah beserta pembagian dari masing-

masing sub tersebut. 

3. Bab III 

Pada bab ini terdapat penjelasan mengenai objek kajian pada penelitian 

ini, yaitu pembahasan tentang kitab Barzanji dan biografi pengarangnya. 
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Menjelaskan bioigrafi pengarang yaitu syeikh Ja’far al-Barzanji>, keturunan, 

kelahiran dan wafatnya, latar belakang pendidikan dan sejarah muncul dan 

berkembangnya Barzanji. 

4. Bab IV 

Bab ini menjelaskan tentang pembahasan dari kajian penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti. Menjelaskan tiap bait yang termasuk kajian al-Baya>n, 

menklasifikasikan kemudian menerangkan alasan bait tersebut dinyatatakan 

dalam kategori baya>n tertentu. 

5. Bab VI 

Dalam bab ini membahas tentang kesimpulan, implikasi penelitian dan 

kepustakaan serta lampiran-lampiran yang disertakan dalam penelitian. Jadi 

dalam bab ini terdapat kesimpuan dari hasil penelitian kemudian menjelaskan 

implikasi tehadap penelitian tersebut. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS ILMU BAYA<N 

A. Definisi Baya>n dan Ilmu Baya>n, Obejk kajian, Pencetus dan Bentuk Ilmu 

Baya>n 

Landasan teori berfungsi sebagai alat untuk memecahkan masalah. Oleh 

karena itu, dalam mempergunakan teori sastra haruslah dipilih teori yang relevan 

dengan tujuan penelitian. Dengan kata lain, teori harus dipilih sesuai dengan 

kepentingan penelitian. Teori itu harus dijelaskan secara konseptual dan peneliti 

juga harus sudah memiliki gambaran cara mengoperasionalkan teori tersebut
51

.  

1. Definisi ilmu baya>n 

Al-Baya>n ( افُ يَ بػَ الْ  ) secara bahasa atau etimologi diartikan sebagai  ْفُ شْ كَ ال  

yang berarti tampak,  ُْيَضاح  .yang berarti tampak الظُُّهورُ  yang berarti jelas dan اإلِْ

Seperti yang dikemukakan oleh al-Hasyimi> dalam kitabnya: 

َياُف: لغة الْ  52.واإِلْيَضاُح والظُُّهْورُ  فُ شْ كَ البػَ
 

Artinya: 

‚Al-Baya>n secara bahasa adalah tampak dan jelas‛. 
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Jadi اْلبػََياف adalah isim dari segala sesuatu yang menerangkan atau 

menjelaskan tentang penjelasan suatu makna. Sebagaimana dikemuykakan oleh 

al-Ha>syimi> dalam bukunya sebagai berikut: 

 ٖ٘.ىو اسم لكل شيء كشف لك ِبف اظتعىن

Apabila  َْياف  ,<maka ddia dalam bentuk muta‘addi اإلْيَضاح bermakna البػَ

sedangkan bila  َْياف  :maka di berbentuk la>zim. Contoh الّظهور bermakna البػَ

 الشيئ: أوضحتو بينت
Sedangkan secara terminologi atau secara istilah adalah dasar atau kaidah 

yang digunakan untuk mengetahui mkasud suatu makna, dengan jalan yang 

berbeda antara satu dengan yang lainnya dalam menunjukkan dila>lah makna itu 

sendiri. Seperti yang dikatakan oleh al-Ha>syimi> dalam kitabnya sebagai berikut: 

َياُف اْصِتاَلًحا  ُأُصْزٌؿ َوقَػَواِعٌد يُػْعَرُؼ هِبَا ِإيْػَراُد اْلَمْعىَن اْلَواِحِد ِبطُُرٍؽ خَيَْتِلُف بَػْعُضَها َعْن اْلبػَ
اَلَلِة اْلَعْقِليَِّة َعَلى نَػْفِس َذِلَك اْلَمْعىَن.  ٗ٘بَػْعٍض ِفْ ُوَضْوِح الدِّ

Artinya: 

Secara Istilah atau terminologi baya>n berarti dasar atau kaidah yang 

digunakan untuk mengetahui mkasud suatu makna, dengan jalan yang berbeda 

antara satu dengan yang lainnya dalam menunjukkan dila>lah makna itu sendiri. 

 Jadi ilmu baya>n  didefinisikan sebagai berikut: 
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َياِف ُىَو  َفاَوتِِو َوتَػَراكْيٍب ؼُتَْتِلَفٍة ِعْلُم اْلبػَ ِعْلٌم ُيْسَتطَاُع مبَْعرَِفِتِو إبْػَراِز اْلَمْعىَن اْلَواِحِد ِبَصَوٍر ُمتػَ
َها ُمْقَتَضى اضْتَاؿ. ِفْ َدرََجِة اْلُوُضْوِح َمَع ُمطَاِبَقِة َكَل ِمنػْ

٘٘ 
Artinya: 

‚Ilmu Baya>n adlaah ilmu yang digunakan untuk mengetahui asal usul 
maupun lakhirnya suatu makna denga bentuk yang berbeda-beda dan 
dengan sususan yang berbeda-beda pada tingkatan yang wud}u>h atau 
tingakatan yang baik dengan persesuadian situasi dan kondisi. 

Jadi pada satu makna bisa saja dibangun dari uslu>b yang berbeda-beda 

beserta dila>lah yang melekat pada makna tersebut. Contoh pada penjelasan 

keutamaan ‚ilmu‛, sebagai berikut: 

 ُهُض ِِبطتَِْسْيٍس ِإََل اْلُعَلى  ِِٙ٘بْلَفََت اْلَمْنُسوبَواصْتَْهُل يَػْقُعُد  اْلِعْلُم يَػنػْ
Artinya: 

‚ilmu itu mengangkat orang yang hina (rendah) mejadi tinggi (mulia), 
sedangkan kebodohan menempatkan seseorang pada level atau tingkatan 
yang rendah‛. 

  ٌواضتِْْكِمُة َِبْرٌ   اْلِعْلُم نَػْهر 
Artinya: 

‚Ilmu itu sungai, sedangkan hikmah itu laut‛. 

Dari kedua bait syair di atas, keduanya bertemakan tentang keutaman 

ilmu namun menggunakan uslu>b dan susuna kalimat yang berbeda. 

2. Objek kajian ilmu baya>n 

Sebagaimana dengan cabang-cabang ilmu yang lain yang memiliki objek 

kajian, maka ilmu baya>n pun memiliki objek kajian. Objek kajian ilmu baya>n 

adalah lafaz-lafaz atau kalimat-kalimat Arab yang meliputi al-Tasybi>h, al-Maja>z 
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dan al-Kina>yah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Ha>syimi> dalam bukunya 

sebagai berikut: 

  َٚ٘وَموضْوُع َىَذا اْلِعْلِم : اأْلَْلَفاُظ اْلَعَربِيَُّة ِمْن َحْيُث التَّْشِبْيِو َواْلَمَجاُز َواْلِكَنايَةِ 
Artinya: 

‚Objek kajian Ilmu (ilmu baya>n) ini  adalah lafaz-lafaz atau kalimat Arab 
dari segi al-Tasybi>h, al-Maja>z dan al-Kina>yah. 

3. Pencetus ilmu baya>n 

llmu Baya>n pertama kali dikembangkan oleh Abu Ubaidah lbn al-Matsani 

(211 H). Sebagai dasar pengembangan ilmu ini, dia menulis sebuah kitab dengan 

judul Mazaj Qur’an. Dalam perkembangan berikutnya muncul pula seorang tokoh 

terkemuka dalam ilmu ini, yaitu; Abd al-Kahir al-Jurzini (471 M). llmu ini terus 

berkembang dan disempurnakan oleh para ulama berikutnya, sepeti al- Jahizh ibn 

Mu'taz, Quddamah, dan Abu Hilal al-Askari.58
 

Peletak dasar atau pencetus ilmu ini adalah Abu> Ubaidah yang menulis 

pokok-pokok ilmu baya>n dalam kitabnya yang kemudian ddia beri nama denga 

Maja>z al-Quran (غَتَاُز اْلُقْرآف) dan selalu melakukan penyempurnaan terhadap 

bukunya tersebut sedikit demi sedikit. 
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Selanjutnya ilmu baya>n dikembangkankan oleh imam Abdul Kadir dan 

membuat hukum dasar dan kaidahnya. Kemudian setelah itu di ikuti oleh al-

Ja>hidz, Ibn Mu’tazz, Quda>mah dan Abu Hila>l al-‘Askari>. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh al-ha>syimi> dalam bukunya sebagai 

berikut: 

ْيَدِة( اّلِذْي َدّوَف َمَساِئَل ّىَذا اْلِعْلِم ِفْ ِكَتابِِو اْلُمَسمَّى )غَتَاُز اْلُقْرآِف( َومَ  ا َوَواِضُعُو )أَبُػْو ُعبػَ
َماـِ )َعْبُد اْلَقاِدر(  ًئا، َحَتَّ َوَصَل ِإََل اإلِْ ًئا َفَشيػْ وشيََّد بناءه ، ورتَّب فأحكم أساسو ، زَاَؿ ينمو َشيػْ

 ٜ٘قواعده ، وتبعو )اصتاحظ ، وابن اظتُعتّز ، وُقداَمة ، وأبو ىالؿ العسكري(
4. Bentuk hasil dari ilmu baya>n 

Bentuk-bentuk dari hasil pembukuan ilmu baya>n ada dua, yaitu bentuk 

nasr (prosa) dan nadzm (bersajak). 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Ha>syimi> dalam bukunya sebagai 

berikut: 

ومعرفة ما فيو من تفاُوت ِف « منثورِه ومنظوِمو»وذترتو الوقوؼ على أسرار كالـ العرب 
فنوف الفصاحة ، وتبايُن ِف درجات البالغة اليت يصل هبا إَل مرتبة إعجاز )القرآف الكرمي( 

 ٓٙعجزوا عن اإلتياف مبثلو.و  -الذي حار اصتنِّ واإلنُس ِف ػُتاكاتو 
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B. Al-Tasybi>h (التشبيو) 

Al-Tasybi>h merupakan kalimat yang memiliki pesona dan keindahan yang 

mendapatkan tempat yang indah dalam ilmu bala>gah, terlepas ddia dalam bentuk 

tersembunyi maupun tampak, bermakna jauh maupun dekat dan sebagainya. 

1. Al-Tasybi>h dan Rukun al-Tasybi>h 

a. Definisi al-Tasybi>h 

Al-Tasybi>h (التشبيو) secara bahasa disebut sebagai al-Tams\i>l artinya 

‚perumpamaan‛. Sebagai contoh perkataan  سبو ىذا ومثيلوىذا . Hal ini sesudia 

dengan yang dikemukakan oleh al-Ha>syimi> dalam bukunya: 

 قاؿ : ىذا شبو ىذا : ومثيلو –التشبيو : لغة التمثيلُ  
Artinya: 

‚Al-Tasybi>h secara bahasa adalah perumpamaan. Bila dikatakan,‛ini 
seruapa dengan ini‛, perumapamaannya‛. 

Sedangkan secara terminologi atau menurut istilah gabungan dua hal atau 

lebih yang berbeda dengan maksud dan sifat yang sama. Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh al-Ha>syimi> dalam kitabnya: 

كهما ِف صفة : عقد ؽتاثلة بني أمرين ، أو : أكثر ، قصد اشرتا  –والتشبيو : إصطالحاً 
 ٔٙأو : أكثر ، أبداة : لغرض يقصد اظتتكلم للعلم.

Artinya: 
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Al-Tasybi>h secara istilah adalah ikatan atau tautan dua atau lebih hal 

yang sama pada satu sifat atau lebih dengan alat (adat) dengan tujuan 

agar pembicara dapat menyampaikan maksud dan tujuannya. 

b. Rukun al-Tasybih 

Rukun al-Tasybi>h ada 4, yaitu: 

1) Al-Musyabbah (اظتشبو) 

Al-Musyabbah atau Musyabbah adalah sesuatu yang diperbandingkan 

dengan sesuatu yang lain. Sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Hasyimi 

dalam kitabnya sebagai berikut: 

ٕٙ: ىو األمر الذي يُراد اضتاقو بغريه اظتُشبو
 

Artinya: 

‚Al-Musyabbah yaitu sesuatu yang ingin di serupakan dengan selainnya‛. 

Contoh: 

 ْلِعْلُم َكالنػُّْورِ ا

Artinya: 

‚Ilmu itu seperti cahaya‛. 

Yang menjadi Musyabbah pada contoh tersebut adalah kata ‚al-‘Ilmu‛ 

( لعلةا ) karena kata tersebut yang di serupakan dengan kata ‚al-Nu>r‛ (النور). 
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2) Al-Musyabbah bih (اظتشبو بو) 

Al-Musyabbah bih atau Musyabbah bih adalah sesuatu atau kata yang 

merupakan penyerupaan atau perumpamaan dari Musyabbah. Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh al-Ha>syimi> dalam kitabnya sebagai berikut: 

ٖٙاظتُشبو بو : ىو األمر الذي يلحق بو اظتشبو
 

Artinya: 

‚Al-Musyabbah bih adalah sesutu yang merupakan perumpamaan dari 
Musyabbah‛. 

Contoh:  

 ْلِعْلُم َكالنػُّْورِ ا

Pada contoh tersebut yang merupakan Musyabbah bih-nya adalah kata 

‚al-Nu.r‛ (النور) karena kata tersebut yang menjadi perumpamaan dari kata ‚al-

‘ilmu‛ ( ْلِعْلمُ ا ). 

Kedua rukun tersebut di atas juga disebut sebagai ‚T}arfa>I al-Tasybi>h‛ 

 .(طرِف التشبيو)

3) Wajh al-Syabh (وجو الشبو) 
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Wajh al-Syabh merupakan sifat atau keadaan yang menyertai antara 

kedua T}arfa>I (مشبو dan  بهمشبو ) tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan oleh 

al-Ha>syimi> dalam kitabnya sebagai berikut: 

ويكوف ِف اظتشبو بو ، أقوى منو ِف وجو الشبو : ىو الوصف اظتشرتؾ بني الطرفني ، 
ٗٙوقد يُذكر وجو الشبو ِف الكالـ –اظتشبو 

 

Artinya: 

‚Wajh al-Syabh merupakan sifat atau keadaan yang menyertai antara dua 
T}arf, ada kalanya terdapat pada Musyabbah bih lebih kuat dibanding yang 
ada pada Musyabbah dan terkadang disebutkan dan terkadang 
dihilangkan‛. 

4) Ada>t al-Tasybi>h (أداة التشبيو) 

Ada>t al-tasybi>h merupakan lafaz atau kata yang menunjukkan suatu 

perumpamaan atau penyerupaan suatu kalimat dan berfungsi menghubungkan 

antara Musyabbah (اظتُشبو) dan Musyabbah bih (اظتُشبو بو) dan terkadang 

disebutkan dan terkadang dibuang atau tidak disebutkan. Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh al-Ha>syimi> dalam kitabnya sebagai berikut: 

أداة التشبيو : ىي اللفظ الذي يدُؿ على التشبيو ، ويربط اظتشّبو ِبظتشّبو بو ، وقد 
 65.األداة ِف التشبيو ، وقد حتذؼ َتذكر

Artinya: 
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‚Ada>t al-Tasybi>h merupakan lafaz atau kata yang menunjukkan 

penyerupaan atau perumpamaan suatu kata dalam kalimat, dan berfungsi 

untuk menghubungkan antara Musyabbah dan Musyabbah bih, ada 

kalanya disebutkan dan terkadang tidak disebutkan dalam kalimat‛. 

c. Pembagian T}arfa>I al-Tasybi>h dari segi H}issi> (ِحّسي) dan ‘Aqli> (عقلي) 

1) H}issi>ya>n (ِحّسياف) 

T}arfa>I al-Tasybi>h adakalanya h}issi>ya>n yaitu musyabbah atau musyabbah 

bih yang keduanya tidak diketahui dengan salah satu dari  lima indra yang jelas. 

Karena h}issi itu sendiri yaitu adalah sesuatu yang tidak diketahui maksudnya 

dengan lima indra, yaitu penglihatan (البصر), pendengaran (السمع), penciuman 

 akan tetapi diketahui dengan ,(اللمس) dan sentuhan (الذوؽ) perasaan ,(الشم)

penghayatan yang lebih yang disebut dengan tasybi>h Khiya>li> yang bdiasa 

digunakan oleh orang yang berimajinasi atau menghubungkan sesutau yang di 

luar lima indra tersebut dengan kehidupan nyata. Sebagai contoh sebuah 

potongan syair yang dikemukakan oleh al-Ha>syimi> dalam kitabnya sebagai 

berikut: 

 66عقيق ءكأف اضتباب اظتستدير برأسها كواكب در ِف شتا
Artinya: 

‚Seolah-olah cinta yang melingkar di kepalanya, bintang-bintang yang 

berkilau bagai mutiara, yang ada di langit biru bagai batu akik. 
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Kata  كواكب در dan عقيق ءشتا  tidak diketahui dengan h}issi> karena tidak 

wujud atau tidak nampak, akan tetapi diketahui dengan kata الدر dan العقيق. 
2) Musyabbah H}issi> dan Musyabah Bih ‘aqli> 

Pada bagian kedua ini, terkadang musyabbah-nya h}issi> sedangkan 

musyabbah bih-nya ‘aqli>. Sebagai contoh:  

67.طبيب السوء كاظتوت
 

Artinya: 

‚Dokter yang jahat itu seperti orang mati‛. 

Kata طبيب السوء yang berfungsi sebagdia musyabbah itu merupakan h}issi> 

karena disifati dengan kata السوء yang merupakan kata yang tidak bisa diketahui 

dengan lima panca indra tersebut, melainkan dengan berfikir atau hasil dari 

peniladian. 

Sedangkan kata اظتوت yang berfungsi sebagai musyabbah bih merupakan 

kata yang ‘aqli> karena orang mati bisa diketahui dengan lima indra tersebut. 

3) Musyabbah ‘Aqli> dan Musyabbah Bis H{issi> 

Pada bagian ketiga ini, dijelaskan bahwa terkadang musyabbah itu sebagi 

‘aqli> dan musyabbah bih sebagai h{issi>. Sebagai contoh: 

 68.العلم كالّنور
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Artinya: 

‚Ilmu itu bagaikan cahaya‛ 

d. Pembagian T}arfa>I berdasarkan bentuk tunggal (مفرد) dan tersusun (تركيب) 

1) Mufrad (مفرد) 

Pada bagian ini terkadang t}arfa>i-nya merupaka tunggal atau mufrad 

secara mutlak atau disebut مفرداف مطلقاف. Sebagai contoh yang dikemukakan oleh 

al-Ha>syimi> dalam kitabnya sebagai berikut: 

 .69ضوءه كالشمس ، وخده كالورد
Artinya: 

‚Cahayanya seperti Matahari, Pipinya seperti Bunga Mawar. 

Pada syair tersebut tampak kata ضوء dan خد sebagai musyabbah dan kata 

 sebagai musyabbah bih dari kedua kalimatnya merupakan الورد dan الشمس

bentuk tunggal secara mutlak tanpa ada susunan kata lain yang terikat oleh 

keduanya. 
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Terkadang juga t}arfa>i-nya merupakan mufrad yang saling berkaitan atau 

saling terikat yang disebut dengan Mufrad Muqayyad ( ظتفرداف اظتقيدافا ). Sebagai 

contoh yang dikemukakan oleh al-Ha>syimi> dalam kitabnya sebagai berikut: 

 70.الساعي بغري طائل كالرَّاقم على اظتاء
Artinya: 

‚Usaha yang tidak berarti seperti menulis di atas air‛. 

Dari contoh tersebut menunjukkan kata   الساعي dan الرَّاقم yang 

merupakan musyabbah adalah tunggal namun masing-masing kata tersebut 

memiliki keterkaitan dengan kata setelahnya sebagi pelengkap atau keterangan 

dari kata tersebut. Maka dari itu disebut dengan mufrada>n muqayyada>n (  مفرداف

 .(مقيداف

Terkadang T}arfa>i-nya merupakan dua hal yang saling berbeda yang 

disebut dengan mufrada>n mukhtalifa>n ( ؼتتلفاف مفرداف ). Dalam hal ini musyabbah 

dan musyabah bih-nya berbeda.  

Contoh kalimat yang dikemukakan oleh al-Ha>syimi> dalam bukunya 

sebagai berikut: 

 71الزرقاء كالّسنافالعني 
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Artinya: 

‚Mata biru itu seperti kepala tombak atau lembing‛. 

2) Murakkab Tarki>b ( تركيب مركب ) 

Pada bagian ini musyabbah dan musyabbah bih-nya merupakan susuna 

kata yang tidak mungkin terpisah untuk mendapatkan makna yang sesuai tujuan. 

Seperti pada contoh yang dikemukakan oleh al-Ha>syimi> dalam kitabnya sebagai 

berikut: 

 .72كأف سهياًل والنجـو وراءه صفوؼ صالة قاـ فيها إمامها
Artinya: 

‚Bulan dan bintang yang berada dibelakang seolah-olah s}af s}alat yang 
berdiri seorang Imam di dalamnya. 

Dalam contoh kalimat tersebut bisa saja memisahkan dengan 

menggunakan كأف سهياًل إماـ  dan كأف النجـو صفوؼ صالة akan tetapi hal 

itu akan menghilangkan nilai tasybih-nya.  

3) Mufrad bi Murakkab ( مبركب مفرد ) 

Pada bagian ini t}arfa>I al-tasybi>h merupakan mufrad bi murakkab. Sebagai 

contoh yang dikemukakan oleh al-Ha>syimi> dalam kitabnya sebagai berikut: 
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 73أغر أبلُج أتمت اعتُداُة بِو كأنو علٌم ِف رأسو َنرُ 

4) Murakkab bi Mufrad ( مبفرد مركب ) 

Pada bagian ini t}arfa>I al-tasybi>h merupakan Murakkab bi Mufrad. Sebagai 

contoh yang dikemukakan oleh al-Ha>syimi> dalam kitabnya sebagai berikut: 

74اظتاء اظتاحل كالّسم
 

e. Pembagian T}arfa>I al-Tasybi>h dari segi jumlah (عدد) 

Dalam pembagian ini, ditinjau musyabbah dan musyabbah bih-nya dari 

segi jumlah keduanya ataupun jumlah dari salah satunya saja, atas empat bagian 

yaitu تسوية ,مفروؽ ,ملفوؼ dan رتع. Sebagaimana dalam kitab al-Ha>syimi> sebagai 

berikut: 

أربعة  ِبعتبار تعّددمها ، أو تعّدد أحدمها ، إَل« اظتشبو واظتشبو بو»ينقسم طرفا التشبيو 
 .75ملفوؼ ، ومفروؽ ، وتسوية ، ورتع أقساـ :

Artinya: 

‚Pembagian t}arfa>I al-tasybi>h dari segi jumlah keduanya ataupun jumlah 

salah satunya atas empat bagian, yaitu malfu>f, mafru>q, taswiyyah dan 
jama‘. 

1) Tasybi>h Malfu>f ( اظتلفوؼ التشبيو ) 
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Tasybi>h Malfu>f adalah tasybih yang merupakan gabungan dari seluruh 

t}arf dari keduanya bersmaan dengan perumapamaannya. Seperti gabungan 

musyabbah dengan musyabbah dan musyabbah bih dengan musyabbah bih. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Ha>syimi> dalam kitabnya sebagai 

berikut: 

التشبيو اظتلفوؼ ، ىو رتع كل طرؼ منهما مع مثلو ، كجمع اظتشبو مع اظتشبو ، 
ِبيث يُؤتى ِبظتشبهات معًا على طريق العطف ، أو غريه ، مث يؤتى  -واظتشبو بو مع اظتشبو بو 

 76.ِبظتشبهات هبا
Artinya: 

‚Tasybih al-Malfui>f adalah keseluruhan dari t}arf dari kedunya bersamaan 
dengan perumapamaannya. Seperti gabungan musyabba dengan 
musyabbah dan gabungan musyabbah bih dengan musyabbah bih‛. 

Contoh yang dikemukakan oleh al-Ha>syimi dalam kitabnya sebagai 

berikut: 

 77العارض الربدتبسُّم وقطوب ِف ندى ووغى كالغيث والربؽ حتت 

 78وضوء الشهب فوؽ الليل ِبٍد كأطراؼ األسنَّة ِف الدروع

2) Tasybi>h Mafru>q ( اظتفروؽ التشبيو ) 
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Tasybi>h mafru>q adalah gubungan dari keseluruhan musyabbah dan 

musyabbah bih. Sebagai contoh syair yang dikemukakan oleh al-Ha>syimi> dalam 

kitabnya sebagai berikut: 

 79.ألنَّشر مسٌك والوجوه دَن نرُي وأطراؼ األكفِّ عنم

3) Tasybi>h Taswiyyah ( التسوية التشبيو ) 

Tasybi>h taswiyyah merupakan tasybih  yang menjumlahkan musyabbah  

tanpa menjumlahkan musyabbah bih. Contoh yang dikemukakan oleh al-Ha>syimi< 

dalam kitabnya sebagai berikut: 

80.وثغره ِف صفاء وأدمعي كالاليل#     كالّليايل ُصدغ اضتبيب وحايل كالمها
 

4) Tasybi>h Jama‘ ( اصتمع التشبيو ) 

Tasybi>h jama‘ merupakan tasybi>h  yang menjumlahkan atau 

menggabungkan musyabbah bih tanpa menjumlahkan atau menggabungkan 

musyabbah. Sebagai contoh yang dikemukakan oleh al-Ha>syimi> dalam kitabnya 

sebagai berikut: 

 81.كأمنا يبسُم عن لؤلؤ ُمنّضد أو َبرَد أو اقاح
f. Pembagian Tasybi>h dari segi Wajh al-Syabh 
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Wajh al-syabah adalah sifat yang khas atau sifat yang menjadi 

karakteristik yang menyertai t}arfa>I di dalamnya. Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh la-Ha>syimi> dalam kitabnya sebagai berikut: 

82.الذي يقصد اشرتاؾ الطرفني فيو وجو الشبو : ىو الوصف اطتاص
 

Al-Tasybih jika ditinjau dari segi Wajh al-Syabah-nya terdiri atas enam 

bagian, yaitu: 

1) Tasybi>h Tams\i>l ( دتثيل تشبيو ) 

Tasybihi tams\i>l adalah tasybi>h yang wajh syabh-nya yang ada padanya 

merupakan suatu sifat yang terlepas darinya secara h}issi> maupun gairu h}issi>. 

Contoh ungkapan yang dikemukakan oleh al-Ha>syimi> dalam kitabnya sebagai 

berikut: 

83وما اظترء إال كالشهاب وضوئو يواىف دتاـ الشهر مث يغيب
 

2) Tasybi>h Gair Tams\i>l ( دتثيل غري تشبيو ) 

Tasybi>h gair tams\i>l  adalah tasybi>h yang wajh syabh-nya tidak ada 

padanya dan terelepas dari bilanganya. Seperti contoh syair yang dikemukakan 

oleh al-Ha>syimi> dalam kitabnya sebagai berikut: 

 84.ال تطلنب آبلة لَك رتبًة قلُم البليغ بغري حٍظ مغزؿ
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3) Mufs}al (مفصل) 

Tasybi>h Mufs}al meruoakan tasybi>h yang disebutkan wajh syabh-nya atau 

merupakan kelaziman. Sebagai contoh yang dikemukakan oleh al-Ha>syimi> dalam 

kitabnya sebagai berikut: 

وآلفاظو   –وكالمو كالدُّر حسنًا  –ويده كالبحر جودًا  –طبُع فريد كالنسيم رقَّة 
 85.كالعسل حالوة

4) Mujmal (غتمل) 

Tasybi>h mujmal merupakan tasybi>h yang disebutkan wajh syabh-nya 

namun tidak secara lazim. Sebagaimana yang dicontohkan oleh al-Ha>syimi> dalam 

kitabnya sebagai berikut: 

 86.النحو ِف الكالـ كاظتلح ِف الطعاـ

5) Qari>b Wa Mubtaz\al ( ومبتذؿ قريب ) 

Qari>b wa mubtaz\al merupakan tasybi>h yang bentuk lakhirnya berpindah 

dan mengandung keterkaitan antara musyabbah dengan musyabbah bih-nya. 

Seperti yang dicontohkan oleh al-Ha>syimi> dalam kitabnya sebagai berikut: 
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 ٚٛمل تلق ىذا الوجو مشُس هنارَن ااّل بوجٍو ليس فيو حياءُ 

6) Ba‘i>d Wa Gari>b ( وغريب بعيد ) 

Contoh yang dikemukakan oleh al-Ha>syimi> dalam kitabnya adalah 

sebagai berikut: 

 88.والشمس كاظترآة ِف كف األشل

g. Tasybi<h Tams\i>l ( دتثيل تشبيو ) 

Tasybi>h tams\i>l merupaka bentuk tasybi>h yang paling bali>g atau paling 

tinggi tinggakatannya dalam tasybi>h karena membutuhkan bantuan pemikiran 

yang tinggi untuk memahaminya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh al-

Ha>syimi dalam kitabnya sebagai berikut: 

تشبيو التمثيل : أبلغ من غريىن ظتا ِف وجهو من التفصيل الذي ُيتاج إَل امعاف 
 89.فكر

Ada dua jenis tasybi>h tams\i>l, yaitu yang pertama; terkadang z}a>hir al-a>dat 

atau a>dat-nya jelas atau tampak. Sebagai contoh oleh al-Ha>syimi> dalam kitabnya 

sebagai berikut: 

 ٜٓ.مثل الذين زتلوا التوراة مث مل ُيملوىا كمثل اضتمار ُيمل أسفاراً 
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Dalam contoh tersebut di atas yang berfungsi sebagai musyabbah adalah 

kalimat ىم الذين زُتّلو التوراة ومل يعقلوا ما هبا, musyabbah bih-nya adalah kata 

 :dan wajh syabh-nya adalah (كػػػ) a>dat-nya adalah huruf ,(اضتمار)

 ٜٔ.اعتيئة اضتاصلة من التعب ِف زتل النافع دوف فائدة 
Kedua; terkadang khaf al-a>dat  atau a>dat-nya tersebunyi. Seperti yang 

dicontohkan oleh al-Ha>syimi> dalam kitabnya sebagai berikut: 

 ٕٜ.أراؾ تقدـ رجال وتُؤخر أخرى
Pada contoh tersebuta>dat-nya disembunyikan atau tidak disebutkan. 

Karena bentuk asal dari kalimat tersbut disebutkan a>dat-nya. Sebagaimana yang 

dijelaskan oleh al-Ha>syimi> dalam kitabnya sebagai berikut: 

 93.إذ األصل : أراؾ ِف ترددؾ مثل من يقدـ رجال مرة ، مث يؤّخرىا مرة أخرى
Adapun posisi tasybi>h tams\i>l ada dua, yang pertama; di awal kalimat atau 

pembukaan kalimat. Dalam posisi itu adakalanya mengandung makna qiyas 

yakni mennjukkan takaran terhadap sesuatu, terkadang pula mengandung arti 
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burhan yakni petunjuk ataupun dalil. Seperti ayat yang dicontohkan oleh al-

Hasyimi>
94

 dalam QS al-Baqarah/2: 261: 

واعتم ِف سبيل هللا كمثل حبة أنبتت سبع سنابَل ِف كل سنبلٍة مائة مثُل الذين يُنفقوَف أم
 95.حبة

Terjemahnya: 

‚perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang 

menafkahkan hartanya di jalan Allah96adalah serupa dengan sebutir benih 

yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tdiap-tdiap bulir seratus biji. Allah 

melipat gandakan (ganjaran) bagi sdiapa yang Ddia kehendaki. dan Allah 

Maha Luas (karundia-Nya) lagi Maha mengetahui. 

Posisi yang kedua adalah terkadang datang setelah sempurnanya makna 

yang dimaksudkan dalam suatu kalimat. Seperti yang dicontohkan oleh al-

Ha>syimi> dalam kitabnya sebagai berikut: 

 ٜٚ.ال ينزُؿ اجملد ِف منازلنا كالّنـو ليس لو مأوى سوى اظتقل

h. Adawa>t al-Tasybi>h ( التشبيو أدوات ) 

Ada>t al-Tasybi>h ( التشبيه أدات ) atau alat tasybi>h adalah lafaz yang 

menunjukkan atas perumapamaan sesuatu. Bdiasanya terdiri atas شبو ,مثل ,كأفّ  ,كػػػ 
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dan lain sebagainya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Ha>syimi> dalam 

kitabnya sebagai berikut: 

وكأفَّ ومثل ، وشبو ، ىي ألفاظ تدّؿ على اظتماثلة ، كالكاؼ ،  -أدوات التشبيو 
 98.وغريىا

Ada>t al-Tasybih itu bdiasanya berupa isim, Fi‘l dan huruf.  

i. Tasybi>h berdasarkan Ada>t-nya ( أداتو ِبعتبار التشبيو ) 

Berdasarkan ada>t-nya, tasybi>h itu terbagi atas tiga jenis, yaitu yang 

pertama; tasybi>h mursal ( مرسل تشبيو ) yaitu tasybih yang disebutkan ada>t-nya. 

Sebagai contoh yang dikemukakan oleh al-Ha>syimi> dalam kitabnya sebagai 

berikut: 

 99.إمنا الدنيا كبيٍت نسُجو من عنكبوت
Yang kedua; tasybi>h mu’akkad (تشبيه مؤكد) yaitu tasybi>h yang dibuang ada>t-

nya. Sebagai contoh yang dikemukakan oleh al-Ha>syimi> dalam kitabnya sebagai 

berikut: 

 100.أنت ؾتم ِف رفعة وضياٍء َتتليَك العيوف شرقًا وغرِبً 
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Yang ketiga; tasybi>h balig yaitu tasybih yang dibuang ada>t tasybih dan 

wajh syabh-nya. Sebagai contoh yang dikemukakan oleh al-Ha>syimi> dalam 

kitabnya sebagai berikut: 

101.فاقضو مآرَبكم ِعجااًل إمّنا أعماركم سفٌر من األسفار  

j. Fa>idah al-Tasybi>h ( التشبيو فائدة ) 

Tujuan maupun manfaat dari tasybi>h terdiri atas beberapa hal, 

ddiantaranya yang pertama; Untuk menjelaskan kekaadaannya. Pada kondisi ini 

bdiasanya musyabbah-nya memiliki sifat yang tidak diketahui yang akan di 

nisbatkan kepadanya. Sebagai contoh dalam buku al-Ha>syimi> sebagai berikut: 

102.إذا قامت ضتاجتها تثّنت كأف عظامها من خيُزرافِ 
  

Yang kedua; menjelaskan kemungkina keadaan yang terjadi padanya. Hal 

ini terjadi apabila disandarkan kepadanya sesutua yang gari>b atau asing dan tidak 

bisa diketahui hal yang asing yang disandarkan padanya tersebut kecuali dengan 

menyebutkan perumpamaannya. Sebagai contoh yang dikemukakan oleh al-

Ha>syimi> dalam kitabnya sebagai berikut: 

هاـ ونزُعهنَّ أليم 103.وياله إف نظرت واف ىي أعرضت وقع السِّ  
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Yang ketiga; untuk menjelaskan kadar kuat dan lemahnya musyabbah. 

Sebagai contoh yang dikemukakan oleh al-HaAsyimi> dalam kitabnya sebagai 

berikut: 

104.مشيتها من بيت جارهتا مر اضتساب ال ريث وال عجلُ كأف   
 Yang keempat; pengulangan musyabbah. Sebagaimana yang dicontohkan 

oleh al-Ha>symi> dalam kitabnya sebagai berikut: 

با إال أصيل أو سحر 105.ىل دولة اضتسن إال كدولة الزَّىَر ، وىل عمر الصِّ  
Yang kelima; menjelaskan kemungkinan adanya musyabbah. 

Sebagaimana yang dicontohkan oleh al-Ha>symi> dalam kitabnya sebagai berikut: 

106.الغزاؿ فاف تفق األَنـ وأنت منهم فاف اظتسك بعض دـ  
Yang keenam; untuk menunjukkan pujdian atau rasa senang terhadap 

sesutu speerti rasa bangga maupun rasa kekaguman. Sebagai mana dijelaskan dan 

dicontohkan oleh al-Ha>syimi> dalam kitabnya sebagai berikut: 

مدحو وحتسني حالو ، ترغيبًا فيو ، أو تعظيما لو ، بتصويره بصورة هتيج ِف النفس قوى 
قد استقر ِف النفس حسنو وحبُّو ،  االستحساف ، أبف يعمد اظتتكلم إَل ذكر مشبو بو معجب ،

 فيصور اظتشبو بصورتو ، كقولو : وزاد بك اضتسن البديع نضارة كأنك ِف وجو اظتالحة خاؿُ 
 107.وؿتو : كأنك مشس واظتلوؾ كواكب إذا طلعت مل يبد منهن كوكب
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k. Pembagian Tasybi>h yang merupakan bukan bentuk aslinya ( األصلية طرقو غري ) 

Bentuk tasybi>h yang seperti ini yang bukan berupa bentuk aslinya terbagi 

atas dua jenis. Pertama; tasybi>h d}imni> yaitu tasybi>h yang tidak disebutkan 

musyabah dan musyabbah bih-nya. Seperti yang dijelaskan dan dicontohkan oleh 

al-Ha>Syimi> dalam kitabnya sebagai berikut: 

ىو تشبيو ٌ ال يوضع فيو اظتشبو واظتشبو بو ِف صورة من صور التشبيو اظتعروفة، بل 
يلمح اظتشبو واظتشبو بو ، ويفهماف من اظتعىن ، ويكوف اظتشبو بو دائمًا برىاًَن على امكاف ما 

 108.إيالـُ أسند إَل اظتشبو ، كقوؿ اظتتنب من يهن يسهل اعتواُف عليو ما صتُرٍح مبيَّت 
Yang kedua; tasybi>h maqlu>b yaitu tasybih yang sifatnya ma‘ku>s yaitu 

saling berlawanan atau kebalikan antara musyabbah dengan musyabbah bih-nya. 

Sebagaimana yang dijelaskan dan dicontohkan oleh al-Ha>syimi> dalam kitabnya 

sebagai berikut: 

فتعود فائدتو إَل اظتشبو بو،  يُعكس التشبيو، فيجعل اظتشبو مشبهًا بو وِبلعكسقد 
عاء أف اظتشبو أمت وأظهر من اظتشبو بو ِف وجو الشبو ويسمى ذلك ِبلتشبيو اظتقلوب أو  الدِّ
اظتعكوس. ؿتو: كأف ضوء النهار جبيُنو. وؿتو: كأف نشر الروض حسن سريتو. وؿتو: كأف اظتاء 

 109.عو. وكقوؿ دمحم بن وىيب اضتمرييِف الصفاء طبا

C. Al-Maja>z (اجملاز) 
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Kata al-Maja>z ( ازاجمل ) merupakan turunanan dari kata ja>za-yaju>zu (جاز-

 جوازا-جوزا-جاز merupakan akar kata (جاز) Dalam kamus al-Bisri kata ja>za .(جيوز

yang berarti melalui atau melewati.
110

 Bdiasanya kata atau lafaz yang 

mengandung makna maja>z di nukil-kan dari makna aslinya dan digunakan untuk 

menunjukkan makna selainnya yang sesuai dengan maksud dari konteks 

kalimatnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Ha>syimi> dalam kitabnya 

sebagai berikut: 

اجملاز: مشتق من جاز الشيء جيوزه، إذا تعداه. شتوا بو اللفظ الذي نقل من معناه 
 111.االصلي، واستعمل ليدؿ على معىن غريه ، مناسب لو

1. Pengertdian dan jenis al-Maja>z  ( وأنواعو اجملاز تعريف ) 

Al-Maja>z (اجملاز) merupakan kata atau lafaz yang digunakan untu 

menunjukkan sesutu yang bukan pada tempatnya atau bukan makna aslinya 

untuk menjelaskan sesuatu kepada lawan bicara dengan perantara atau hubungan 

qari>nah (قرينة) yang mencegah atau menjadi penghalang sehingga kata tersebut 

ddiartikan dengan makna yang aslinya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh al-

Ha>syimi> dalam kitbanya sebagai berikut: 
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اجملاز: ىو اللفظ السمتعمل ِف غري ما وضع لو ِف اصطالح التخاطب لعالقٍة مع قرينة 
 112.اظتعىن الوضعي مانعة من إرادة

‘Ala>qah adalah persesuadian antara makna haqi>qi> dengan makna maja>zi>. 

Sedangkan qari>nah adalah penghalang atau sesuatu yang mencegah suatu kata 

atau lafaz ddiartikan secara haqi>qi> atau yang sebenarnya dan terkadang dalam 

bentuk lafaz maupun keadaan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Ha>syimi> 

dalam kitabnya sebagai berikut: 

والعالقة: ىي اظتناسبة  بني اظتعىن اضتقيقي واظتعىن اجملازي، قد تكوف )اظتشباهبة( بني 
والقرينة: ىي اظتانعة من إرادة اظتعىن اضتقيقي، قد تكوف لفظية، وقد  اظتعنيني، وقد تكوف غريىا.

 113.حاليةتكوف 
Al-Maja>z terbagai atas empat bagian, yaitu maja>z mufrad mursal, maja>z 

mufrad bil isti‘a>rah, maja>z murakkab mursal dan maja>z murakkab bil istdia‘a>rah. 

2. Al-Maja>z al-Lugawi> al-Mufrad al-Mursal Wa ‘ala>qatuhu > (  اللغوي اجملاز

وعالقتو اظترسل اظتفرد ) 

Al-Maja>z al-Mufrad al-Mursal adalah maja>z yang menggunakan kata yang 

dimaksudkan pada selain makna asli untuk menjelaskan ‘ala>qah yang bukan 

penyerupaan dengan qari>nah yang menunjukkan kepada makna dan tujuan yang 

diinginkan. Maja>z bentuk ini memiliki beberapa bagian, ddiantaranya sebagai 

berikut: 

                                                 
112

Ahmad al-Ha>syimi>. Jawa>hir al-Bala>gah Fi> al-Ma‘a>ni> Wa al-Baya>n Wa al-Badi>‘I. 

(Bairut: Lebanon, 2002) h.767-291.   

113
Ahmad al-Ha>syimi>. Jawa>hir al-Bala>gah Fi> al-Ma‘a>ni> Wa al-Baya>n Wa al-Badi>‘I. 

(Bairut: Lebanon, 2002) h.291.    



73 

 

a. Al-Sababiyyah (السببية) 

Yaitu keberadaan suatu kata atau lafaz yang membawa sebab yang 

mempengaruhi keadaan selainnya. Demikdian itu bila disebutkan lafaz yang 

menjadi sabab dan sedang yang dimaksud adalah musabbab. Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh al-Ha>syimi> dalam ktabnya sebagai berikut: 

: كوف الشيء اظتنقوؿ عنو سببًا، ومؤثرًا ِف غريه، وذلك فيما إذا ذكر لفظ السببية وىي
 114.، وأريد منو اظتسببالسبب

Contoh yang dikemukakan oleh al-Ha>syimi> dalam kitabnya sebagai 

berikut: 

 115. رعت اظتاشية الغيث، أي النبات، ألف الغيث أي )اظتطر( سبب فيو

Contoh yang lain oleh al-Ha>syimi>: 

 نفس أحب إَل من نفسي  قامت تظللِن من الشمس

 116مشس تظللِن من الشمس   قامت تظللِن ومن عجب
Pada contoh di atas dikatakan bahwa binatang ternak memeliha hujan. 

Yang dimaksud adalah tumbuh-tumbuhan (النبات). 

b. Al-Musabbabiyah (اظتسببية) 
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Yaitu keberadaan suatu kata atau lafaz yang membawa sebab yang 

mempengaruhi keadaan selainnya. Demikdian itu bila disebutkan lafaz yang 

menjadi musabbab dan sedang yang dimaksud adalah sabab. Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh al-Ha>syimi> dalam ktabnya sebagai berikut: 

ىي أف يكوف اظتنقوُؿ عنو مسببًا ، وأثرًا لشيء آخر وذلك فيما إذا ذكر  –واظتسببية 
 117.لفظ اظتسبب ، وأريد منو السبب

Contoh yang dikemukakan oleh al-Ha>syimi> dalam kitabnya sebagai 

berikut: 

 118.ؿتو : )وينزؿ لكم من السماء رزقا( أي : مطرًا يسبِّب الرزؽ
Pada contoh tersebut di atas yang disebutkan adalah kata atau lafaz 

Rizqan (رزقا) yang berfungsi sebagai sabab pada hal yang dimaksudkan adalah 

musabbabnya yaitu kata mat}aran (مطرا) yang bermakna ‚hujan‛ yang 

menyebabkan adanya rezki. 

c. Al-Kulliyyah (الكلية) 

Yaitu keadaan atau kondisi suatu makna bukan pada makna aslinya yang 

menyebutkan lafaz dalam kandungan keseluruhan namun yang dimaksudkan 
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adalah sebagiannya saja. Seperti diterangkan oleh al-Ha>syimi> dalam kitabnya 

sebagi berikut: 

والكلية ىي كوف الشيء متضمنًا للمقصود ولغريه، وذلك فيما إذا ذكر لفظ الكل، 
 119.وأريد منو اصتزء

Contoh yang dikemukakan oleh al-Ha>syimi> dalam kitabnya sebagai 

berikut: 

، والقرينة )حالية( وىي استحالة أي أَنملهم ٕٓٔف أصابعهم ِف آذاهنم()جيعلو  :ؿتو
 121.ادخاؿ األصبع كلو ِف األذف

Pada contoh tersebut dicontohkan kata atau lafaz as}abi‘ (أصابعهم) yang 

berarti keseluruhan dari jemari tangannya, pada hal yang dimaksud adalah ana>mil 

 yang berarti anak jarinya. Qarinahnya adalah karena tidak mungkin (أَنمل)

keseluruhan jemari tangan bisa masuk ke dalam lubang teingan yang kecil. 

d. Al-Juz’iyyah (اصتزئية) 

Yaitu keadaan atau kondisi suatu makna bukan pada makna aslinya yang 

menyebutkan lafaz dalam kandungan sebahagdian saja namun yang dimaksudkan 

adalah keseluruhan. Seperti diterangkan oleh al-Ha>syimi> dalam kitabnya sebagi 

berikut: 
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وؿتو : نشر اضتاكم عيونو ِف اظتدينة ، أي  ٕٕٔكقولو تعاَل )فتحريُر رقبة مؤمنة(
والقرينة  –اصتواسيس ، فالعيوف غتاز مرسل ، عالقتو )اصتزئية( ألف كل عني جزء من جاسوسها 

 123.االستمالة

Pada contoh ‚نشر اضتاكم عيونو ِف اظتدينة‛ mengandung arti bahwa ‚seorang 

Gubernur menyebarkan banyak mata di kota‛. Kata atau lafaz uyu>n (عيوف) 

merupakan bentuk jamak dari kata ‘ainun yang berarti mata. Maka yang 

dimaksud adalah mata-mata yang ddiartikan sebagai profesi atau al-Ja>su>s 

 .karena setdiap mata-mata masing-masing meliki sepasang mata (جاسوس)

e. Al-La>zimiyyah (الالزمية) 

Yaitu keadaan sesuatu yang keberadaanya ada pada saat seuatu yang lain 

itu ada secara lazim atau sudah menjadi kebdiasaan. Seperti yang diterangkan 

oleh al-Ha>syimi> dalam kitabnya sebagai berikut: 

 ٕٗٔ.شيء آخرىي كوف الشيء جيب وجوده ، عند وجود  –والالزمية 
Jadi keberadaan suatu kata yang menjadi majaz mursal disini ddiangap 

ada karena sesuatu yang menyangkut dengan kata itu ada ketika kata yang lain 

juga ada, secara lazim atau sudah menjadi kebdiasaan. Contoh kata al-D}a’u (ضوء) 
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dalam kalimat الضوء طلع  yang berarti ‚telah terbit sinar‛ itu secara haqi>qi>, tapi 

yang dimaksud kan adalah kata al-Syams (الشمس) karena cahaya yang terbit itu 

selalu ada ketika matahari terbit dan itu terjadi secara lazim atau sudah menjadi 

kebdiasaan. Sebagaimana yang dicontohkan oleh al-Ha>syimi> dalam kitabnya 

sebagai berikut: 

ؿتو : طلع الضوء ، أي الشمس ، فالضوء غتاز مرسل عالقتو )الالزمية( ألنو يوجد 
 125.عند وجود الشمس ، واظتعترب ىنا اللزـو اطتاص ، وىو عدـ االنفكاؾ

f. Al-Malzu>miyyah (اظتلزومية) 

Yaitu keadaan suatu kata lafaz yang menghendaki makna yang lain yang 

menjadi maja>z yang keberadaannya merupakan sifat yang malzu>m yaitu 

diwajibkan adanya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Ha>Syimi> dalam 

kitabnya sebagai berikut: 

 126.لشيء جيب عند وجوده وجود شيء آخرىي كوف ا –زومية لواظت

Contoh dalam kalimat مألت الشمس اظتكاف yang berarti ‚matahari 

memenuhi suatu tempat‛. Dalam contoh tersebut dikatakan bahwa yang 

memenuhi suatu tempat. Pada hal yang dimaksudkan adalah ‚sinar‛ (الضوء) yang 
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memenuhi suatu tempat. Maka kata al-Syams (الشمس) merupakan merupakan 

maja>z mursal dengan ‘ala>qah malzu>miyyah karena ketika Matahari muncul atau 

terbit maka sinar pun ada. Hal itu karena sifat matahari yang memancarkan sinar. 

g. Al-’A<liyyah (اآللية) 

Yaitu keadaan sesuatu kata atau lafaz yang berfungsi sebagai alat untuk 

menunjukkan makna suatu lafaz yang lain. Hal demikdia karena terkadang yang 

disebutkan adalah sebuat alat namun yang dimaksudkan bukan alat itu yang 

sebenarnya. Seperti yang diterangkan oleh al-Ha<syimi> dalam kitabnya sebagi 

berikut: 

ىي كوف الشيء واسطًة إليصاؿ أثر شيء إَل آخر وذلك فيما إذا ذكر اسم  –اآللية 
 127.اآللة ، وأريد األثر الذي ينتج عنو

Sebagai contoh pada kalimat واجعل يل لساف صدؽ ِف اآلخرين yang berarti 

‚jadikanlah bagiku lidah yang jujur terhadap orang lain‛. Dalam contoh tersebut 

disebutkan makna lisa>n (لساف) dengan artdian ‚lidah‛ untuk menunjukkan makna 

perkataan yang baik (jujur). Maka kata lisa>n (لساف) merupakan maja<z mursal 

dengan ‘ala>qah ’a>liyyah ( آلية عالفة ) karena lidah merupakan alat untuk 
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menyebitkan atau mengucapakan perkataan yang baik. Hal tersebut telah 

dicontohkan oleh al-Ha>syimi> dalam bukunya sebagai berikut: 

 مبعىن ذكر حسن )فلساف(، دؽ ِف اآلخرين( أي ذكرًا حسناً )واجعل يل لساف ص :ؿتو
 128.، عالقتو )اآللية( ألف اللساف آلة ِف الذكر اضتسنغتاز مرسل

h. Al-Taqyi>d (التقييد) 

Yaitu keadan suatu kalimat yang menunjukkan arti atau makna batasan, 

dengan satu batasan ataupun banyak batasan. Seprti yang dijelaskan oleh al-

Ha>Syimi> dalam kitabnya sebagai berikut: 

 129.والتقييد : مث االطالؽ : ىو كوف الشيء مقيداً بقيد أو أكثر

Sebagai contoh yang terdapat dalam tulisan al-Ha>syimi> sebagai berikut: 

130.مشفر زيد غتروح
 

Pada contoh tersebut kata مشفر merupakan maja>z mursal  dengan ‘ala>qah 

taqyi>d karena kata tersebut menghendaki makna lain yang mengandung batasan. 

Yaitu makna مشفر yang berarti ‚pagar atau sandi‛ menghendaki makna lain atau 

dimaksudkan sebagai شفة البعري yang berarti bibir unta. Seperti yang dikemukakan 

oleh al-Ha>syimi> dalam kitabnya sebagai berikut: 
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لغة : شفة البعري، مث أريد ىنا مطلق شفة،  –فاف اظتشفر  –ؿتو: مشفر زيد غتروح 
فكاف ِف ىذا منقوال عن اظتقيد إَل اظتطلق ، وكاف غتازا مرسال، عالقتو التقييد، مث نقل من 

ييد مطلق شفة، إَل شفة االنساف، فكاف غتازًا مرسال: مبرتبتني، وكانت عالقتو )التق
 131.واإلطالؽ(

i. Al-‘Umu>m ( ـوالعم ) 

Yaitu keadaan suatu kalimat yang menunjukkan lafaz yang bermakna 

umum atau secara luas namun yang dimaksudkan adalah secara khusus. 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Ha>syimi> dalam kitbanya sebagai berikut: 

 132.كوف الشيء شاماًل لكثري  ىو –العمـو 
Sebagaimana yang dicontohkan oleh al-Ha>syimi dalam kitabnya

133
 yang 

dikutip dari QS A-Nisa>’/4: 54: 

ـْ  َنا فَػَقدْ  َفْضِلوِ  ِمنْ  اّللَُّ  آََتُىمُ  َما َعَلى النَّاسَ  َُيُْسُدوفَ  َأ  َواضتِْْكَمةَ  اْلِكَتابَ  ِإبْػَراِىيمَ  آؿَ  آتَػيػْ
َناُىمْ   َٖٗٔعِظيًما ُمْلًكا َوآتَػيػْ

Terjemahnya: 

‚Ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) lantaran karundia 
yang Allah telah berikan kepadanya? Sesungguhnya Kami telah 
memberikan kitab dan Hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan Kami telah 
memberikan kepadanya kerajaan yang besar‛. 
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Potongan ayat الناس ُْيسدزف أـ  yang berarti ‚ataukah mereka membenci 

manusi‛. Kata al-Na>s yang berarti umum karena manusia berarti menunjukkan 

banyak orang. Pada hal yang dimaksudkan adalah secara khusu yaitu Nabi 

Muhammad saw. 

j. Al-Khusu>s (اخلصوص) 

Yaitu keadaan suatu kata yang meunjukkan makna yang terkhusus pada 

satu hal. Seperti penyandaran satu suku dengan nama tertentu, seperti suku 

quraisy. Seperti yang dijelaskan dan dicontohkan oleh al-Ha>syimi> dalam kitabnya 

sebagai berikut: 

ؿتو  .اطتصوص ىو كوف اللفظ خاصاً بشيء واحد، كاطالؽ اسم الشخص على القبيلة
 135.وقريش –ربيعة 

k. I‘tiba>r Ma> Yaku>n ( مايكوف اعتبار ) 

Yaitu keadaan suatu kalimata yang bersifat padangan masa depan atau 

yang akan terjadi. Sebagai contoh pada ayat QS Yusuf/12: 36: 

َيافِ  السِّْجنَ  َمَعوُ  َوَدَخلَ  لُ  َأرَاِن  ِإِنّ  اآلَخرُ  َوَقاؿَ  سَتًْرا َأْعِصرُ  َأرَاِن  ِإِنّ  َأَحُدمُهَا َقاؿَ  فَػتػَ  َأزتِْ
ًزا رَْأِسي فَػْوؽَ  رُ  أَتُْكلُ  ُخبػْ َنا ِمْنوُ  الطَّيػْ  136اْلُمْحِسِننيَ  ِمنَ  نَػَراؾَ  ِإَنَّ  بَِتْأِويِلوِ  نَبِّئػْ

Terjemahnya: 

Dan bersama dengan Ddia masuk pula ke dalam penjara dua orang 

pemuda
137

. berkatalah salah seorang ddiantara keduanya: "Sesungguhnya 
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aku bermimpi, bahwa aku memeras anggur." dan yang lainnya berkata: 

"Sesungguhnya aku bermimpi, bahwa aku membawa roti di atas kepalaku, 

sebahagdiannya dimakan burung." berikanlah kepada Kami ta'birnya; 

Sesungguhnya Kami memandang kamu Termasuk orang-orang yang 

pandai (mena'birkan mimpi). 

Pada potongan ayat tersebut  ّسَتًْرا َأْعِصرُ  َأرَاِن  ِإِن  yang diterjemahkan ‚saya 

bermimpi memerah anggur‛. Berarti terjemah tersebut sudah mengalami 

penerjemahan secara subtansi. Karena kata kahamr (ستر) sudah ddiartikan 

sebagai anggur pada hal arti kata khamr adalah minuman yang memabukkan. 

Dalam fikiran tidak mungkin minuman diperah. Maka kata khamr yang 

ddiartikan anggur termasuk maja>z murasal dengan ‘ala>qah I‘tiba>r karena 

mengartikan khamr dengan anggur. Jika demikdian hal tersbut merupaka 

berpandangan masa depan atau disebut اظتستقبل إَل النظر مايكوف اعتبار / . Penjelasan 

tersebut telah dikemukakan oleh al-Ha>syimi> dalam kitabnya sebagai berikut: 

أطلق اسم الشيء على ما وذلك فيما إذا  ،ىو النظر إَل اظتستقبل –ما يكوف اعتبار 
تعاَل )إِن أراِن أعصر سترًا( أي عصريا يؤوؿ أمره إَل ستر، ألنو حاؿ عصره ، كقولو يؤوؿ إليو

 138.، فالعالقة ىنا : اعتبار )ما يؤوؿ إليو(ال يكوف ستراً 

l. I‘tiba>r Ma> Ka>na ( ماكاف اعتبار ) 
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Yaitu mempertimbangkan hal yang telah terjadi dengan keadaan suatu 

kalimat yang mengandung pendangan atau tinjauan di masa lalu. Sebagaimana 

yang dijelaskan oleh al-Ha>syimi> dalam kitabnya sebagai berikut: 

 139.لشيء ِبسم ما كاف عليوىو النظر إَل اظتاضي : أي تسمية ا –واعتبار ما كاف 
Sebagai contoh pada ayat QS Al-Nisa>’/4: 2: 

َتاَمى َوآتُوا ُلوا َوال َأْمَواعَتُمْ  اْليػَ  ِإنَّوُ  َأْمَواِلُكمْ  ِإََل  َأْمَواعَتُمْ  أَتُْكُلوا َوال ِِبلطَّيِّبِ  اطْتَِبيثَ  تَػتػََبدَّ
 140َكِبريًا ُحوِبً  َكافَ 

Terjemahnya: 

‚Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta 
mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan 
kamu Makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-
tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar‛. 

Pada potongan ayat َتاَمى َوآتُوا َأْمَواعَتُمْ  اْليػَ  yang diterjemahkan dengan 

‚berikanlah anak yatim itu harta mereka‛. Jadi kata atau lafaz َتاَمى  yang berarti اْليػَ

anak yatim adalah perwakilan dari anak yatim yang berhak mendapatkan harta 

meraka. Namun, pemberian dan hukum yang berlaku padanya berlaku setelah itu 

menyandang status sebagai yatim. Hal ini dijelaskan oleh al-Ha>syimi> dalam 

kitabnya sebagai berikut: 
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ؿتو : )وآتوا اليتامى أمواعتم( أي الذين كانوا يتامى مث بلغوا ، فاليتامى : غتاز مرسل ، 
كاف( وىذا إذا جرينا على أف داللة الصفة على اضتاضر حقيقة ، وعلى ما   عالقتو )اعتبار ما

 141.عداه غتاز

m. Al-H}a>liyyah (اضتالية) 

Yaitu keadaan sesuatu yang merupakan keadaan yang lain dan disebutkan 

lafaznya sedangkan yang dimaksudkan adalah keadaan yang lain. Hal ini 

dijelaskan oleh al-Ha>syimi> dalam kitabnya sebagai berikut: 

ىي كوف الشيء حاال ِف غريه ، وذلك فيما إذا ذكر لفظ اضتاؿ ، وأريد  -واضتالّية 
 142.احملل ظتا بينهما من اظتالزمة

Sebagaimana yang dicontohkan oleh al-Ha>syimi< dalam kitabnya
143

 firman 

Allah swt. QS A<li ‘Imra>n/3: 107: 

 144َخاِلُدوفَ  ِفيَها ُىمْ  اّللَِّ  َرزْتَةِ  َفِفي ُوُجوُىُهمْ  ابْػَيضَّتْ  الَِّذينَ  َوَأمَّا

Terjemahnya: 

‚Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, Maka mereka berada 
dalam rahmat Allah (surga); mereka kekal di dalamnya‛. 
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Pada contoh firman Allah swt. tersebut lafaz rahmah (رزتة) termasuk 

kategori maja>z mursal dengan ‘ala>qah h}aliyyah karena kata rahmah yang secara 

harfiyyah berearti rahmat atau kasih sayang, lantas ddiartikan sebagai surga. Hal 

tersebut disebabkan karena sudah melalui proses maja>zi> mursal ‘ala>qah haliyyah 

karena menyesuaikan kata rahmat tersebut dengan konteks kalimat yang 

memaksudkan rahmat Allah swt. yang kekal. Sedangkan diketahui bahwa untuk 

merasakan nikmat Allah swt. yang kekal adalah pada saat di akhirat kelak yaitu 

dalam surga. 

n. Al-Badliyyah (البدلية) 

Al-Badliyah (البدلية) yaitu keadan suatu kata atau lafaz yang merupakan 

pengganti dari kata atau lafaz yang lain karena dimaksudkan untuk makna yang 

lain. Demikdian yang telah dijelaskn oleh al-Ha>syimi> dalam kitabnya sebagai 

berikut: 

 145.ىي كوف الشيء بداًل عن شيء آخر -البداية 

Contoh firman Allah swt. dalam QS Al-Nisa>’/4: 103: 

ُتمُ  َفِإَذا ُتمْ  َفِإَذا ُجُنوِبُكمْ  َوَعَلى َوقُػُعوًدا ِقَياًما اّللََّ  َفاذُْكُروا الصَّالةَ  َقَضيػْ  فََأِقيُموا اْطَمْأنَػنػْ
 146َمْوُقوَتً  ِكَتاِبً  اْلُمْؤِمِننيَ  َعَلى َكاَنتْ  الصَّالةَ  ِإفَّ  الصَّالةَ 
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Terjemahnya: 

‚Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di 
waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. kemudian apabila 
kamu telah merasa aman, Maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana 
bdiasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya 
atas orang-orang yang beriman‛. 

Pada potongan ayat ُتمُ  َفِإَذا الصَّالةَ  َقَضيػْ  lafaz قضي ddiartikan sebagai 

menunaikan. Dengan demikdian kata tersebut telah mengalami proses maja>zi> 

yaitu maja>z mursal ‘ala>qah badliyyah karena kata tersebut secara harfiyyah 

berarti melaksanakan. Dengan demikdian kata قضي menghendaki pengganti atau 

yang disebut badl (بدؿ) yaitu kata أداء yang berarti telah menunaikan. Hal 

tersebut karena disesuaikan dengan konteks ayat secara menyeluruh yang 

menghendaki mengingatnya dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Karena 

tidak mungkin bahkan tidak benar mengingat Allah swt. yang dimaksudkan 

adalah pada saat melangsungkan ibadah s}alat karena tidak ad gerakan s}alat 

dengan baring. 

o. Al-Mubdaliyyah (اظتبدلية) 

Yaitu keadaan suatu lafaz atau kata yang menjadi terganti oleh kata atau 

makna lain selain makna aslinya sendiri. Seperti yang diejalaskan dan 

dicontohkan oleh al-Ha>syimi> dalam kitabnya sebagi berikut: 
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، فالدـ خر، ؿتو أكلت دـ زيد، أي ديتوُ ىي كوف الشيء مبداًل منو شيٌء آ -واظتبدلية 
 147.: مبدؿ عنو )الدية(ل( عالقتو )اظتبدلية( ألف الدـ)غتاز مرس

p. Al-Muja>warah (اجملاورة) 

Yaitu keadaan kalimat yang menunjukkan kedekatan jarak antara dua hal. 

Seperti yang dicontohkan oleh al-Ha>syimi> dalam kitabnya sebagai berikut: 

ىي كوف الشيء ، غتاورًا لشيء آخر ، ؿتو كلمت اصتدار والعامود ، أي  -واجملاورة 
 148.)اجملاورة( اصتالس جبوارمها ، فاصتدار والعامود غتازاف مرسالف

D. Al-Isti‘a>rah ( ستعارةاال ) 

Sebagaimana pembahasan yang telah lalu, yaitu pembahasan mengenai al-

Tasybi>h yang berfungsi ataupun sifatnya menunjukkan sesuatu yang baru atau 

makna lain dari suatu maksud dan tujuan. Hal itu untuk menunjukkan suatu 

perkara kepada lawan bicara (اظتخاطب) dengan menyebutkan sesuatu yang lain 

sehingga lawan bicara mengenal atau mengerti yang dimaksud oleh pembicara. 

Ternyata ada teori lain dalam susunan kalimat dalam bahasa Arab yang hanya 

menyebutkan musyabbah bihnya saja. Teori atau kaidah susunan kalimat tersebut 

disebut dengan al-Isti‘a>rah ( ستعارةاال ). 
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1. Definisi dan Penjelasan al-Isti‘a>rah ( وبياهنا ستعارةاال تعريف ) 

Al-Isti‘a>rah (اإلستعارة) secara bahasa adalah dapat dicontohkan dari 

kalimat isti‘a>r al-ma>l ( اظتاؿ استعار ) artinya adalah t}alabah ‘a>riyah yaitu harga atau 

nilai dari suatu harta. Sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Ha>syimi> dalam 

kitabnya sebagi berikut: 

 149االستعارة لغة : من قوعتم ، استعار اظتاؿ : إذا طلبو عارية.

Sedangkan menurut istilah isti‘a>rah adalah penggunaan lafaz atau kata 

yang ddiartikan selain dari makna aslinya untuk tujuan tertentu dengan ‘ala>qah 

( القةع ) atau musya>bahah (مشاهبة) antara makna yang digantikan dengan makna yang 

digunakan padanya bersama dengan qari>nah (فرينة) yang menjadi petunjuk kepada 

maksud atau makna yang diinginkan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh al-

Ha>syimi> dalam kitabnya sebagai berikut: 

واصطالحًا : ىي استعماؿ اللفظ ِف غري ما وضع لو لعالقة )اظتشاهبة( بني اظتعىن 
اظتنقوؿ عنو واظتعىن اظتستعمل فيو ، مع )قرينة( صارفة عن إرادة اظتعىن األصلي )واالستعارة( 

 150ليست إَل )تشبيهًا( ؼتتصرًا ، لكنها أبلغ منو
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Sebagai contoh dalam kalimat اسدًا ِف اظتدرسة رايت  (ra’itu asadan fi> al-

madrasah) yang berarti ‚saya melihat singa di sekolah‛. Asal dari kalimat 

tersebut adalah رأيت رجال شجاعًا كاألسد ِف اظتدرسة (ra’aitu rajulan syuja<‘an ka al-

asad) artinya ‚saya melihat laki-laki pemberani seperti singa di sekolah‛. 

Sebagaimana dijelaskan oleh al-Ha>syimi> dalam kitabnya sebagai berikut: 

رأيت رجال شجاعًا كاألسد »كقولك : رايت اسدًا ِف اظتدرسة ، فأصل ىذه االستعارة 
 151.ِف اظتدرسة

Pada contoh kalimat tersebut dibuang atau  dihilangkan musyuabbah-

nya yaitu kata atau lafaz rajulan (رجال), ada>tnya juga dibuang atau dihilangkan 

yaitu huruf ka (  wajh al-syabh-nya juga dibuang yaitu kata syuja>‘an kemudian ,(كـ

dihubungkan dengan kata al-madrasah (املدرسة) untuk menunjukkan maksud dari 

kata tersbut yang menginginkan bahwa al-‘asad syuja>‘an (األسد شجاعا) artinya singa 

pemberani. 

2. Rukun isti‘a>rah ( استعارة أركاف ) 

- Musta‘a>r minhu ( منو مستعار ) atau musyabbah bih ( بو مشبو ) 

- Musta‘a>r lahu> ( لو مستعار ) atau musyabbah (مشبو) 

Keduanya juga disebut sebagai t}arafa>n yaitu dua t}arf 
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- Musta‘a>r (مستعار)  

3. Pembagian Isti‘a>rah berdasarkan disebutkannya t}arfai-nya 

Bila di dalam kalimat disebutkan lafaz atau kata musyabbahnya saja 

maka itu disebut dengan isti‘a>rah tas}ri>h}iyyah (تصرُيية) atau mas}rah}ah (مصرحة). 

Tas}ri>h}iyyah atau mas}rah}ah adalah lafaz atau kata yang menunjukkan arti 

musyabbah bih ( بو مشبو ). Sebagaimana yang dicontohkan oleh al-Ha>syimi> dalam 

kitabnya sebagai berikut: 

 152.فأمطرت لؤلؤًا من نرجس وسقت وردًا وعضت على العناب ِبلربد

Sedangkan jika yang disebutkan adalah lafaz musyabbahnya saja dan 

dihilangkan musyabbah bihnya maka itu disebut takhyi>lan (ختييال) dengan 

isti‘a>rah makniyyah atau isti‘a>rah bi al-kina>yah. Sebagaimana yang diejaskan dan 

dicontohkan oleh al-Ha>syimi> dalam kitabnya sebagai berikut: 

ذإ ذكر في إلكالم لفظ إلمشبه فقط ، وحذف فيه إلمشبه به ، وأشير إليه بذكر الزمه :  وإ 

 فاستعارة مكنية.« تخييالا »إلمسمى 

4. Pembagian Isti‘a>rah berdasarkan T}arafai-nya. 
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Jika musta‘a>r lahu yang terdapat dalam satu kalimat merupakan h}issi> 

yaitu dalam keadaan lafaznya merupakan sesuatu yang dikenal secara umum. 

Seperti contoh dalam kalimat yang dikemukakan oleh al-Ha>syimi> dakam 

kitabnya sebagai berikut: 

 153رأيت ِبرا يعطى

Jika musta‘a>r lahu yang terdapat dalam satu kalimat merupakan 

‘aqli> yaitu keadaan menunjukkan ataupun menunjukkan sesuatu yang 

secara ‘aqli> atau dijangkau secara akal. 

Seperti contoh dalam kalimat yang dikemukakan oleh al-Ha>syimi> dakam 

kitabnya
154

 sebagai berikut QS al-Fa>tih}ah/1: 6: 

 155إىدَن الصراط اظتستقيم

5. Pembagian Isti‘a>rah berdasarkan Lafaz Musta‘a>r-nya. 

Pertama: Jika lafaz atau kata musta‘a>r lahu yang terdapat dalam kalimat 

merupakan isim ja>mid za>t  seperti kata al-badru (البدر) ketika diumpamakan 

dengan al-jami>l (اجلميل) yaitu keindahan atau isim ja>mid lima‘na> sperti kata al-

qatlu (القتل) ketika dibandingkan dengan al-d}arb al-syadi>d (الضرب الشديد) yaitu 
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pembunuhan yang sadis. Seperti yang dikemukakan oleh al-Ha>syimi> dalam 

kitabnya sebagai berikut: 

أو اشتاً »لبدر : إذا استعري للجميل كا« اشتا جامدًا لذاتٍ »إذا كاف اللفظ اظتستعار 
 156.كالقتل : إذا استعري للضرب الشديد« جامداً ظتعىن

Kedua: jika lafaz atau kata musta‘a>r lahu yang terdapat dalam kalimat 

(isim fi‘il, isim musytaq, isim mubham atau huruf). Seperti yang dikemukakan 

oleh al-Ha>syimi> dalam kitabnya sebagai berikut: 

وإذا كاف اللفظ اظتُستعار فعاًل أو اسم فعٍل ، أو اشتا سنقا أو اشتا مبهمًا أو حرفا 
 157.ؿتو : َنمت مهومي عِّن  تصرُيية تبعية فاالستعارة

Ketiga: jika lafaz atau kata musta‘a>r lahu yang terdapat dalam satu 

kalimat merupakan isim mustaq atau isim mubham.  

6. Pembagian Isti‘a>rah berdasarkan T}arfai yang berbentuk ‘Ina>dayah dan 

Wifa>qiyah. 

Pertama: ‘Ina>diyah (العنادية) adalah keadaan suatu kalimat yang tidak 

memungkinkan untuk mengumpulkan t}arfai dalam satu satu kalimat. Seperti 

mengumpulkan kata al-Nu>r (النور) dengan al-z}ala>m (الظالـ). sebagaimana yang 

dikemukakan oleh al-Ha>syimi> dalam kitabnya sebagai berikut: 

، لتنافيهما كاجتماع النور شيء واحد ىي اليت ال ْيكن اجتماع طرفيها ِف فالعنادية
 158والظالـ
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Kedua: Wifa>qiyah  (الوفاقية) adalah keadaan suatu kalimat yang 

memungkinkan untuk menggabungkan t}arfa>I dalam satu keadaan. Seperti 

menggabungkan kata a-Nu>r (النور) dengan kata al-Huda> (اعتدى). Sebagaimana 

yang yang dikemukakan oleh al-Ha>syimi> dalam kitbanya sebagai berikut: 

كاجتماع   -ىي اليت ْيكن اجتماع طرفيها ِف شيء واحد ، لعدـ التناِف  -والوفاقية 
 159.النور واعتدى

Contoh yang dikemukakan oleh al-Ha>syimi> dalam kitabnya
160

 QS /: : 

sebagai berikut: 

 161.أو من كاف ميتًا فأحييناه

Dalam potongan ayat tersebut terdapat dua isti‘a>rah, yaitu yang pertama: 

yang terdapat pada kata atau lafaz maitan (ميتا). Pada kalimat tersebut kata atau 

lafaz al-d}ala<l  (الضالؿ) diserupakan dengan lafaz atau kata  yang diserupakan 

dengan kata al-maut (اظتوت). Kalimat tersebut termasuk Isti‘a>rah ‘Ina>diyah 
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karena tidak mungkin mengumpukan kata al-maut (اظتوت) dengan kata al-d}ala>l 

 dalam satu keadaan. Kedua: yaitu isti‘a>rah pada kata al-‘ih}ya>’ yang (الضالؿ)

diserupakan dengan kata al-hida>yah (اعتداية) yang termasuk dalam kategori 

isti‘a>rah wifa>qiyah karena memungkinkan untuk menggabungkan t}arfa>I yaitu 

kata al-‘ih}ya>’ (اإلحياء) dengan kata al-hida>yah (اعتداية). Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh al-Ha>simi> dalam kitabnya
162

 firman Allah swt. QS / : : sebagai 

berikut: 

 163فهو ػتٍي وىادٍ 

7. Pembagian Isti‘a>rah berdasarkan al-Ja>mi‘ 

Pembagian isti‘a>rah berdasarkan al-Ja>mi‘ terbagi atas dua jenis, yaitu 

pertama: ‘A<mmiyyah (عامية) yaitu keadaan kalimat yang menunjukkan arti dekat 

atau capat difahami tanpa membutuhkan pemikiran yang lebih. Sebagaimana 

yang dicontohkan dan dikemukakan oleh al-Ha>syimi> dalam kitabnya sebagai 

berikut: 

ويكوف اصتامع فيها  :يبة اظتبتذلة اليت الكتها األلسن، فال حتتاج إَل ِبثوىي القر  عامية
 164.أسدًا يرمى : رأيتؿتو .ظاىراً 
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Kedua:Kha>s}s}iyyah (خاصية) yaitu keadaan suatu kalimat yang gari>bah 

 atau asing. Sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Ha>syimi dalam (غريبة)

kitabnya sebagai berikut: 

اظتدارؾ وخاصية وىي الغريبة اليت يكوف اصتامع فيها غامضًا، ال يُدركو إال أصحاب 
غمُر الرِّداء إذا تبسم ضاحكًا غلقت  كقوؿ كثري ْيدح عبد العزيز بن مرواف )من اطتواص(

 165.لضحكتو رقاُب اظتاؿ

E. Al-Kina>yah (الكناية) 

1. Definisi al-Kina>yah 

Secara etimologi atau secara bahasa al-Kina>yah (الكناية) sesuatu yang 

dibicarakan ataupun diucapkan oleh seseorang dan menginginkan atau 

menghendaki makna yang lain atau makna selain dari makna aslinya. Kata al-

Kina>yah merupakan bentuk isim mas}dar dari kata kana> (كىن), seperti contoh 

kalimat kanautu bi kaza> ( بكذا كنوت ). Sebagaimana yang dijelaskan oleh al-

Ha>syimi> dalam kitabnya sebagai berikut: 

، عن  لغة ما يتكلم بو اإلنساف، ويريد بو غريه ، وىي مصدر كنيت، أو كنوت بكذا
 166.كذا، إذا تركت التصريح بو

                                                                                                                                      
164

Ahmad al-Ha>syimi>. Jawa>hir al-Bala>gah Fi> al-Ma‘a>ni> Wa al-Baya>n Wa al-Badi>‘I. 

(Bairut: Lebanon, 2002) h.629.                              

165
Ahmad al-Ha>syimi>. Jawa>hir al-Bala>gah Fi> al-Ma‘a>ni> Wa al-Baya>n Wa al-Badi>‘I. 

(Bairut: Lebanon, 2002) h.629.                               



96 

 

Sedangkan secara terminologi atau secara bahasa al-Kina>yah adalah lafaz 

yang menghendaki makna selain dari makna aslinya tanpa ada qarinah yang 

menunjukkan kepada makna yang dikehendaki. Sebagaimana yang dijelaskan dan 

dicontohkan oleh al-Ha>syimi> dalam kitabnya sebagai berikut: 

الذي وضع لو ، مع جواز إرادة اظتعىن األصلي ،  واصطالحًا : لفظ أريد بو غرُي معناهُ 
 167.لعدـ وجود قرينة مانعة من إرادتو

2. Pembagian al-Kina>yah 

a. Kinayah ‘An S}ifah ( صفة عن كناية ) seperti pada contoh kalimat (  أيب ربيب ىو

 yang artinya adalah ‚ddia adalah anak tiri Abu Hiwal‛. Pengibaratan (اعتوؿ

yang diibaratkan adalah anak tiri.  Sebagaimana yang dicontohkan oleh al-

Ha>syimi> dalam kitabnya sebagai berikut: 

كناية عن صفٍة كما تقوؿ )ىو ربيب أيب اعتوؿ( تكىن عن شدة كتمانو لسره. وتعرؼ  
168.كناية الصفة بذكر اظتوصوؼ : ملفوظًا أو ملحوظًا من سياؽ الكالـ

 

b. Kina>yah ‘An Maus}u>f ( موصوؼ عن كناية ) seperti pada contoh kalimat ( النيل أبناء ) 

yang artinya adalah ‚anak sungai Nil‛ anak sungai merupakan pengibaratan 

dari orang-orang dari Negara Mesir atau contoh kalimat ( النور مدينة ) yang 
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artinya adalah kota yang bersinar. Kota yang bersinar merupakan pengibaratan 

dari kota Paris. Sebagaimana yang dicontohkan oleh al-Ha>syimi> dalam 

kitabnya sebagai berikut: 

)مدينة النور( تكىن  )أبناء النيل( تكىن عن اظتصريني، و كما تقوؿ  كناية عن موصوؼ
 169.عن ِبريس

c. Kina>yah ‘An Nasabihi 

Kina>yah ‘An Nasabihi terbagi atas tiga bagian, Pertama: Jenis Kina>yah yang 

dituntut padanya sifat yang menjadi pengibaratan bagi yang di sifati ada di 

dalam kalimat. Dalam bentuk ini terdapat dua bagian yaitu kina>yah qari>bah 

yaitu perpindahan yang ada padanya terhadap sifat yang dibutuhkan tanpa 

membutuhkan perantara antar makna. Sepeprti yang dikemukakan oleh al-

Ha>syimi> dalam kitabnya sebagai berikut: 

عىن اظتنتقل وىي ما يكوف االنتقاؿ فيها إَل اظتطلوب بغري واسطة بني اظت كناية قريبة
رفيع العماد طويل النجا د ساَد  و قوؿ اطتنساء ِف راثء أخيها صخرؿت عنو، واظتعىن اظتنتقل إليو

 170.عشريتو أمردا
 

Kemudan ada kinayah qari>bah yaitu perpindahan sifat yang ada dalam 

kalimat membutuhkan perantara. Contoh pada kalimat الرماد كثري فالف . 

Perantaranya adalah dari kata الرماد كثرة  menjadi اإلحراؽ كثرة . Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh al-Ha>syimi> dalam kitabnya sebagai berikut: 
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ف  فال»، ؿتو أو بوسائط ،إَل اظتطلوب بواسطة وىي ما يكوف االنتقاؿ فيها وكناية بعيدة
، إَل كثرة اإلحراؽن كثرة الّرماد ىي االنتقاؿ م كناية عن اظتضياؼ، والوسائط« كثري الرماد

، وىو اظتضياؼ واطتبز، ومنها إَل كثرة الضيوؼ، ومنها إَل اظتطلوب ومنها إَل كثرة الطبخ
 171.الكرمي

Kedua: Kina>yah yang pengibaratannya merupakan hal yang disifati yang 

terkadang satu makna. Seperti syair yang dikemukakan oleh al-Ha<syimi< dalam 

kitbanya sebagai berikut: 

 كمواطن»يث يكوف إما معىن واحدًا ِب ليت يكوف اظتكىن عنو موصوفاً الكناية ا
فلما شربناىا ودب دبيبها إَل موطن األسرار : وكما ِف قوؿ الشاعر، كناية عن القلب« األسرار

 172.قلت عتا قفي
Ketiga:kina>yah yang menghendaki penisbahan atau penyandaran kepada 

sasuatu yang lain. Seperti contoh syair yang dikemukakan oleh al-Ha>syimi> dalam 

kitbanya sebagai berikut: 

أو نفيًا فيكوف اظتكىن عنو نسبًة، أسندت  الكناية اليت يراد هبا نسبة أمر آلخر، إثباَتً 
إف السماحة واظتروءة والندى ِف قبة ضربت على ابن  إَل مالو اتصاؿ بو ؿتو قوؿ الشاعر

ٖٚٔ.اضتشرج
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BAB III 

KITAB BARZANJI< DAN BIOGRAFI PENGARANG 

A. Kitab Barzanji> 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa kitab Barzanji 

untuk memudahkan dalam proses penelitian. Pertama; adalah kitab barzanji> yang 

berjudul Majmu>ah Maulid Wa Ad‘iyyah ( وأدعية مولد جمموعة ). Kitab ini merupakan 

kitab terbitan toko buku Al-Hidayah, Surabaya. Dalam kitab ini membahas 28  

bagian, diantaranya Maulid al-Diba>‘i>, Maulid al-Barzanji> Nas\r, Maulid al-‘Uzb, 

Maulid Syarf al-Ana>n, Maulid al-Barzanji> Naz}m, Qas}i>dah Burdah  dan lain 

sebagainya.  

Kedua; Kitab terjemah Barzanji> dengan karangan M.Nizan Asrori Zain 

Muhammad dengan Judul Tarjamah BARZANJI Arab dan Latin oleh percetakan 

Mitra Ummat. Dalam kitab ini hanya membahas Maulid Barzanji Nas\r saja, 

dengan menambahkan cara baca latin atau transliterasinya dan terjemahnya. 

Terjemah dan latinnya disertakan beserta masing-masing perbait atau perkalimat. 

Ketiga; Kitab Barzanji dengan terjemahan bahasa Bugis yang dikarang 

oleh Alm. AG. H. Yunus Martan, kemudian di tah}qi>q oleh AG. Dr. KH. 

Baharuddin, HS, M.Ag., oleh percetakan ADIL, Sengkang. Kitab ini berisikan 

Maulid Barzanji> Nas\r yang disertai dengan terjemah bahasa Bugis yang disajikan 

masing-masing bait dengan terjemahnya. 
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B. Biografi Syeikh Ja‘far al-Barzanji> 

1. Keturunan dan Kelahirannya 

Nama beliau adalah Ja‘far ibn Hasan ibn Abdul Karim ibn Sayyid 

Muhammad ibn al-Qutb al-Arif Sayyid Rasul ibn Abdus Sayyid ibn Abdur Rasul 

ibn Qalandar ibn Abdus Sayyid ibn Isa ibn al Hussain ibn Bayazid ibn al Mursyid 

Abdul Karim ibn al Qutb al A'zam al Ghauth al Fard al Jami' Isa ibn Ali ibn 

Yusuf ibn Mansur ibn Abdul Aziz ibn AbduLlah ibn Ismail al Muhaddith ibn al 

Imam Musa al Kazim ibn al Imam Ja'afar al Sodiq ibn al Imam Muhammad al 

Baqir ibn al Imam Ali Zainal Abidin al Sajjad ibn al Imam al Syahid al Husain 

ibn al Imam Amirul Mukminin Ali ibn Abu Talib. 

2. Sejarah Kelahiran 

Pada hari Kamis awal bulan Zulhijjah 1126 Hijrah di Madinah al 

Munawwarah .Perkataan 'Barzanji' yang dinisbahkan kepada namanya ddiambil 

dari nama kampung asal keturunannya. 

3. Latar Belakang Pendidikannya 

Beliaudibesarkan di bawah didikan dan asuhan ayahandanya. 

Beliaumempelajari al Quran dari Syeikh Ismail al Yamani radiyaLlahu 'anhu. 

Kemudian mempelajari ilmu tajwid dari syeikh Yusuf al Sa'idi radiyaLLahu 

'anhu dan Syeikh Syams al din al Misri radiyaLlahu 'anhu. Di antara guru-

gurunya di Madinah adalah: 

a. Sayyid Abdul Karim Haidar al Barzanji radiyaLlahu 'anhu 

b. Sayyid Yusuf al Kurdi radiyaLLahu 'anhu 
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c. Sayyid 'AtiyyatuLlah al Hindi radiyaLlahu 'anhu 

Setelah itu, beliaumendalami ilmunya dengan ulama' yang berada di 

Makkah dan menetap di sana selama 5 tahun. Di antara guru-gurunya di Makkah 

adalah: 

1) Syeikh 'AtaiLlah ibn Ahmad al Azhari  

2) Syeikh Abdul Wahhab al Tontowi al Ahmadi 

3) Syeikh Ahmad al Asybuli dan lain-lain lagi. 

Oleh karena kepakarannya yang tinggi di dalam persada ilmu, beliautelah 

diijazahkan dengan sanad-sanad ilmu oleh masyaikh pada zamannya. Di antara 

guru-gurunya yang pernah menganugerahkan sanad kepadanya dialah : 

a) Syeikh Muhammad Tayyib al Fasi 

b) Sayyid Ahmad al Tobari 

c) Syeikh Muhammad ibn Hasan al 'Ujaimi 

d) Sayyid Mustafa al Bakari 

e) Syeikh Abdullah al Syubrawi al Misri 

Beliautelah belajar dari mereka pelbagai ilmu pengetahuan. Di antaranya 

ilmu saraf, nahu. mantiq, ma'ani, Baya>n, adab, fiqh, usul fiqh, faraidh, 

matematik, hadith, mustalah hadith, tafsir, dakwah, kejuruteraan, arudh, kalam, 

bahasa, sirah, qiraat, suluk, tasaw..wuf dan sebagainya. 

Apa yang berlaku pada zaman mutakhir ini, sesetengah ahli masyarakat 

melemparkan tuduhan bahawa beliaubukan seorang ilmuwan Islam. Anggapan 

yang tidak berasas ini, menyebabkan kitab maulid karangannya yang selama ini 
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diterimapakai di dalam Majlis Sambutan Maulid Nabi sallaLlahu 'alaihi wasallam 

di kebanyakan negara Islam dituduh mengandungi banyak perkara khurafat dan 

bertentangan dengan Al Quran dan Hadith. 

Oleh kerana itu, untuk meneutralkan tanggapan negatif ini, adalah wajar 

diketengahkan sanad beliauyang menghubungkan ilmunya dengan dua buah kitab 

hadith yang muktabar; al Bukhari dan Muslim sehingga kepada Rasulullah Saw.. 

bagi membuka mata dan meyakinkan kita bahwa pengarang Kitab Maulid 

Barzanji yang kita baca selama ini bukanlah sembarang ulama. 

1) Sanad Jami' Al Sahih Imam Bukhari 

a. Sayyid Ja'far al Barzanji belajar dari; 

b. Syeikh Muhammad Tayyib al Fasi, belajar dari; 

c. Syeikh Ibrahim al Dir'i, belajar dari; 

d. Syeikhah Fatimah binti SyukriLLah al Uthmaniyyah, anak dari Sayyid 

Muhammad ibn Abdur Rasul, belajar dari; 

e. Al Syams Muhammad ibn Ahmad al Ramli, belajar dari; 

f. Syeikh al Islam al Qadhi Zakardia ibn Muhammad al Ansari, belajar dari; 

g. Al Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar al Asqalani, belajar dari; 

h. Syeikh Ibrahim ibn Ahmad al Tanukhi, belajar dari; 

i. Syeikh Abi al Abbas Ahmad ibn Abi Talib al Hajjar al Dimasyqi, belajar 

dari; 

j. Al Siraj al Husain al Mubarak al Zaibidi, belajar dari; 

k. Abdil awwal ibn Isa al Harawi, belajar dari; 

l. Abdir Rahman ibn Muzaffar al Dawudi, belajar dari; 
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m. Abi Muhammad AbduLLah ibn Hamawih al Sarkhasi, belajar dari; 

n. Syeikh Abdi AbdiLlah Muhammad ibn Yusuf ibn Matar al Farabri, belajar 

dari; 

o. Pengumpulnya, Amirul Mukminin al Imam al Hafiz al Hujjah Abu 

AbdiLLah Muhammad ibn Ismail al Bukhari. 

2) Sanad S}ah}i>h} Muslim 

a) Sayyid Ja'far al Barzanji, belajar dari; 

b) Syeikh AbduLlah al Syubrawi al Misri, dari; 

c) Syeikh Muhammad Zurqani ibn Abdul Baqi al Maliki al Azhari, 

dari; 

d) Al Hafiz Muhammad ibn 'Ala' al Babili, dari; 

e) Syeikh Abi al Naja Salim ibn Muhammad al Sanhuri, dari; 

f) Al Najm Muhammad ibn Ahmad al Ghaiti, dari; 

g) Syeikh al Islam Zakardia ibn Muhammad al Ansari, dari; 

h) Abi al Nu'aim Ridhwan ibn Muhammad, dari; 

i) Syeikh Abi Tahir Muhammad ibn Muhammad, dari; 

j) Abi al Faraj Abdur Rahman ibn Abdul Hamid al Maqdisi, dari; 

k) Syeikh Abi al Abbas Ahmad ibn Abdud Daim al Nablusi, dari; 

l) Syeikh Muhammad ibn Ali al Harani, dari; 

m) Faqih al Haram Muhammad ibn al Fadhl al Farawi, dari; 

n) Syeikh Abi al Husain Abdul Ghafir ibn Muhammad al Farisi, dari; 

o) Abi Ahmad Muhammad ibn Isa al Jaludi, dari; 

p) Syeikh Abi Ishaq Ibrahim ibn Muhammad ibn Sufyan al Zahid, 

dari; 
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q) Pengumpulnya al Imam al Hujjah Muslim ibn al Hajjaj al Qusyairi 

al Naisaburi. 

Kepakarannya di dalam bidang keilmuan telah menarik ramai orang 

datang menemuinya untuk menuntut ilmu. Beliaumengikuti dan mendalami jalan 

ahli tasawwuf dan meluangkan waktu selama 20 tahun untuk memperdalam 

ilmunya sehingga beliaumempunyai kemahiran di dalam ilmu naqli (berasaskan 

al Quran dan Sunnah) dan dalil ‘aqli. Beliaupernah mengambil t}ari>qat dari 

Sayyid 'Atiyatullah al-Hindi dan Sayyid Mustafa al-Bakari. 

Beliautelah mengarang banyak kitab yang menakjubkan dan bermanfaat. 

Di antaranya dialah kitab Maulid Nabi Muhammad saw. yang tidak pernah 

ditulis oleh pengarang sebelumnya yang dinamakan dengan 'Iqd al Jauhar fi 

Maulid al Nabi al Azhar saw. 

4. Hubungan Sosdial 

Beliaujuga mempunyai kredibilitas yang tinggi dalam masyarakat 

sehingga dilantik sebagai Mufti Mazhab Syafi‘i ra. di Madinah al-Munawwarah. 

Beliaumemegang jabatan tersebut samapai wafatannya dan ddianugerahkan 

dengan kebesaran yang tinggi sehingga kata-katanya diperkenankan dan 

dijadikan pedoman oleh raja-raja dan pemerintah-pemerintah di Haramain 

(Makkah dan Madinah), Mesir, Syam, Roma dan sebagainya. 

Fatwa-fatwanya juga digunakan oleh Jamaah Menteri Kerajaan 

Uthmaniyyah dan pembesar-pembesar negara tersebut. Namanya tersebar dan 

terkenal di seluruh penjuru dundia hingga hampir semua orang mengenalnya. 
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Karyanya tersebar luas dan kelebihan kitabyang dikarangnya nya tidak 

tertandingi pada zamannya. 

5. Akhlaknya 

Beliaumempunyai akhlak yang mulia, bersifat tawadhu', hati yang bersih, 

cepat memaafkan orang lain dan tidak mengabaikan hak orang lain. 

Beliaumerupakan keturunan dari keluarga Rasululllah saw. dan menjadi tempat 

rujukan keturunan Baginda saw. pada zamannya. Beliaujuga merupakan seorang 

yang zuhud, wara', berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, banyak berzikir, 

sentdiasa bertafakkur, mengorbankan harta dan jiwa untuk melakukan kebaikan 

serta banyak bersedekah sehingga dikenali sebagai seorang yang dermawan. 

Beliaujuga mempunyai karamah yang diperlihatkan oleh Allah swt. 

ddiantaranya, beliaupernah dipanggil dari tempat solatnya pada Hari Jumaat 

menaiki mimbar Rasulullahsaw. Pada masa tersebut, sedang berlangsung 

kemarau yang panjang. Maka orang memintanya untuk memohon kepada Allah 

swt. supaya menurunkan hujan. Dengan izin Allah swtt. maka hujan pun turun 

dengan lebatnya dan tanah yang kering kembai menjadi subur. Banyak di 

kalangan ulama' yang memujinya sebagaimana yang disebutkan di dalam syair 

yang  dibuat mereka. Di antaranya : 

 سقى الفاروؽ ِبلعباس قدما

 و ؿتن جبعفر غيثا سقينا

 فذاؾ وسيلة عتم وىذا

 وسيلنا إماـ العارفينا
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Maksudnya: 

"Dahulu sayyiduna Umar ra. pernah bertawassul meminta hujan dengan 
Sayyiduna al Abbas radiyallahu 'anhu, dan kini kami bertawassul dengan 
Ja'far radiyallahu 'anhu, maka diturunkan hujan kepada kami" 

Khalifah Umar ibn al-Khattab ra. sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-

Bukhari dan Muslim dari Anas ra. pernah bertawassul dengan paman Nabi saw., 

yaitu Abbas ibn Abdul Muttalib ketika berlangsung musim kemarau, Umar ra. 

berdoa : 

صلى اللهم إَن كنا إذا قحطنا توسلنا إليك بنبينا فتسقنا وإَن نتوسل إليك بعم نبينا دمحم 
 هللا عليو وسلم فاسقنا, قاؿ : فيسقوف

Maksudnya: 

Ya Allah! Sesungguhnya apabila kami menghadapi kemarau, kami 

bertawassul kepada Engkau dengan Nabi kami (Muhammad saw.) maka 

Engkau menurunkan hujan kepada kami. Dan sekarang ini, kami 

bertawassul kepada Engkau dengan paman Nabi Muhammad saw., maka 

turunkanlah hujan kepada kami." Anas radiyaLlahu 'anhu menyebut, 

"Maka hujan pun diturunkan ke atas mereka." 

 

6. Kewafatannya 

Beliau wafat pada Hari Selasa selepas Asar 4 Sya'ban 1177 H.
174
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C. Sejarah Muncul Dan Berkembang Tradisi Pembacaan Barjanji 

Al-Barzanji asalnya adalah nama orang yang mengarang kitab prosa dan 

puisi tentang Nabi Muhammad saw. Kitab itu sesungguhnya lebih merupakan 

karya sastra ketimbang karya sejarah, karena lebih menonjolkan aspek keindahan 

bahasa (sastra). Kitab ini ada dua macam, yang satu disusun dalam bentuk prosa 

dan lainnya dalam bentuk puisi. Isinya sama-sama menceritakan riwayat hidup 

Nabi Muhammad saw. terutama peristiwa kelahirannya. Prosa dan puisi tentang 

riwayat Rasulullah saw. ini sering dibacakan dalam banyak munasabah 

(momentum) seperti maulid Nabi bahkan dalam perayaan kelahiran bayi 

umumnya. Tentu saja kegiatan seperti ini tidak ada perintahnya dari Rasulullah 

saw., bahkan juga tidak dari para shahabat dan generasi sesudahnya. Karena 

ketika beliaumasih hidup, prosa dan puisi ini belum disusun oleh al-Barzanji. 

Sebagian dari umat Islam meyakini bahwa bila dibacakan prosa/puisi ini 

dalam sebuah munasabah, akan hadir di tengah mereka ‘nu>r’ Muhammad. Bila 

kita melakukan kritik sastra secara mendalam, memang ada beberapa ungkapan 

yang terkesan berlebihan dan keluar dari batas syardiah bahkan aqidah. Namun 

demikdianlah gaya bahasa dalam sastra, sering terlalu hiperbola dan melebih-

lebihkan.  

Barangkali dari segi prinsip dan tujuan sudah cukup baik, yaitu ingin 

memberi penghargaan kepada Rasulullah saw. dengan cara membacakan riwayat 

hidupnya. Namun ritualitas yang terlanjur menjadi rutinitas ini perlu lebih 

diperdalam maknanya. Agar tidak terkesan sekedar pembacaan yang kosong dari 

makna, tetapi harus dikaji dan ddianalisa secara mendalam tentang sirah 

http://a2dcollection.blogspot.com/
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nabawiyah itu sendiri. Agar kita bisa mengambil pelajaran lebih dalam dari 

kehidupan beliausaw. Karena kebanyakan anggota masyarakat melakukannya 

sebagai sesuatu yang mereka warisi dari orang tua mereka tanpa pernah tahu 

mengapa mereka harus melakukan itu. Bahkan bukan tidak mustahil bahwa 

mereka pun kurang memahami lafaz-lafaz yang dibacanya karena lafaz itu 

berbahasa arab. Padahal kajian sirah nabawi itu sendiri kurang mendapat tempat. 

Barzanji merupakan kegiatan pembacaan riwayat Nabi Muhammad saw. 

Kegiatan ini dilakukan pada waktu Maulid Nabi untuk memperingati hari 

kelahiran Nabi dan dalam berbagai upacara yang lain.   

1. Asal-usul 

Kebudayaan Melayu yang bersinggungan dengan Islam menghasilkan 

akulturasi budaya yang unik di antara keduanya. Beberapa tradisi yang dilakukan 

di tanah Arab, wilayah asal agama ini, tidak jarang juga merupakan bagian dari 

tradisi masyarakat Melayu. Salah satu di antaranya adalah pembacaan kitab 

karya Ja’far Al-Barzanj, yang kemudian bdiasa disebut Barzanji (sebagian orang 

menyebut ‚Barzanji‛). 

Kata ‚barzanji‛ dalam kamus Besar Bahasa Indonesdia ddiartikan sebagai 

isi bacaan puji-pujdian yang berisi riwayat Nabi Muhammad saw. Jika 

mendengar kata ‚berzanji‛, orang akan beranggapan bahwa awalan ‚ber‛ 

merupakan imbuhan. Padahal, kata ‚barzanji‛ berasal dari kata Al-Barzanj, nama 

belakang penulis prosa dan puisi terkenal yang mempunyai nama lengkap Ja’far 

al-Barzanj.
175
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Syeikh Ja’far Al-Barzanj bin Husin bin Abdul Karim lahir di Madinah 

tahun 1690 dan wafat tahun 1766. Al-Barzanj berasal dari sebuah daerah di 

Kurdistan, Barzinj. Nama asli kitab karangan yang kemudian lebih dikenal 

dengan nama Al-barzanji adalah ‘Iqd al-Jawahir yang berarti ‚kalung permata‛. 

Kitab tersebut disusun untuk meningkatkan kecintaan kepada Nabi Muhammad 

saw. Kitab Al-Barzanji berisi tentang kehidupan Nabi Muhammad dari masa 

kanak-kanak hingga ddiangkat menjadi Rasul, silsilah keturunannya, sifat mulia 

yang dimilikinya, dan berbagai peristiwa yang dapat menjadi teladan umat 

Islam.
176

 

Kitab karangan Ja’far Al-Barzanj dikenal mulai dari Maroko di belahan 

bumi sebelah barat hingga Papua di belahan bumi sebelah timur. Sebagai karya 

yang menceritakan tokoh terbesar dalam Islam, yakni Nabi Muhammad, boleh 

dikatakan pertunjukan pembacaan karya Ja’far Al-Barzanj ini tidak boleh 

dipandang sebagai pertunjukan bdiasa. Bahkan, pembacaan kitab Al-barzanji 

merupakan tradisi yang sering kali bahkan pasti dilakukan di bulan kelahiran 

Nabi Muhammad, yaitu Bulan Maulud menurut penanggalan Hijrdiah. 

Sebagai pertunjukan yang didasarkan pada riwayat kehidupan Nabi, 

tentunya pertunjukan barzanji banyak mengandung nilai-nilai keagamaan. Pada 

mulanya, kitab karya Ja’far Al-Barzanj khusus dikarang dalam rangka 

memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Peringatan itu sendiri, waktu kitab 

tersebut ditulis, belum menjadi tradisi Islam. Baru pada tahun 1207 M, Muzaffar 
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al-Din di Mosul, Irak, merayakannya dan tradisi ini kemudian menyebar ke 

berbagai daerah termasuk hingga ke Indonesdia.
177

 

Tradisi barzanji telah dilakukan sejak Islam masuk ke Indonesdia. Tidak 

dapat dipungkiri, masuknya Islam memberi pengaruh besar pada kebudayaan 

Melayu. Pola perpaduan ini bukan hanya terlihat pada tradisi barzanji, namun 

juga tradisi Melayu yang lain, semisal tabot, burdah, ghazal, dan lain sebagainya. 

Tentu saja perpaduan antara budaya Islam dan Melayu berbeda-beda tergantung 

pada kultur awal masyarakat setempat. 

Tradisi barzanji di Sulawesi Selatan rutin dilakukan oleh sebagian umat 

islam pada peringatan Maulid Nabi Muhammad. Namun, tidak sebatas 

peringatan itu saja, tradisi barzanji juga digelar pada hari-hari besar Islam yang 

lain seperti Idul Fitri, Idul Adha, tahun baru Hijrdiah, dan lain sebagainya. 

Barzanji juga diselenggarakan dalam kegiatan kemasyarakatan, misalnya pada 

saat upacara pernikahan, memperingati kelahiran anak, dan sebagainya. 

Tradisi barzanji memadukan berbagai kesendian, antara lain seni musik, 

seni tarik suara, dan keindahan syair kitab Al-Barzanji itu sendiri. Syair-syair 

dalam kitab Al-Barzanji tersebut dilantunkan dengan lagu-lagu tertentu, dan 

kadang diiringi alat musik rebana.  

Kitab Barzanji terdiri dari dua bagian besar, yaitu natsar dan nadhom. 

Natsar berupa prosa liris yang menceritakan kehidupan Nabi maupun silsilah 

beliau. Bagian ini terdiri dari 19 sub. Sedangkan nadhom berbentuk puisi yang 
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ditulis dalam bentuk bait-bait. Nadhom terdiri dari 205 untadian syair. Bagian ini 

menyatu ke dalam 16 sub bagian. 

Seperti halnya penulisan syair, Ja’far Al-Barzanj juga menggunakan 

berbagai idiom dan metafora sebagai ungkapan kecintaan dan kekagumannya 

pada Nabi Muhammad. Misalnya gambaran Ja’far Al-Barzanj mengenai Nabi 

Muhammad yang seperti bulan, matahari, dan ungkapan cahaya di atas cahaya 

pada bagian naz}am.
178

 

Seperti pada arti salah satu bait berikut: ‚Mereka itulah penghulu yang 

besar-besar yang berjalan cahaya nubuwat itu pada beberapa dahi mereka itu 

yang elok dan zahirlah cahaya nur itu pada dahi Abdul Muthalib dan anaknya 

Abdullah‛. 

Ya Allah semerbakkan oleh-Mu akan kuburnya yang mulia dengan bauan 

yang sangat harum dari selawat dan salam. Hai Tuhanku selawatkan dan salam 

dan karundiakan berkat atasnya. 

Beberapa ungkapan dalam Al-Barzanji yang berupa naz\am berisi 

sanjungan dan puji-pujdian kepada Nabi Muhammad.
179

 Contoh naz\am dalam 

kitab Al-Barzanji adalah: 

Keselamatan bagimu wahai junjunganku 

Keluasan bagimu wahai cahaya mataku 

Engkaulah menenda Husin, Nabi pemalu 

Luaslah kesejahteraan tetap bagimu 

Wahai Nabi Rasul yang mulia 
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Wahai kekasih, Rasul utama 

Rahmat selamat sejahtera sempurna 

Tetaplah bagimu, Rasul semesta 

2. Nilai-nilai 

Tradisi barzanji dan pembacaan shalawat merupakan kegiatan yang sarat 

nilai-nilai positif. Beberapa nilai yang terkandung dalam kegiatan ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Nilai Religius 

Pembacaan kitab Al-Barzanji merupakan bentuk bukti kecintaan 

penganut agama Islam terhadap Nabi Muhammad. Syair dan hikayat yang 

tertulis dalam kitab tersebut memaparkan nilai-nilai yang baik yang dapat 

meningkatkan kadar religiusitas seseorang. Selain itu, masyarakat juga dapat 

mengambil hikmah dari kehidupan Nabi Muhammad seperti yang dibacakan 

dalam kitab tersebut. 

b. Nilai Sosdial 

Tradisi barzanji yang digelar pada perayaan hari besar Maulid Nabi dan 

dalam berbagai upacara lainnya di masyarakat, seperti perkawinan, kelahiran 

anak, khitanan, dan lain-lain. Kegiatan tradisi ini merupakan ruang bagi 

masyarakat untuk bersosdialisasi antara satu dengan yang lain. Kegiatan barzanji 

mempertemukan mereka yang jarang bertemu, sehingga akan mempererat tali 

persaudaraan dan ikatan sosdial dalam masyarakat. 

c. Nilai Budaya 
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Syair-syair yang terangkum dalam kitab Barzanji, meskipun menceritakan 

kehidupan Nabi Muhammad, merupakan karya yang bernilai sastra tinggi. 

Sebagaimana yang kita ketahui, bangsa Arab mempunyai tradisi penulisan sastra 

yang kuat. Hal ini sejalan dengan budaya Melayu yang juga mempunyai tradisi 

sastra yang tidak bisa dikatakan bermutu rendah. Kedua budaya ini, budaya Arab 

yang dibawa agama Islam dan budaya Melayu, berpadu sehingga menghasilkan 

bentuk budaya baru. Perpaduan ini memperkaya kebudayaan Indonesdia.\ 

3. Perkembangan Tradisi Barjanji 

Perkembangan tradisi Al Barzanji terkait erat dengan seremondial 

perayaan hari kelahiran (Maulid) Nabi yang juga masih menjadi kontroversi. 

Berdasar catatan Nico Captein, peneliti dari Universitas Leiden, Belanda 

dipaparkan bahwa perayaan Maulid Nabi pertama kali diselenggarakan oleh 

penguasa muslim Syi’ah dinasti Fatimiyah (909 - 117 M) di Mesir untuk 

menegaskan jika dinasti itu benar-benar keturunan Nabi. Bisa dibilang, ada 

nuansa politis dibalik perayaannya sehingga kurang direspon khalayak luas. 

Perayaan Maulid baru kembali mengemuka ketika tampuk pemerintahan Islam 

dipegang Sultan Shalahuddin Al-Ayyubi pada 580 H/1184 M. Dia 

melangsungkan perayaan Maulid dengan mengadakan sayembara penulisan 

riwayat dan puji-pujdian kepada Nabi SAW. Tujuannya adalah untuk 

membangkitkan semangat Jihad (perjuangan) dan Ittihad (persatuan) umat 

muslim terutama para tentara yang tengah bersdiap menghadapi serangan lawan 

dalam medan pertempuran fenomenal, Perang Salib. 

Dalam kompetisi ini, kitab berjudul Iqd al Jawahir (untadian permata) 

karya Syekh Ja`far al-Barzanji tampil sebagai pemenang. Sejak itulah Iqd al 
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Jawahir mulai getol disosdialisasikan pembacaanya ke seluruh penjuru dundia 

oleh salah seorang gubernur Salahudin yakni Abu Sa`id al-Kokburi, Gubernur 

Irbil, Irak. Di Indonesdia kitab ini populer dengan sebutan nama pengarangnya Al 

Barzanji sebab lidah orang kita agak sulit bila harus mengucapkan sesuai lafal 

judul aslinya. 

Al Barjanji sendiri merupakan karya tulis berupa puisi yang terbagai atas 

2 bagian yaitu Natsar dan Nazhom. Bagian natsar mencakup 19 sub-bagian yang 

memuat 355 untadian syair, dengan mengolah bunyi ah pada tdiap-tdiap rima 

akhir. Keseluruhnya merunutkan kisah Nabi Muhammad saw.., mulai saat-saat 

menjelang Nabi dilahirkan hingga masa-masa tatkala beliaumendapat tugas 

kenabian. Sementara, bagian Nazhom terdiri dari 16 subbagian berisi 205 

untadian syair penghormatan, puji-pujdian akan keteladanan ahlaq mulia Nabi 

SAW.., dengan olahan rima akhir berbunyi nun. 

Lalu bagaimanakah kondisi pro-kontra Al Barjanji? Pihak yang pro 

menganggap pembacaan Al Barzanji adalah refleksi kecintaan umat terhadap 

figur Nabi, pemimpin agamanya sekaligus untuk senantdiasa mengingatkan kita 

supaya meneladani sifat-sifat luhur Nabi Muhammad saw. Kecintaan pada Nabi 

berarti juga kecintaan, ketaatan kepada Allah. Adapun pihak kontra memandang 

Barjanji hanyalah karya sastra yang walau mungkin mengambil inspirasi dari 2 

sumber hukum haq Islam yakni Al Qur’an dan hadist tetap saja imajinasi fiktif 

sang pengarang lebih dominan disuguhkan. Namun faktanya pembacaan Barjanji 

di berbagai kesempatan malah jauh disakralkan, diutamakan ketimbang 
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pembacaan Al Quran. Belum lagi pembacaan Barjanji sering tanpa diikuti 

pemahaman arti syair dalam tdiap baitnya. 

Wajarlah bila kemudian pihak kontra menghukumi pembacaan Barjanji 

juga bacaan sejenis lainya semisal Diba', Burdah, Simthuddurar itu Bid’ah atau 

mengada-ada dalam ibadah yang justru sangat jelas dilarang agama. Sebuah 

hadist Nabi riwayat Bukhari Muslim menyatakan,‛Barang sdiapa melakukan 

amalan tidak sebagaimana sunnahku,maka amalan itu tertolak‛. Wallahu ‘alam 

bisshowab. Hanya Allahlah yang Maha Mengetahui.
180
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BAB IV 

ANALISIS DAN TEMUAN PENELITIAN 

A. Nilai-nilai Baya>n dalam kitab al-Barzanji> 

Terdapat beberapa bait atau kalimat yang mengandung nilai-nilai 

baya>n, sebagai berikut: 

َرُه اْلَكِرمْي، ِبَعْرٍؼ َشِذيٍّ ِمْن َصاَلٍة َو َتْسِلْيم .1  َعطِِّر الّلُهمَّ قَػبػْ

Artinya: 

‚Ya Allah, berilah bau keharuman pada kubur baginda yang Mulia dengan 
keharuman S}alawat dan Salam-Mu ‛. 

Dalam bait tersebut kata ‘at}t}ir (عّطر) merupakan kata yang diartikan 

sebagai ‚parfum atau bau harum‛ kemudian disusul dengan objek (مفعوؿ) kata al-

Qabru (القرب) yang berarti ‚kubur‛. Makna secara keseluruhan dalam bait tersebut 

adalah memohonkan kepada Allah swt. agar memberi keharuman pada kubur 

baginda Muhammad saw. Bait tersebut termasuk dalam kategori Kinayah karena 

bisa saja bermakna asli sesuai dengan konteks kalimatnya yaitu betul-betul 

memberi bau harum di dalam kubur nabi Muhammad saw., namun bisa juga 

bermakna lain dari yang asli. Karena ada pertalian makna antara bau harum yang 

diharapkan berupa s}alawat dan salam kepada beliau. Pertalian makna tersebut 

adalah bau harum pada umumnya disukai orang. S}alawat dan salam yang 

disandarkan kepada nabi oleh Allah swt. biasanya merupakan dalam bentuk 
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rahmat, kasih sayang maupun ampunan yang semuanya diharapakan manusia 

pada umunya. Secara makna maka seolah-olah dikatakan bahwa ‚Ya Allah, 

berilah Ampunan, Rahmat dan Kasih sayang-Mu kepada junjungan kami 

Muhammad saw.‛ jadi secara teoretis bait ini termasuk dalam kategori isti‘a>rah. 

 ُمْسَتِدرِّا فَػْيَض اْلبػَرََكاِت َعَلى َما َأََنَلُو َوَأْواَلهْ  .2

Artinya: 

‚seraya memohon limpahan berkah atas apa yang telah di berikan oleh- 
Nya‛. 

Dalam bait tersebut secara keseluruhan mengandung makna bahwa 

diharapkan dari zat yang Maha Tinggi limpahan berkah. Dari kata faid}a (فيض) 

dapat diajdikan alasan bahwa bait tersebut merupakan maja>z musrsal ‘alaqah 

badliyah karena kata faid}a (فيض) merupakan pengganti dari kata kas\i>r (كثري). 

 َوُأَصلِّْي َوُأَسلُِّم َعَلى النػُّْوِر اْلَمْوُصْوِؼ ِِبلتػََّقدُّـِ َوْاأَلوَِّليَّةْ  .3

Artinya: 

‚Dan aku panjatkan s}alawat dan salam kepada Cahaya (Nabi saw.) yang 
mendahului makhluk lain‛. 

Bait tersebut mengandung makna bahwa s}alawat yang ditujukan kepada 

cahaya yang mendahului makhluk lain. Bait tersebut merupakan maja>z mursal 

‘alaqah h}a>liyah hal tersebut karena ditinjau dari objek ataupun tujuan s}alawat 

yang bermuara yaitu pada kata al-nu>r (النور) dengan sifat yang mengikutinya 
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yaitu kata al-taqaddum (التقّدـ) dan al-awwaliyyah (األولية). Sebagaimana yang 

diketahui bahwa Nabi Muhammad saw. merupakan nabi terakhir namun 

pendahulu dari para nabi dan bahkan pendahulu bagi seluruh makhluk. Oleh 

karena itu dalam hal ini kata al-nu>r merupakan kata yang disandarkan kepada 

nabi mehammad saw. dengan berdasar pada sifat yang mengikuti atau ta>bi‘ pada 

kata al-nu>r tersebut. 

َقرِيَّةْ َوَأْنُشُر ِمْن ِقصَِّة اْلَمْوِلِد النػََّبوِ  .4 يِّ بُػُرْوًدا ِحَساًَن َعبػْ  

Artinya: 

‚Dan aku sebarkan baju keindahan berupa kisah Maulid (kelahiran Nabi 
saw.) dengan bahasa Arab‛. 

Makna secara menyeluruh bait tersebut di atasa adalah bahwa penulis 

seakan menebarkan baju yang indah berupa kisah nabi yang indahnya laksana 

baju orang-orang Abqar. Jadi dalam bait tersebut mengandung 2 unsur bayan. 

Pertama mnegandung unsru tasybi>h yaitu pada kata  َْقرِيَّة  yang بُػُرْوًدا ِحَساًَن َعبػْ

mengandung arti baju yang indah laksana baju orang-orang Abqar. Namun 

dihilangkan adat tasybih yang ditakdirkan sebagai huruf ka (كػ) jadi asalnya 

adalah   َقرِيَّةْ كربود البُػُرْوًدا ِحَساًَن َعبػْ . Unsur kedua adalah unsur maja>z ‘alaqah 

badliyah yaitu pada kata َوَأْنُشُر ِمْن ِقصَِّة اْلَمْوِلِد النػََّبِويِّ بُػُرْوًدا pada bait tersebut kata 
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buru>dan (برودا) merupaka badl (بدؿ) atau pengganti dari kata qis}s}ah (قّصة). Jadi 

asalnya adalah: 

بُػُرْوًدا ِمْن ِقصَِّة اْلَمْوِلِد النػََّبِويِّ  ِقّصةً  َأْنُشرُ    

ِه َعْبِد اْلُمطَِّلِب َوابِْنِو َعْبِد هللاْ  .5  َوَبَدَر َبْدرُُه ِفْ َجِبنْيِ َجدِّ

Artinya: 

‚sang purnama terbit di kening neneknya, yaitu ‘Abdil Mut}t}alib dan 
putranya, yaitu ‘Abdillah”. 

Dalam bait ini kata badara  (بدر) yang berarti terbit merupakan kata jerja 

yang biasanya terjadi pada bulan di langit. Namun dalam konteks kalimat ini 

tempat terbit yang disebutkan adalah pada dahi Abdullah. Dari makna tersebut 

maka secara makna hakiki ini mustahil terjadi karena tempat terbitnya bulan 

adalah di langit. Bisa saja makna bulan yang terbit di dahi Abdul Muttalib adalah 

simbol dari kasih sayang dan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad saw. Oleh 

karena itu kalimat atau bait ini termasuk dalam kategori maja>z.  

َعِت الثَِّماُر َوَأْدََن الشََّجُر ِلْلَجاِن َجَناهْ  .6  َوَأيْػنػَ

Artinya: 

‚Buah-buahan menjadi matang dan pepohonan mengayunkan buahnya 
pada orang yang ingin memetiknya‛. 

Bait ini secara keseluruhan bemakna bahwa buah yang muda menjadi 

matang dan yang tangkainya jauh atau tinggi menjadi dekat atau menundukkan 
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dirinya atau mendekatkan dirinya bagi orang yang hendak memetiknya. Bait ini 

termasuk dalam kina>yah. Hal tersebut karena bisa saja buah yang sebelumnya 

masih muda menjadi matang dan pohon yang mengayunkan tangkainya terjadi 

secara nyata dengan izin Allah swt. dan proses yang dikehendaki-Nya. Namun 

demikian kata al-s\ima>r (الثمار) dan al-syajar (الشجر) merupakan bentuk kinayah 

‘an sifah yaitu kinayah yang menjadi sifat tertentu dari suatu objek yang 

diwakilinya. Kedua kata tersebut ibarat Agama Islam beserta ajaran yang 

dibawanya yang begitu apresiasif terhadap orang-orang Quraisy yang pada saat 

sebelumnya dalam keyakinannya masing-masing berubah haluan kepada nabi 

Muhammad saw. dan ajaran yang dibawanya yaitu Agama Islam. 

َواهْ  .7 ـُ َعَلي اْلُوُجْوِه َواأْلَفػْ  َوَخرَِّت ااْلَِسرَُّة َواأْلَْصَنا

Artinya: 

‚Kursi-kursi kerajaan dan berhala-berhala terjugkal di wajah dan 
mulutnya‛. 

Bait tersebut termasuk kategori kina>yah karena bisa mengandung makna 

asli dan makna selain aslinya atau makna yang lain. Makna pertama bisa saja 

memang terjadi bahwa kursi dan berhala terjatuh dan menimpa mulut tentunya 

dengan berbagai rentetan peristiwa sehingga hal demikian terjadi. Makna yang 

kedua bisa saja bermakna lain dari makna aslinya. Kalimat yang menunjukan 

bahwa kursi dan berhala terjungkal atau terjatuh di mulutnya bisa saja 

mengandung makna bahwa dengan kelahiran Nabi Muhammad saw. merupakan 

pertanda akan kehancuran kerajaan-kerjaan dan berhala-berhala di kala itu. 
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ُحْوُش اْلَمَشاِرِؽ َواْلَمغَاِرِب َوَدَوابػَُّها اْلَبْحرِيَّةْ َوتَػَباَشَرْت وُ  .8  

Artinya: 

‚Binatang-binatang liar di timur dan barat dan yang berada di lau ikut 
bergembira‛. 

Bait tersebut termasuk dalam kategori kina>yah karena secara makna bisa 

mengandung makna ganda, yaitu makna asli dan makna selain aslinya. Makna 

aslinya menunjukkan bahwa memang binatang-binatang bergwmbira akan 

kelahiran Nabi Muhammad saw. namun tentu dengan caranya masing-masing. 

Makna yang lain yaitu binatang-binatang bergembira adalah bahwa kegembiraan 

atsa kelahiran Nabi Muhammad saw. meliputi semua kalangan. Bukan hanya 

manusia saja bahkan binatang di laut pun merasakannya. 

 َواْحَتَسِت اْلَعَواملُ ِمَن السُُّرْوِر َكْأَس زُتَيَّاهْ  .9

Artinya: 

‚Seluruh alam ikut meneguk gelas-gelas kegembiraan‛. 

Kalimat ‚meneguk gelas kegembiraan‛ yang menjadi keterangan 

pekerjaan yang dilakukan oleh alam secara makna hakiki tidak mungkin terjadi. 

Makanya kalimat ataupun bait tersebut termasuk bait maja>z. Hal tersebut karena 

pada umumnya kata ‚meneguk‛ dikaitkan dengan makhluk hidup baik manusia 

maupun binatang. Jadi alam tidak memiliki sifat ataupun melakukan pekerjaan 

meneguk. Makna ‚meneguk‛  

َورَِىَبِت الرَّْىَبانِيَّةْ َوُبشَِّرِت اصتِْنُّ ِبِِْظاَلِؿ َزَمِنِو َوانْػتػََهَكِت اْلَكَهانَُة  .10  
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Artinya: 

‚Para jin di hibur dengan dekatnya kelahiran Nabi saw., ramalan-
ramalan tukang ramal menjadi tidak tepat, para pendeta menjadi 
ketakutan‛. 

Bait tersebut secara kesuluruhan menunjukkan bahwa jin dihibur dengan 

berita akan lahirnya Nabi Muhammad saw. dan ramalan mejadi tidak tepat dan 

para pendeta yang mengetahui akan kebenaran lahirnya Nabi Muhammad saw. 

menjadi takut. Melihat makna kalimat tersebut maka terlihat bahwa berita 

gembira yang diberitakan untuk para jin adalah mengandung makna sebaliknya. 

Hal itu karena di dalam satu bait itu sendiri terdapat makna yang menunjukkan 

ramalan tukang ramal menjadi salah dan pendeta menjadi takut. Hal itu menjadi 

berbanding terbalik antara berita baik dengan ketakutan dan kesalahan dalam 

meramal oleh para peramal. Maka bait tersebut tergolong dalam bait maja>z 

mursal ‘alaqah h}a>liyah ( حالية عالفة مرسل غتار ).  Karena keadaan yang ditunjukkan 

dalam bait tersebut mengandung dua makna yang berbeda.   

َلٌة َغرَّاءُ  .11  َوػتَُيِّا َكالشَّْمِس ِمْنَك ُمِضْئُ * َأْسَفَرْت َعْنُو َليػْ

Artinya: 

‚Wajahmu bagaikan mentari bersinar. Malam yan cerah semakin cerah‛. 

Dalam bait tersebut secara keseluruhan mengandung makna bahwa 

penggambaran wajah Nabi Muhammad saw. bagaikan mentari yang bersinar 

yang menjadikan malam yang cerah menjadi semakin cerah. Bait tersebut 

mengandung perumpamaan atau penyerupaan yang menyerupakan wajah Nabi 

Muhammad saw. laksana mentari yang bersinar. Jadi bait tersebut termasuk 
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dalam kategori tasybi>h mufrad  dan hissiyya>n. Jenis bait ini termasuk tasybi>h 

yang lengkap dari rukun-rukunnya, sebagai berikut: 

 (مشبو) Musyabbah :    ػتّيا

 (أداة) Adat :    كػ

) Musyabbah bi>h :    الشمس بو مشبو ) 

غّراء ليلة عنو أسفرت   : Wajh al-Syabh ( الشبو وجو ) 

Termasuk tasybi>h h}issi> karena kata حمّيا dan الشمس yang masing-masing 

merupakan musyabbah dan musyabah bi>h keduax merupakan sesuatu yang bisa 

diketahui dengan lima indra manusia. 

ْوِمِو َواْزِدَىاءُ  .12 يػْ*ػِن ُسُرْوٌر بِيػَ َلُة اْلَمْوِلِد الَِّذْي َكاَف ِللدِّ  َليػْ

Artinya: 

‚Itulah malam kelahiran yang menjadikan agama menjadi gembira dan 
berseri‛. 

Bait tersebut di atas meruapakan bait yang termasuk maja>z mursal 

‘ala>qah  juz’iyyah ( جرئية عالقة مرسل غتاز ). Karena kata al-Di>n (الدين) yang berarti 

‚agama‛ disifati dengan kata al-Suru>r (السرور) yang berarti suatu bentuk 

kegembiraan, maka hal tersbut tentunya tidak bermakna asli. Karena rasa 
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gembira pada umumnya dirasakan oleh manusia. Sedang agama bukan manusia 

melainkan suatu bentuk ikatan yang dianut oleh sekelompok orang. Disebutkan 

adalah al-Di>n (الدين) yaitu agama namun yang dimaksudkan adalah orang yang 

memeluk agama tertentu. 

ليةوأماط لو حجب األنوار اصتال .13  

Artinya: 

‚Saat itu Allah swt. menghilangkan tabir-tabir Nur keagungan‛. 

Bait tersebut secara keseluruhan mengandung makna bahwa Allah swt. 

membuka tabir atau penghalang berupa cahaya keagungan. Tabir cahaya yang 

dimaksudkan bisa secara hakiki bahwa ada sebentuk tabir ataupun penghalang 

yang berbentuk cahaya sebagaimana cahaya pada umunya. Namun bisa pula tabir 

cahaya namun bentuk cahaya yang dimaksudkan adalah lain dari cahaya yang 

disaksikan manusia pada umumnya. Bisa juga berupa makna lain dari cahaya 

yaitu Allah swt. mencabut atau menghilangkan tabir berupa kenikmatan atau 

karunia Allah swt bisa bertatap lanngsung dengan proses dan cara tertenu dengan 

hamba ataupun makhluk yang dikehendakinya. Jadi bait ini termasuk dalam 

kategori kina>yah ‘an s}ifah. 

 و أراه بعيِن رأسو من حضرة الربوبية ما أراه .14

Artinya: 

‚Sampai beliau diperlihatkan Dzat Allah swt. dengan dua mata kepala 
beliau‛. 
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Bait tersebut secara keseluruhan megandung makna bahwa Nabi 

Muhammad saw. diperlihatkan Zat Allah swt dengan kedau matanya. Sekilas 

tergambar bahwa Nabi Muhammad saw. diperlihatkan oleh Allah swt. Zat Allah 

itu sendiri bisa terjadi secara hakiki bila mana Allah swt. menghendaki hal 

tersebut. Namun bisa juga mengandung makna lain bahwa Zat Allah swt yang 

dimaksudkan adalah bentuk-bentuk keagungan dan kebesaran Allah swt. yang 

merupakan perwakilan dari Zat Allah swt. Jadi secara teori bait ini termasuk 

kina>yah karena bisa bermakna ganda dengan melalui beberapa proses. 

 وبني كتفيو خامت النبوة قد عمو النور وعاله .15

Artinya: 

‚Di antara kedua punggungnya ada cap atau tanda kenabian dengan 
sinar yang menyelubunginya‛. 

Secara keseluruhan makna bait tersebut di atas menerangkan bahwa di 

antara kedua penggung Nabi Muhammad saw. terdapat cap atau tanda kenabian. 

Jika demikian cap atau tanda kenabian yang dimaksudkan bisa berupa cap 

ataupun tanda yang sama dengan tanda yang diketahui manusia pada umumnya. 

Namun mungkin dengan cara ataupun bentuk yang lain. Tapi bisa juga cap atau 

tanda yang dimaksudkan adalah sebagai perwakilan jabatan atau amanah yang 

diemban oleh Nabi Muhammad saw. yaitu sebagai pelaksana tugas dakwah yang 

menyerukan ketaatan kepada Allah swt. sebagaimana Nabi-nabi terdahulu. Hal 

demikian karena pada umumnya simbol-simbol atau atribut jabatan biasanya 

diletakkan di bagian pundak. Jadi bait ini termasuk dalam kategori kina>yah 

karena bisa mengandung makna aslinya dan bisa juga bermakna lain dari aslinya. 
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قو كاللؤلؤ وعرفو اطيب من النفحات اظتسكيةوعر  .16  

Artinya: 

‚Keringat beliau seperti kilauan mutiara, keringatnya berbau harum 
melebihi keharuman kasturi‛. 

Bait tersebut di atas menerangkan tentang penggambaran Nabi 

Muhammad saw. secara fisik yaitu keharuman dan kilauan yang ditimbul dari 

keringantnya. Jadi dalam satu bait ini terdapat dua macam bayan yaitu 

perumapamaan keringat Nabi Muhammad saw. dengan kilauan mutiara yang 

kemudian disebut sebagai tasybi>h dan ungkapan keringat Nabi Muhammad saw. 

dengan bau harum yang melebih bau harum minyak kasturi. Pertama: yang 

berbentuk tasybi>h merupakan bentuk tasybi>h bit}arfa>I h}issiyya>n (حسياف بطرِف تشبيو) .  

لؤ وجهو الشريف تأللؤ القمر ِف الليلة البدريةيتأل .17  

Artinya: 

‚Wajah beliau berkilau bagai bulan purnama‛. 

Secara kerseluruhan bait tersebut di atas megandung makna 

penggambaran wajah Nabi Muhammad saw. yang berkilau bagai bulan 

purnama. Karena bait ini mengandung makna perumpamaan maka bait ini 

termasuk dalam kategori al-tasybi>h.  Dalam bait ini tidak disebutkan adat 

tasybi>hnya hanya menyebutkan musyabbah dan musyabbah bihnya. Kata al-

wajh ( جوو ال ) sebagai musyabbah dan kata al-qamar (القمر) sebagai musyabbah 

bihnya. Kedua kata yaitu musyabah dan musyabbah bih atau t}arfa>inya 
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merupakan kata yang h}issi> makax disebut sebagai al-tasbi>h bi t}arfai al-

h}issi>yain. 

 اللهم َي ِبسط اليدين ِبلعطية .18

Artinya: 

‚Ya Allah, wahai Tuhan yang membentangkan kedua tangan-Nya 
dengan karunia pemberian‛. 

Dalam bait tersebut di atas menunjukkan bahwa Allah swt. 

membentangkan tangannya dengan pemberian. Secara logika, tergambar bahwa 

Allah swt. memiliki tangan sebagaimana manusia lainnya. Namun di sisi lain 

diketahui bahwa Allah swt. memiliki sifat mukha>lafah li al-h}awa>di>s yang artinya 

berbeda dengan makhluk. Tangan yang dibentangkan Allah swt. maksudnya 

adalah penggambaran kepada manusia bahwa betapa besar karunia pemberian 

Allah swt. Dianalogikan dengan menggunakan tangan karena objek yang akan 

disampaikan berita adalah manusia yang memiliki dan memahami organ tangan 

dan mengetahui berbagai fungsi yang sering disandarkan kepada organ tangan 

tersebut. Jadi mudah untuk mengetahui inti dari kalimat yang disampaikan. 

Karena pemahaman manusia pada umumnya jika seseorang mengulurka tangan 

berarti orang tersebut hendak memberi. Jadi bait ini termasuk maja>z mursal 

‘ala>qah al-’a>liyyah ( اآللية عالقة مرسل غتاز ). 

 نسألك اللهم أبنوارؾ القدسية .19

Artinya: 
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‚kami memohon kepada-Mu dengan cahaya-Mu yang suci‛. 

Bait tersebut di atas secara keseluruhan bermakna permohonan kepada 

dengan cahaya-Nya yang suci. Kata al-nu>r (النور) atau al-anwa>r (األنوار) sebagai 

bentuk permohonan kepada Allah swt. Dalam hal ini, tentu yang dimaksudkan 

bukanlah cahaya itu sebagi  zat Allah swt. Karena tidak berbentuk dan tidak 

pernah terjangkau oleh manusia bentuknya. Apabila seseorang membayangkan 

sebentuk sesuatu tentang Allah swt., maka Allah tidak seperti itu. Jadi sebentuk 

cahaya yang dimaksud pada bait tersebut adalah cahaya kasih sayang, ampunan 

dll. Karena sifat cahaya yang sifatnya bias dan memberi terang terhadap segala 

sesuatu yang terjangkau olehnya, maka diharpakan kasih sayang dan ampunan 

Allah swt. menyeluruh terhadap seluruh makhluknya. Jadi bait ini termasuk 

dalam kategori maja>z mursal ‘ala>qah al-mubdaliyyah ( اظتبدلية عالقة مرسل غتاز ). 

 اليت أزاحت من ظلمات الشك دجاه .20

Artinya: 

‚Yang menghilangkan gelapnya keraguan‛. 
Bait tersebut dia atas secara keseluruhan mengandung makna 

penggambaran sifat Allah swt. yang menghilangkan gelapnya keraguan. Jadi 

keraguan yang digambarkan pada bait ini adalah keraguan yang sangat mendalam 

sehingga menyandarkan keraguan itu dengan kata kegelapan. Jadi keraguan yang 

gelap secara hakiki. Karena keraguan merupakan sifat yang berhubungan dengan 

rasa yang dirasakan masnusia. Sedangkan kegelapan adalah keaadaan yang 



129 

 

menunjukkan tiada terang atau seberkas cahaya yang jatuh pada retina sehingga 

suatu obejk bisa terlihat. Jadi kedua kata tersebut bertolak belakang dan tidak 

bisa disandingkan secara makna hakiki. Maka dari itu bait tersebut dalam maja>z 

mursal ‘ala>qah al-h}aliyah ( اضتالية ةقعال مرسل غتاز ). 

 ونتوسل إليك بشرؼ الذات احملمدية .21

Artinya: 

‚Dan kami bertawassul kepada-Mu dengan kemuliaan Nabi 
Muhammad‛. 

Bait tersebut di atas secara keseluruhan bermakna bahwa Nabi 

Muhammad saw. dijadikan sebagai penghubung kepada Allah swt. dengan 

memohon kemulian dari Allah swt. Perantara melalui Nabi Muhammad saw. 

dengan meminta kemulian dari Allah swt. merupakan bentuk pengungkapan dan 

penempatan Nabi Muhammad saw. sebagai penghubung kepada Allah swt. 

Dalam hal tersebut menganalogikan Nabi Muhammad saw. seperti suatu benda 

yang mampu menghantarkan atau menghubungkan yang satu dengan yang lain. 

Namun yang biasa terjadi secara umum bahwa penghubung maupun yang 

dihubungkan biasanya bersifat nyata dan terdefinisi. Sedangkan Nabi 

Muhammad saw. yang dianggap sebagai penghubung dan kemulian Allah swt. 

sebagai tujuan. Jadi bait ini termasuk maja>z mursal ‘ala>qah al-h}a>liyyah (  مرسل ازغت

اضتالية عالقة ). 
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فاختفت منو البدور، أشرق البدر علينا  .22  
Artinya: 
‚Bulan purnama telah terbit menyinari kami, Pudarlah purnama purnama 
lainnya‛. 

Potongan bait qas}i>dah tersebut diatas menunjukkan makna bahwa ada 

bulan yang terbit diatara mereka (penduduk mekah). Secara makna bait tersebut 

mengandung dua makna boleh hakiki boleh juga maja>zi>. Secara hakiki bisa 

terjadi karena objek dan pelaku keduanya lazim terjadi dikehidupan sehari-hari 

manusia. Bulan yang terbit, disaksikan dan dinikmati oleh manusia merupakan 

hal yang sering terjadi bahkan hamppir tiap hari disaksikan oleh manusia pada 

titik dan koordinat tertentu. Namun demikian, bait tersebut juga bisa 

mengandung makna maja>zi>. Hal tersebut karena kondisi teks dan muatan tema 

yang dikembangkan oleh penganrang adalah menceritakan tentang kelahiran 

Nabi Muhammad saw. Dengan demikian memungkinkan bait tersebut 

mengandung makna bahwa bulan yang dimaksudkan adalah Nabi Muhammad 

saw. yang telah lahir dan membawa ajaran dan petunjuk untuk manusia dan 

seluruh alam. Jadi secara teori bait qas}i>dah ini termasuk kategori kina>yah. 

قط يا وجو السرور، مثل حسنك ما رأينا  .23  
Artinya: 
‚Belum pernah kami lihat keindahan sepertimu wahai orang yang 
berwajah riang gembira‛. 

Bait tersebut di atas menunjukkan makna penggambaran wajah Nabi 

Muhammad saw. yang begitu indah dengan keindahan yang tidak pernah 

disaksikan sebelumnya. jadi bait it merupakan potongan atau telah mengalami 
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prose pembungan atau penghilangan sebagai lafaz dengan alasan tertentu. 

Adapun kemungkinan asalnya kalimat sempurnanya adalah sebagai berikut: 

ك قط َي وجو السروروجهمثل حسن  حسن الوجوما رأينا   

Artinya: 

‚Kami belum belum pernah melihat wajah yang indah seperti indahnya 

wajahmu, wahai yang berwajah riang gembira‛. 

Kata atau lafaz yang berwarna merah tersebut merupakan kata yang 

dibuang atau dihilangkan oleh pengarang dengan alasan tertentu. Jadi bait ini 

termasuk kategori tasybi>h yang h}issiyya>n yaitu tasybih yang musyabbah dan 

musyabbah bihnya keduanya merupakan sesuatu yang bersifat h}issi> yaitu dapat 

diketahui dengan lima indera manusia. 

أنت نور فوق نور، أنت شمس أنت بدر  .24  
Artinya: 
‚Engkaulah matahari, engkaulah bulan purnama, engkaulah cahaya di atas 
cahaya‛. 

Bait qas}i>dah tersebut di atas menunjukkan penggambaran Nabi 

Muhammad saw. laksana matahari, laksana bulan dan dia aadalah cahaya di atas 

cahaya. Bait tersbut termasuk dalam kategori tasybi>h murakkab dan tidak 

disebutkan semua rukunnya yaitu adat tasybi>h ( والتشبي أداة ) dan wajh al-syabah 

( الشبو وجو ) yang diuraikan sebagai berikut: 
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مشس أنت  (anta syamsun) merupakan potongan bait yang dihilangkan adat 

tasybi>h ( التشبيو أداة ) yaitu ka (كػ) dan wajh al-syabah ( الشبو وجو ). Jadi asal dari 

potongan bait tersebut adalah كالشمس أنت ...  yang berarti engkau laksana 

matahari. Tujuan penggambaran Nabi Muhammad saw. laksana matahari adalah 

mengikuti sifat matahri yang memancarkan sinarnya dengan cara bias yang 

menyeluruh kepada setiap yang dituju. Persamaan dengan Nabi Muhammad saw. 

adalah Nabi Muhammad membawa ajaran agama Islam kepada seluruh manusia 

dan rahmat bagi seluruh alam. 

بدر انت   (anta badrun) merupakan potongan bait yang dihilangkan adat 

tasybi>h ( التشبيو أداة ) dan wajh al-sayabahnya. Jadi potongan bait tersebut berasal 

dari كالبدر أنت  (anta ka al-badri) yang artinya adalah engkau laksana bulan. Jadi 

bait tersebut menggambarkan Nabi Muhammad saw. laksana bulan yang 

memberi terang di malam gelap gulita. Hal tersebut sesuai dengan kondisi 

masayarakat Mekah khususnya dan bangsa Arab umumnya yang gelap akan 

aqidah. Gelap akan aqidah yang dimaksud adalah karena sebelum kelahiran 

bahkan saat setelah kelahiran Nabi Muhammad saw. pun masyarakat Arab atau 

penduduk Mekah megalami masa kejahiliyahan. Jahiliyah yang dimaksudkan 

bukan karena mereka bodoh atau kurang faham dalam berfikir melainkan 

perlakuan terhadap hal keagamaan atau ketuhanan yang keliru. Karena mereka 
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menyembah patung berhala yang mereka pahat sendiri sebagai tuhan mereka. 

Budaya mereka pun masih banyak yang berdasarkan adat istiadat yang masih 

perlu perbaikan baik moral maupun kemanusiaan. 

نور فوؽ نور أنت  (anta nu>r fauqa nu>r) merupakan potongan bait yang 

menggambarkan Nabi Muhammad saw. sebagai cahaya di atas cahaya. 

Penggambara Nabi Muhammad saw. tersebut sebagai cahaya diatas cahaya 

merupakan penyempitan teks namun tetap megandung makna yang luas. Tujuan 

dari penyempitan teks antara lain untuk mendapatkan tatanan bahasa yang indah, 

singkat namun mengandung makna yg luas. Dengan demikian tidak salah jika 

bait ini yang merupakan salah satu pembahasan baya>n karena teks singkat namun 

mengandung makna yang luas. Jadi asal bait tersebut adalah نور فوؽ كالنور أنت  

(anta ka al-nu>r fauqa nu>r) yang artinya engkau bagai cahaya di atas cahaya. 

Perumpamaan Nabi Muhammad saw. sebagai cahaya melebihi cahaya yang lain 

karena meganggap bahwa dia datang membawa ajaran, kitab ataupun pedoman 

yang melengkapai atau menyempurnakan ajaran para Nabi dan Rasul terdahulu. 

Maka cahaya yang dimaksud adalah para Nabi dan Rasul utusan Allah swt. yang 

masing-masing membawa ajaran maupun kitab dan suhufnya. Jadi di antara 

semua Nabi dan Rasul yang membawa ajaran serata kitabnya masing-masing, 

maka Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul yang kemudian dianalogikan 

sebagai cahaya merupakan pemimpin, penutup pelengkap dan penyempurna dari 

semua cahaya terdahulu. 

أنت مصباح الصدور، أنت إکسير وغالي  .25  
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Artinya: 
‚Engkau bagaikan emas murni yang mahal harganya, Engkaulah pelita 
hati‛. 

Bait tersebut diatas mengandung makna penggambaran Rasu>lullah Nabi 

Muhammad saw. laksana emas murni yang mahal dan juga sebagai lentera hati. 

Jadi potongan bait anta iksi>r wa ga>li> ( وغايل كسريإ أنت ) adalah merupakan bait 

yang termasuk kategori tasybi>h namun tidak disebutkan adat tasybih dan wajh 

syabahnya. Asal bait lengkapnya adalah كاإلكسري أنت  yang artinya adalah engkau 

laksana emas. Penggambaran Nabi Muhammad saw. sebagai laksana emas 

dimaksudkan untuk menghormati, mengagungkan ataupun menghargai beliau 

sebagai pemimpin seluruh alam dan sebagai pembawa petunjuk dan berita 

gembira bagi seluruh alam. Jadi pengamabaran Nabi Muhammad saw. sebagai al-

iksi>r (اإلكسري) merupakan bentuk ta’z}im (التعظيم) kepadanya.  

Pada potongan bait selanjutnya adalah الصدور مصباح أنت  merupakan 

penggambaran Rasu>lullah Muhammad saw. sebagai lentera hati. Potongan bait 

ini juga merupaka tasybi>h yang menghilangkan atau tidak menyebutkan adat 

tasybi>h ( التشبيو أداة ) dan wajh syabah ( الشبو وجو ) nya. Jadi asalnya adalah أنت 

الصدور يصبح كاظتصباح  yang artinya adalah engkau laksana lentera penerang hati. 

Menggambarkan Nabi Muhammad saw. laksana lentera merupkan bentuk 

penghargaan kepada beliau yang telah membawa cahaya terang berupa ajaran 
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Agama Islam kepada masyarakat jahiliyah khususnya kala itu. Karena dengan 

ajaran yang disebarkan beliau sehingga manusia berada dalam kebenaran 

terhadap ketuhanan dan kemanusiaan. 

Bait ini jika ditinjau dari h}issi>nya, maka bait ini merupakan tasybi>h yang 

h}issiyya>n yaitu kedua t}arfa>inya atau musyabbah dan musyabbah bihnya 

merupakan hal yang bersifat h}issi> yaitu dapat diketahui atau difahami dengan 

menggunakan lima indera manusia. 

بالسرڳ إال إليك، ما رأينا العيس حنت  .26  

Artinya: 
‚Belum pernah kami melihat unta putih berbalur hitam berdenting (unta 
dari induk yang baik) berjalan malam hari kecuali unta yang datang 
kepadamu‛. 

Makna bait tersebut diatas menjelaskan bahwa belum pernah terlihat unta 

yang baik melebih baiknya unta yang datang kepada Nabi Muhammad saw. Jadi 

di zaman Rasu>lullah saw. unta ‘i>s merupakan unta yang baik karena telahir dari 

induk yang baik baik dari segi fisik maupun dalam perkembang biakannya. Jadi 

bait ini bisa bermakna hakiki dan bisa bermakna maja>zi. Makna hakikinya bahwa 

mungkin saja suatu hari di masa Rasulullah Muhammad saw. ada seekor unta 

yang pernah datang kepada beliau dengan cara maupun keadaan tertentu. Namun, 

bisa juga bermakna maja>zi> yaitu dimaksudkan adalah Rasulullah itu sendiri yang 

merupakan makhluk pilihan yang terlahir dari keluarga yang baik secara silsilah 

yang sampai kepada Nabi Ibrahim as. baik dari segi agama maupun keturunan. 

Jadi secara teoretis bait ini termasuk dalam kategori kina>yah karena bait 

terserbut bermakna ganda, bisa bermakna hakiki dan maja>zi>. 
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والمال صلوا عليك، قد أظلت  مةوالغما .27  

Artinya: 
‚Awan tebal memayungimu, seluruh tingkat golongan manusia (secara 
nasiona atau menyeluruh) mengucapkan Rasul kepadamu‛. 

Bait tersebut dia tas mengandung makna bahwa awal memayungi dan 

seluruh bangsa bers}ala>wat kepada Nabi Muhammad saw. Secara logika awan 

tidak pernah memayungi dan berbentuk payung. Mungkin yang dimaksudkan 

adalah bila beliau sedang berjalan di bawah terik matahari makan dengan izin 

Allah swt. awan mendung. Dan bisa juga awan yang dimaksud pada bait tersebut 

adalah orang-orang kafir Quraisy yang telah memeluk agama Islam maupun yang 

belum memeluk agama Islam yang mencintai dan mengaguminya selalu 

melindungi Nabi Muhammad saw. Jadi secara teoretis bait ini termasuk dalam 

kategori kina>yah karena dalam satu bait atau kalimat mengandung dua makna 

yang kemungkinan terjadi, yaitu antara makna hakiki dan makna maja>zi>. 

عندك الظبي النفور، واستجارت ياحبيبي  .28  

Artinya: 
‚seekor kijang datang memohon keselamatan kepadamu wahai kekasih‛. 

Bait tersebut menunjukkan bahwa ada seekor kijang datang kepada Nabi 

Muhammad saw. untuk memohon keselamatan kepadanya. Secara umum, kijang 

merupakan binatang yang mampu berjalan melakukan pergerakan menuju suatu 

titik atau suatu objek. Jadi bisa saja dengan izin Allah swt. ada seekor kijang 

yang datang kepada kepada Nabi Muhammad saw. untun memohon keselamatan. 

Tentu dengan cara dan keadaan tertentu sesuai dengan kehendak Allah swt. 
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Namun, di sisi lain, kijang yang dimaksud bisa jadi adalah seorang sahabat 

Rasulullah yang lihat dan elok dalam perwatakannya datang kepada Nabi 

Muhammad saw. untuk memohon keselamatan. Jadi secara teoretis bait ini 

termasuk dalam kategori kina>yah. 

وتذلل بين يديك، وأتاك العود يبکي  .29  

Artinya: 
‚Pohon-pohon datang kepadamu menangis bersimpuh merasa hina di 
hadapanmu‛. 

Bait tersebut di atas mengandung makna bahwa pohon-pohon datang 

menangis dan bersimpuh di hadapan Nabi Muhammad saw. Secara logika 

umumnya pohon it menetap pada satu tempat. Sekalipun ada yang mengatakan 

bahwa sekuruh pohon bahkan gunung itu selalu bergerak atau bergeser dari 

tempatnya. Namun dalam konteks bait ini pergerakan pohon yang seperti itu 

yang menunjukkan gerakan yang aktif dan cenderung cepat untuk menuju satu 

objek yaitu Nabi Muhammad saw. Jika demikian, maka bait tersebut bukan 

bermakna hakiki, namun bermakna maja>zi>. Bisa saja bermakna bahwa pohon-

pohon yang datang kepada Nabi Muhammad saw. itu adalah orang-orang yang 

dulunya membenci bahkan menghina dan cenderung menolak Nabi Muhammad 

saw. lambat laun kagum dan bersimpuh menyatakan keimanan kepada Allah swt. 

dan memeluk agama Islam.  
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1. Tabulasi 

No. Kalimat/ Bait At}t}ir 

 (عّطر)

Kategori Arti 

َرُه اْلَكِرمْي،  1 َعطِِّر الّلُهمَّ قَػبػْ
ِبَعْرٍؼ َشِذيٍّ ِمْن َصاَلٍة َو 
 َتْسِلْيم

 Ya Allah, berilah bau‚ استعارة 7
keharuman pada kubur 
baginda yang Mulia 
dengan keharuman 
S}alawat dan Salam-Mu 
‛. 

ُمْسَتِدرِّا فَػْيَض اْلبػَرََكاِت  7
 َعَلى َما َأََنَلُو َوَأْواَلهْ 

 

غتاز مرسل  7

 عالقة البدلية

‚seraya memohon 
limpahan berkah atas 
apa yang telah di 
berikan oleh- Nya‛. 

َوُأَصلِّْي َوُأَسلُِّم َعَلى  6
النػُّْوِر اْلَمْوُصْوِؼ ِِبلتػََّقدُّـِ 
 َوْاأَلوَِّليَّةْ 

غتاز مرسل  7

 عالقة اضتالية

‚Dan aku panjatkan 
s}alawat dan salam 
kepada Cahaya (Nabi 
saw.) yang mendahului 
makhluk lain‛. 

َوَأْنُشُر ِمْن ِقصَِّة اْلَمْوِلِد  7
النػََّبِويِّ بُػُرْوًدا ِحَساًَن 

َقرِيَّةْ    َعبػْ

 تشبيو - 7

غتاز مرسل  -

 عالقة البدلية

‚Dan aku sebarkan baju 
keindahan berupa kisah 
Maulid (kelahiran Nabi 
saw.) dengan bahasa 
Arab‛. 

ِه َعْبِد َوَبَدَر َبْدرُُه ِفْ  8 َجِبنْيِ َجدِّ
 اْلُمطَِّلِب َوابِْنِو َعْبِد هللاْ 

غتاز مرسل  7

 عالقة اضتالية

‚sang purnama terbit di 
kening neneknya, yaitu 
‘Abdil Mut}t}alib dan 
putranya, yaitu 
‘Abdillah”. 

َعِت الثَِّماُر َوَأْدََن  9 َوَأيْػنػَ
 الشََّجُر ِلْلَجاِن َجَناهْ 

 

 Buah-buahan menjadi‚ كناية 3
matang dan pepohonan 
mengayunkan buahnya 
pada orang yang ingin 
memetiknya‛. 
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ـُ  6 َوَخرَِّت ااْلَِسرَُّة َواأْلَْصَنا
َواهْ   َعَلي اْلُوُجْوِه َواأْلَفػْ

 Kursi-kursi kerajaan‚ كناية 3
dan berhala-berhala 
terjugkal di wajah dan 
mulutnya‛. 

َوتَػَباَشَرْت ُوُحْوُش  8
اْلَمَشاِرِؽ َواْلَمغَاِرِب 
 َوَدَوابػَُّها اْلَبْحرِيَّةْ 

 Binatang-binatang liar‚ كناية 3
di timur dan barat dan 
yang berada di lau ikut 
bergembira‛. 

َواْحَتَسِت اْلَعَواملُ ِمَن  6
 السُُّرْوِر َكْأَس زُتَيَّاهْ 

مرسل غتاز  3

 عالقة اضتالية

‚Seluruh alam ikut 
meneguk gelas-gelas 
kegembiraan‛. 

 

َوُبشَِّرِت اصتِْنُّ ِبِِْظاَلِؿ  77
َزَمِنِو َوانْػتػََهَكِت اْلَكَهانَةُ 
 َوَرِىَبِت الرَّْىَبانِيَّةْ 

6  Wajahmu bagaikan 

mentari berinar. Malam 

yan cerah semakin 

cerah 

َكالشَّْمِس ِمْنَك   َوػتَُيِّا 77
ُمِضْئُ * َأْسَفَرْت َعْنوُ 
َلٌة َغرَّاءُ   َليػْ

 Wajahmu bagaikan‚ تشبيو 4
mentari bersinar. 
Malam yan cerah 
semakin cerah‛. 

َلُة اْلَمْوِلِد الَِّذْي َكاَف  77 َليػْ
ْوِمِو  يػْ*ػِن ُسُرْوٌر بِيػَ ِللدِّ
 َواْزِدَىاءُ 

غتاز مرسل  7

 عالقة اصتزئية

‚Itulah malam 

kelahiran yang 

menjadikan agama 

menjadi gembira dan 

berseri‛. 

وأماط لو حجب األنوار  76
 اصتاللية

كناية عن  77

 الصفة

‚Saat itu Allah swt. 
menghilangkan tabir-
tabir Nur keagungan‛. 
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و أراه بعيِن رأسو من  77
 حضرة الربوبية ما أراه

 Sampai beliau‚ كناية 77
diperlihatkan Dzat 
Allah swt. dengan dua 
mata kepala beliau‛. 

وبني كتفيو خامت النبوة  78
 قد عمو النور وعاله

 Di antara kedua‚ كناية 76
punggungnya ada cap 
atau tanda kenabian 
dengan sinar yang 
menyelubunginya‛. 

وعرقو كاللؤلؤ وعرفو  79
 اطيب من النفحات
 اظتسكية

 Keringat beliau seperti‚ تشبيو 76
kilauan mutiara, 
keringatnya berbau 
harum melebihi 
keharuman kasturi‛. 

يتأللؤ وجهو الشريف  76
تأللؤ القمر ِف الليلة 
 البدرية

 Wajah beliau berkilau‚ تشبيو 76

bagai bulan purnama‛. 

اللهم َي ِبسط اليدين  78

 ِبلعطية

غتاز مرسل  76

 عالقة اضتالية

‚Ya Allah, wahai 
Tuhan yang 
membentangkan kedua 
tangan-Nya dengan 
karunia pemberian‛. 

نسألك اللهم أبنوارؾ  76
 القدسية

غتاز مرسل  76

 عالقة اظتبدلية

‚kami memohon 

kepada-Mu dengan 

cahaya-Mu yang suci‛. 

اليت أزاحت من ظلمات  77
دجاهالشك   

غتاز مرسل  76

 عالقة اضتالية

‚Yang menghilangkan 
gelapnya keraguan‛. 

ونتوسل إليك بشرؼ  77
 الذات احملمدية

غتاز مرسل  76 ‚Dan kami bertawassul 
kepada-Mu dengan 
kemuliaan Nabi 
Muhammad‛. 
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 عالقة اضتالية

 أشرق البدر علينا  77
 فاختفت منو البدور

 Bulan purnama telah‚ كناية قصيدة
terbit menyinari kami, 
Pudarlah purnama 
purnama lainnya‛. 

، مثل حسنك ما رأينا  76
 قط يا وجو السرور

 Belum pernah kami‚ تشبيو قصيدة
lihat keindahan 
sepertimu wahai orang 
yang berwajah riang 
gembira‛. 

، أنت شمس أنت بدر  77
 أنت نور فوق نور

 ,Engkaulah matahari‚ تشبيو قصيدة
engkaulah bulan 
purnama, engkaulah 
cahaya di atas cahaya‛. 

، أنت إکسير وغالي  78
 أنت مصباح الصدور

 Engkau bagaikan emas‚ تشبيو قصيدة
murni yang mahal 
harganya, Engkaulah 
pelita hati‛. 

، ما رأينا العيس حنت  79
 بالسرڳ إال إليك

 Belum pernah kami‚ كناية قصيدة
melihat unta putih 
berbalur hitam 
berdenting (unta dari 
induk yang baik) 
berjalan malam hari 
kecuali unta yang 
datang kepadamu‛. 

، قد أظلت  مةوالغما 76
 والمال صلوا عليك

 Awan tebal‚ كناية قصيدة
memayungimu, seluruh 
tingkat golongan 
manusia (secara 
nasiona atau 
menyeluruh) 
mengucapkan Rasul 
kepadamu‛. 

، واستجارت ياحبيبي  78
 عندك الظبي النفور

 seekor kijang datang‚ كناية قصيدة
memohon keselamatan 
kepadamu wahai 
kekasih‛. 

، وأتاك العود يبکي  76  Pohon-pohon datang‚  قصيدة
kepadamu menangis 
bersimpuh merasa hina 
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 .‛di hadapanmu وتذلل بين يديك
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2. Kategorisasi bait-bait dari masing-masing pembagian ilmu baya>n dalam 

kitab Barzanji (al-Tasybi>h, al-Maja>z dan al-Kina>yah) 

Setelah mengumpulkan kalimat-kalimat yang teridentifikasi sebagai 

kalimat yang masuk pembahasan ilmu Baya>n, maka penulis mengelompokkan 

masing-masing kalimat kedalam tiga bagian, yaitu al-Tasybi>h, al-Maja>z dan al-

Kina>yah, sebagai berikut: 

a. Kalimat yang termasuk Kategori al-Tasybi>h 

Dari semua yang kalimat yang telah penulis masukkan sebagai kategori 

pembahasan ilmu Baya>n maka penulis menemukan dua kalimat yang termasuk 

dalam kajian al-Tasybi>h. hal ini telah penulis tinjua dari segi kriterdia atau pun 

unsur maupun syarat al-Tasybi>h yang dapat dijadikan sebagai acuan suatu 

kalimat termasuk dalam pembahasan al-Tasybi>h, sebagai berikut: 

َلٌة َغرَّاءُ   َوػتَُيِّا َكالشَّْمِس ِمْنَك ُمِضئْ  (1 َأْسَفَرْت َعْنُو َليػْ  

Artinya: 

‚Wajahmu bagaikan mentari berinar. Malam yan cerah semakin cerah‛. 

 وعرقو كاللؤلؤ وعرفو اطيب من النفحات اظتسكية (2

Artinya: 

‚Keringat beliauseperti kilauan mutiara, keringatnya berbau harum 
melebihi keharuman kasturi‛. 

b. Kalimat yang termasuk kategori al-Maja>z 
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Dari semua yang kalimat yang telah penulis masukkan sebagai kategori 

pembahasan ilmu Baya>n maka penulis menemukan beberapa kalimat yang 

termasuk dalam kajian al-Maja>z. Hal ini telah penulis tinjua dari segi kriterdia 

atau pun unsur maupun syarat al-Maja>z yang dapat dijadikan sebagai acuan suatu 

kalimat termasuk dalam pembahasan al-Maja>z, sebagai berikut: 

 َأبْػَتِدُئ ْاإِلْماَلَء ِِبْسِم الذَّاِت اْلَعِليَّةْ  (1

Artinya: 

‚Aku memulai membacakan (kitab ini) dengan menyebut Nama Dzat 
Tuhan yang Maha Tinggi‛. 

 َوُأَصلِّْي َوُأَسلُِّم َعَلى النػُّْوِر اْلَمْوُصْوِؼ ِِبلتػََّقدُّـِ َوْاأَلوَِّليَّةْ  (2

Artinya: 

‚Dan aku panjatkan s}alawat dan salam kepada Cahaya (Nabi SAW..) 
yang mendahului makhluk lain, yang berpindah – pindah di dahi yang 
indah dan cerah‛. 

ِه َعْبِد اْلُمطَِّلِب َوابِْنِو َعْبِد هللاْ َوَبَدَر  (3 َبْدرُُه ِفْ َجِبنْيِ َجدِّ  

Artinya: 

‚Sang purnama terbit di kening neneknya, yaitu ‘Abdil Mut}t}alib dan 
putranya, yaitu ‘Abdillah‛. 

 َواْحَتَسِت اْلَعَواملُ ِمَن السُُّرْوِر َكْأَس زُتَيَّاهْ  (4

Artinya:  

‚Seluruh alam ikut meneguk gelas- gelas kegembiraan‛. 

 َوُبشَِّرِت اصتِْنُّ ِبِِْظاَلِؿ َزَمِنِو َوانْػتػََهَكِت اْلَكَهانَُة َورَِىَبِت الرَّْىَبانِيَّةْ  (5
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Artinya: 

‚Para jin di hibur dengan dekatnya kelahiran Nabi SAW.., ramalan- 
ramalan tukang ramal menjadi tidak tepat, kependetaan menjadi 
ketakutan‛. 

ْوِمِو َواْزِدَىاءُ  (6 يػْ*ػِن ُسُرْوٌر بِيػَ َلُة اْلَمْوِلِد الَِّذْي َكاَف ِللدِّ  َليػْ

Artinya: 

‚Itulah malam kelahiran yang menjadikan agama menjadi gembira dan 
berseri‛. 
 

c. Kalimat yang termasuk kategori al-Kina>yah 

Dari semua yang kalimat yang telah penulis masukkan sebagai kategori 

pembahasan ilmu Baya>n maka penulis menemukan beberapa kalimat yang 

termasuk dalam kajian al-Kina>yah. Hal ini telah penulis tinjua dari segi kriterdia 

atau pun unsur maupun syarat al-Kina>yah yang dapat dijadikan sebagai acuan 

suatu kalimat termasuk dalam pembahasan al-Kina>yah, sebagai berikut: 

َقرِيَّةْ  (1  َوَأْنُشُر ِمْن ِقصَِّة اْلَمْوِلِد النػََّبِويِّ بُػُرْوًدا ِحَساًَن َعبػْ

Artinya: 

‚Dan aku sebar luaskan baju keindahan berupa kisah Maulid (kelahiran 
Nabi SAW..) dengan bahasa arab, seraya menata kalung berupa nasab 
beliauyang mulia yang sekira menghiasi pendengaran‛. 

َعِت الثَِّماُر َوَأْدََن الشََّجُر ِلْلَجاِن َجَناهْ  (2  َوَأيْػنػَ

Artinya:  

‚Buah- buahan menjadi matang dan pepohonan mengayunkan buahnya 
pada orang yang ingin memetiknya‛. 

َواهْ  (3 ـُ َعَلي اْلُوُجْوِه َواأْلَفػْ  َوَخرَِّت ااْلَِسرَُّة َواأْلَْصَنا
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Artinya: 

‚Kursi- kursi kerajaan dan berhala- berhala terjugkal di wajah dan 
mulutnya‛. 

غَاِرِب َوَدَوابػَُّها اْلَبْحرِيَّةْ َوتَػَباَشَرْت ُوُحْوُش اْلَمَشاِرِؽ َواْلمَ  (4  

Artinya: 

‚Binatang- binatang liar di timur dan barat dan yang berada di lau ikut 
bergembira‛. 

 وبني كتفيو خامت النبوة قد عمو النور وعاله (5

Artinya: 

‚Di antara kedua punggungnya ada cap kenabian dengan sinar yang 
menyelubunginya‛. 

 يتأللؤ وجهو الشريف تأللؤ القمر ِف الليلة البدرية (6

Artinya: 

‚Wajah beliauberkilau bagai bulan purnama‛. 
 

3. Penjelasan masing-masing kalimat menurut klasifikasinya 

Setelah mengelompokkan masng-masing kalimat menurut pembagian 

ilmu baya>n, maka penulis menjelaskan alasan kalimat tersebut bisa dikategorikan 

kadalam masing-masing kategorinya, sebagai berikut: 

a. Kalimat yang termasuk Kategori al-Tasybi>h 

Dari semua yang kalimat yang telah penulis masukkan sebagai kategori 

pembahasan ilmu Baya>n maka penulis menemukan dua kalimat yang termasuk 

dalam kajian al-Tasybi>h. hal ini telah penulis tinjua dari segi kriterdia atau pun 
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unsur maupun syarat al-Tasybi>h yang dapat dijadikan sebagai acuan suatu 

kalimat termasuk dalam pembahasan al-Tasybi>h, sebagai berikut: 

َلٌة َغرَّاءُ  (1  َوػتَُيِّا َكالشَّْمِس ِمْنَك ُمِضْئُ * َأْسَفَرْت َعْنُو َليػْ

Artinya:  

Wajahmu bagaikan mentari berinar. Malam yan cerah semakin cerah. 

Dalam kalimat ini, terdapat unsur yang menjadikan kalimat tersebut 

termasuk dalam kategori pembahasan al-Tasybi>h, sebagaimana uradian berikut: 

 merupakan Musyabbah (sesuatu yang diperbandingkan) :   ػتَُيِّا

 merupakan ada>t Tasybi>h :  ؾَ 

 merupakan Musyabbah bi>h (objek yang : الشَّْمشِ 

diperbanddingkan) 

 merupakan wajh al-shaba>h (keterangan) :  ُمِضْيأٌ 

و كاللؤلؤ وعرفو اطيب من النفحات اظتسكيةوعرق (2  

Artinya: 

Keringat beliauseperti kilauan mutiara, keringatnya berbau harum 
melebihi keharuman kasturi. 
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Dalam kalimat yang kedua ini, terdapat unsur yang menjadikan kalimat 

tersebut termasuk dalam kategori pembahasan al-Tasybi>h, sebagaimana uradian 

berikut: 

 merupakan Musyabbah (sesuatu yang perbandingkan) :  عرؽ

 merupakan ada>t Tasybi>h :  ؾَ 

 merupakan Musyabbah bi>h (objek yang diperbandingkan) :  اللؤلؤ

b. Kalimat yang termasuk kategori al-Maja>z 

Setelah peneliti memilah kalimat yang termasuk dalam kategori 

pembahasan al-Maja>z, maka peneliti menemukan enam kalimat dengan uradian 

sebagai berikut: 

 َأبْػَتِدُئ ْاإِلْماَلَء ِِبْسِم الذَّاِت اْلَعِليَّةْ  (1

Kalimat tersebut di atas bermakna ‚Aku memulia menulis dengan nama 

zat yang Maha Tinggi‛. Kalimat tersebut termasuk kategori maja>z lug}awi> yaitu 

jenis isti‘rah karena penulis mengungkapkan keadaannya yang memulai 

menuliskan kitabnya dengan kata  ِِِبْسم. Menurut akal tidak mungkin seseorang 

menulis dengan kata  ٌِاْسم mungkin yang dimaksudkan penulis bahwa ddia 

memulai menulis dengan terlebih dahulu membaca atau menyebutkan  ُاْلَعِليَّةُ  الذَّات  
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artinya zat yang maha tinggi. Karena kata  َْاإِلْماَلء identik dengan alat bukan 

nama. 

َوُأَسلُِّم َعَلى النػُّْوِر اْلَمْوُصْوِؼ ِِبلتػََّقدُّـِ َوْاأَلوَِّليَّةْ َوُأَصلِّْي  (2  

Arti kalimat tersebut di atas adalah ‚saya bers}alawat dan bersalam 

kepada cahaya yang merupakan terdahulu dari yang lain‛. Kalimat di atas 

termasuk kategori isti‘arah karena kata kerja ataupun jenis pekerjaan yang 

terdapat dalam kalimat tersebut tidak bersesuadian secara akal. Hal tersebut 

dikarenakan kata  ُْأَصّلي dan  ُُأَسلِّم memerlukam objek yang merupakan benda 

hidup ataupun zat yang ddianggap mulia. Pada kalimat tersebut kata  ُْأَصّلي dan 

 sebagai objek النػُّْور yang berarti bers}alawat dan bersalam menjadikan kata ُأَسلِّمُ 

sedangkan kata tersebut tidak menunjukkan sesuatu yang hidup ataupun sesuatu 

yang dimuliakan. Bisa jadi kata النُّور pada kalimat tersebut disandarkan kepada 

Nabi Muhammada saw. yang diberi sifat atau disandarkan sifat cahaya padanya 

karena beliaumembawa cahaya berupa ajaran nilai-nilai keIslaman kepada 

kaumnya pada saat itu sampai saat ini. Hal ini berdasar pada firman Allah swt. 

dalam QS al-Ah}za>b/33: 56: 
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Terjemahnya: 

Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk 
Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi 
dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. 

Dari ayat tersebut dapat menjadi acuan bahwa Allah swt. bershalawat 

dan bersalam kepada Nabi Muhammad saw.. Shalawat Allah swt. berbeda dengan 

shalawat manusia kepada Nabi Muhammad saw. Bershalawat artinya, kalau 

shalawat itu dari Allah berarti memberi rahmat. Apabila shalwat itu dari 

Malaikat berarti memintakan ampunan dan apabila shalawat itu dari orang-orang 

mukmin berarti berdoa supaya diberi rahmat seperti dengan perkataan: Allahuma 

s}alli wa sallim ala> sayyidina> Muhammad. 

ِه َعْبِد اْلُمطَِّلِب َوابِْنِو َعْبِد هللاْ  (3  َوَبَدَر َبْدرُُه ِفْ َجِبنْيِ َجدِّ

Kalimat di atas termasuk isti‘a>rah karena kata  َرَ دَ ب  yang berarti telah 

terbit dan kata  َرٌ دْ ب  yang berarti bulan menunjukkan makna bahwa telah terbit bulan. 

Namun kata  ِِفْ َجِبنْي  yang berarti alis merupakan keterangan tempat, menunjukkan 

tempat terbitnya bulan itu tidak rasional. Karena pada umumnya bahwa bulan itu 

terbit atau tampak di belahan bumi tertentu dan pada saat tertentu, bukan pada alis. 

 َواْحَتَسِت اْلَعَواملُ ِمَن السُُّرْوِر َكْأَس زُتَيَّاهْ  (4
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Arti dari kalimat tersbut di atas adalah ‚Seluruh alam ikut meneguk 

gelas- gelas kegembiraan‛. Kalimat ini termasuk dalam kategori isti‘a>rah karena 

kata  َْواْحَتَست yang berarti meneguk memeiliki pelaku/ fa>‘il yaitu kata  ُِاْلَعَوامل yang 

bukan merupakan sesuatu yang bisa melakukan pekerjaan secara hakiki atau 

dengan kata lain bukan makhluk hidup yang pada umumnya bisa melakuakan 

kegiatan meneguk. Bisa jadi maksud dari kalimat tersebut bahwa seluruh isi alam 

ikut bergembira dengan kelahiran Nabi yang Mulia Muhammad saw. 

 َوُبشَِّرِت اصتِْنُّ ِبِِْظاَلِؿ َزَمِنِو َوانْػتػََهَكِت اْلَكَهانَُة َورَِىَبِت الرَّْىَبانِيَّةْ  (5

Arti  kalimat tersebit di atas adalah ‚Para jin di hibur dengan dekatnya 

kelahiran Nabi SAW.., ramalan- ramalan tukang ramal menjadi tidak tepat, 

kependetaan menjadi ketakutan‛. Kalimat  َُّوُبشَِّرِت اصتِْن yang berarti Jin dihibur 

atau digembirakan‛ memiliki keterangan bahawa mereka digembirakan dengan 

kabar akan segera lahir Nabi pilihan. 

Sebagaimana yang diketahui secara umum bahwa jin, peramal dan 

pendeta tidak pernah senang terhadap sesuatu yang bertentangan dengannya 

ataupun sesuatu yang mereka anggap ancaman baginya. Sedangkan kalimat 

tersbut mengandung makna bahwa seakan-akan mereka itu Jin, Peramal dan 

Pendeta diberi berita gembira ataupun dihibur akan kelahiran seorang Nabi yang 

akan membawa risalah ataupun petunjuk Allah SWT. yang tentunya akan 

mengancam visi dan misi mereka. 
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Kata   َْرت  merupakan kata yang berarti menghibur atau ُبشِّ

menggembirakan, pada hakikatnya mengandung makna ancaman bagi Jin, 

Peramal dan Pendeta dalam teks tersbut. 

يػْ*ػِن ُسُرْوٌر بِيػَْوِمِو  (6 َلُة اْلَمْوِلِد الَِّذْي َكاَف ِللدِّ َواْزِدَىاءُ َليػْ  

Kalimat tersebut di atas berarti ‚Itulah malam kelahiran yang 

menjadikan agama menjadi gembira dan berseri‛. Kalimat  ُْيِن ُسُرْور  َكاَف ِللدِّ

merupakan uangkapan yang menunjukkan kegembiraan. Namun yang menjadikan 

kalimat termasuk pembahasan isti‘a>rah karena كاف خرب  (Khabar Ka>na) yaitu kata 

 merupakan isim yang menujukkan rasa kegembiraan, sedangkan اذدىاء dan سرور

kata الدين berarti agama  yang merupakan pelaku dari yang merasakan 

kegembiraan.  

Pada umumnya yang merasakan kegembiraan adalah sesuatu yang hidup 

sedangkan Agama tidak hidup. Karena tidak mungkin agama yang bergembira 

atau tidak mungkin agama yang berseri. Bisa jadi yang dimaksudkan pengarang 

adalah orang yang mengimani agama Islam turut bergembira dan berseri atas 

kelahiran Nabi pilihan Muhammad saw. 

c. Kalimat yang termasuk kategori al-Kina>yah 
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Setelah peneliti memilah kalimat yang termasuk dalam pembahasan al-

Kina>yah, maka peneliti kemudian menjelaskan alasan kalimat tersebut dalam 

kategori pembahasan al-Kina>yah, sebagai berikut: 

َقرِيَّةْ  (1  َوَأْنُشُر ِمْن ِقصَِّة اْلَمْوِلِد النػََّبِويِّ بُػُرْوًدا ِحَساًَن َعبػْ

Kalimat tersebut di atas berarti ‚Dan aku sebar luaskan baju keindahan 

berupa kisah Maulid (kelahiran Nabi SAW..) dengan bahasa arab, seraya menata 

kalung berupa nasab beliauyang mulia yang sekira menghiasi pendengaran‛. 

Kalimat ini termasuk kedalam pembahasan al-Kina>yah karena kata  َُأْنُشر yang 

berarti menyebarkan atau sebar memiliki objek yaitu kata بُػُرْوًدا yang berarti baju. 

Secara logika kata menyebar dengan kata baju itu terdapat singkronisasi yang 

bdiasa terjadi dikalangan masyarakat. Namun di sisi lain terdapat kalimat yang 

berupa jumlah ismiyyah yaitu  ِِمْن ِقصَِّة اْلَمْوِلد yang berarti berupa kisah kelahiran. 

Yang umum terjadi adalah bahwa baju yang bdiasanya disebar di kalangan 

masyarakat adalah baju yang lazim digunakan sebagai penutup anggota badan. 

Namun pada teks ini yang disebarkan adalah baju yang berupa suatu kisah.  

Bisa jadi pengarang menggunakan kata بُػُرْوًدا yang berarti baju yang 

dima‘t}ufkan kepada kata  ًِحَساَن yang berarti indah yang jika digabung mejadi  

 dengan kalimat بُػُرْوًدا ِحَساَنً  yang berarti baju yang indah. Jadi kalimat بُػُرْوًدا ِحَساَنً 
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 dari segi keindahan. Karena kitab Barzanji yang mengandung ِمْن ِقصَِّة اْلَمْوِلدِ 

riwayat hidup Nabi Muhammad saw. mulai dari proses akan lakhirnya sampai 

lakhirnya mengandung nilai keindahan dan orang yang membacanya menjadi 

senang dan rindu kepada Nabi saat membacakannya, baik itu faham isinya 

maupun tidak. Maka pengarang sandingkan kalimat tersebut dengan kalimat baju 

yang indah. Karena baju yang indah akan disukai orang pada umumnya. 

َعِت الثَِّماُر َوَأْدََن الشََّجُر ِلْلَجاِن َجَناهْ  (2  َوَأيْػنػَ

Kalimat tersebut ddia atas mangandung arti ‚Buah- buahan menjadi 

matang dan pepohonan mengayunkan buahnya pada orang yang ingin 

memetiknya‛. Kalimat  َُأْدََن الشََّجر mengandung arti bahwa Pohon Menrendahkan 

atau menjulurkan. Dalam teks tersebut bahwa pohon merendahkan atau[un 

menjulurkan tangkainya kepada yang ingin memetiknya. Secara logika hal 

tersebut bisa terjadi. Hal tersbut beralasan karena bisa saja kata merendahkan 

atau menjulurkan itu nanti terjadi bila ada angin yang membuatnya merendahkan 

atau menjulurkan tangkainya. Jadi bukan karena keinginan pohon tersebut. 

Di sisi lain bisa saja pohon tersebut atas kuasa tuhan merendahkan atau 

menjulurkan tangkainya kepada yang menginginkan untuk memetiknya sebagai 

pertanda kegembiraan, kebahagdiaan dan kecintaannya atas kelahiran Nabi 

pilihan Muhammad saw. Jadi sebagai bentuk ekspresi kegembiraan pohon 

tersebut atas kelahiran Nabi pilihan Muhammad saw. maka ddia menjadikan 

mudah atau membantu orang yang yang ingin memetik buahnya dengan 
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merendahkan atau menjulurkan tangkainya supaya memudahkan bagi orang yang 

ingin memetiknya. 

َواهْ  (3 ـُ َعَلي اْلُوُجْوِه َواأْلَفػْ  َوَخرَِّت ااْلَِسرَُّة َواأْلَْصَنا

Kalimat tersebut di atas mengandung arti bahwa ‚Kursi- kursi kerajaan 

dan berhala- berhala terjugkal di wajah dan mulutnya‛. Kalimat  َخرَِّت ااْلَِسرَُّة

ـُ   mengandung arti bahwa kersi kerajaan dan berhala terjungkal. Dalam hal َواأْلَْصَنا

yang seperti ini kursi dan berhala yang terjungkal bdiasa saja terjadi dalam 

kehidupan sehari. Bisa saja hal tersebut terjadi karena ada yang sengaja 

menjungkalnya, terkena benturan ataupun terkena beban yang berart sehingga 

membuatnya terjungkal. 

Di sisi lain kalimat  َْواه  yang berarti di wajah dan di َعَلي اْلُوُجْوِه َواأْلَفػْ

mulutnya merupakan keterangan di dalam kalimat tersebut. Jadi makna secara 

utuh kalimat tersebut seakan memberitakan bahwa pada saat itu menjelang 

kelahiran Nabi pilihan Muhammad saw. terjadi banyak hal. Ddiantaranya seperti 

yang terjadi pada pohon yang merendahkan atau menjulurkan tangkainya bagi 

yang ingin memetiknya, sebagai bentuk kegembiran atas lakhirnya Nabi 

Muhammda saw. Adapula berhala dan kursi kerajaan yang terjungkal di wajah 

dan di mulutnya sebagai pertanda calaka baginya.  

Kursi kerajaan dan berhala terjungkal di mulutnya bisa saja 

mengandung makna bahwa dengan kelahiran Nabi Muahmmad saw. itu 



156 

 

merupakan masa kehancuran bagi mereka dari kerajaan yang mempertuhankan 

berhala dan tak mampu berkata-kata untuk mencegah hal tersebut terjadi. 

 َوتَػَباَشَرْت ُوُحْوُش اْلَمَشاِرِؽ َواْلَمغَاِرِب َوَدَوابػَُّها اْلَبْحرِيَّةْ  (4

Kalimat tersebut di atas mengandung arti bahwa ‚Binatang- binatang 

liar di timur dan barat dan yang berada di lau ikut bergembira‛. Kata     ْتَػَباَشَرت  

yang berarti bergembira memiliki fail yaitu binatang-binatang laut yang berada 

di bagian belahan bumi di timur dan barat. Pada umumnya kata bergembira 

disandarkan pada manusia, hewan, jin dan lain sebagainya. Jadi kalimat ini yang 

mengatakan bahwa binatang-binatang laut turut bergembira atas kelahiran Nabi 

pilihan Muhammad saw. secara logikan bdiasa terjadi. Namun karena yang 

bergembira adalah binatang, terlebih lagi semua binatang-binatang yang ada di 

belahan bumi timur dan barat maka di sini tidak jelas kalimatnya. Karena 

ekspresi gembira binatang tidak bisa dipredksikan dan tidak bisa diduga-duga. 

 وبني كتفيو خامت النبوة قد عمو النور وعاله (5

Kalimat tersebut ddia atas berarti “Di antara kedua punggungnya ada cap 

kenabian dengan sinar yang menyelubunginya‛. Kalimat خامت النبوة yang berarti 

cap kenabian atau cincin kenabian merupakan keterangan yang menunjukkan 

lambang atau simbol suatu perhdiasan atau aksesoris. Jadi kalimat tersebut 

menjelaskan bahwa di antara kedua punggungnya terdapat cap atau cincin 
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kenabian. Secara logika cincin itu seharusnya diletakkan atau dipakai di jemari 

tangan bukan di antara kedua punggung (وبني كتفيو). Tapi jadi cincin yang 

dimaksudkan memang ada di antara kedua punggung namun di ikatkan sebagai 

liontin kalung. Bisa jadi yang dimaksudkan pengarang adalah cincin di antara 

kedua punggung itu sebagai simbol kemuliaan yang dilimiliki oleh Nabi 

Muhammad saw. Simbol cincin disandarkan kepadanya karena manusia pada 

umumnya menjadikan cincin sebagai simbol kemuliaan atau starata sosdial 

seseorang. Makanya pengarang menyandarkan kata cincin kenabian dengan 

maksud ingin menunjukkan kemuliaan dan status kenabian yang melekat pada 

Nabi Muhammad saw. 

 يتأللؤ وجهو الشريف تأللؤ القمر ِف الليلة البدرية (6

Kalimat tersebut di atas berarti ‚Wajah beliauberkilau bagai bulan 

purnama‛. Kata يتأللؤ yang berarti berkilau merupakan kata kerja yang umumnya 

menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan yang dapat mengahasilkan 

cahaya ataupun mengalami proses pencahayaan. Sedangkan kata  ٌَوْجو yang berarti 

wajah merupakan isim yang mewakili ataupun tanda dan ciri dari seseorang. 

Maka kalimat يتأللؤ وجهو ayng berarti wajahnya berkilau atau bersinar mungkin 

saja memang benar berkilau atau bercahaya sebagaimana lampu yang bercahaya, 

tapi mungkin hasil dari sorotan cahaya dari sumber lain bukan wajahnya yang 

merupakan sumber cahaya.  
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Bisa jadi pengarang menjadikan kata  ٌَوْجو untuk menunjukkan kemulian 

dan kewibawaan Nabi pilihan Muhammad saw. Hal tersebut didasari oleh kata 

yang menjadi sifatnya yaitu kata  ُالشَّرِيف ayng berarti mulia.  
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B. Keindahan Baya>n dalam kitab Barzanji> 

 

Bentuk-bentuk keindahan baya>n yang terdapat dalam kitab Barzanji 

Dalam kitab Barzanji terdapat beberapa nilai-nilai keindahan baya>n 

yang terkandung di dalamnya. Keindahan baya>n itu muncul karena cara 

pengungkapan pengarang yang mampu mengungkapakan sejarah lakhirnya 

seorang Nabi bahkan kejaddian sebelum dan menjelang lakhirnya dengan bahasa 

yang indah dan mengandung nilai-nilai baya>n di dalamnya. 

Hal tersebut dapat dilihat dalam bait-bait atau kalimat yang 

menunukkan keindahannya, ddiantara sebagai berikut: 

1. Saat pengarang menggambarkan paras Nabi Muhammad saw. 

dengan mengumpamakannya sebagai matahari yang menjadi penerang. Bahkan 

dikatakan bahwa malam yang terang pun menjadi semakin terang karena 

pancaran sinar dari wajahnya. Sebagaimana disebutkan dalam bait barzanji 

sebagai berikut: 

َلٌة َغرَّاءُ   َوػتَُيِّا َكالشَّْمِس ِمْنَك ُمِضْئ َأْسَفَرْت َعْنُو َليػْ

Artinya:  

Wajahmu bagaikan mentari berinar. Malam yang cerah semakin cerah. 

 

2. Pengarang memuji Nabi pilihan Muahmmad saw. bahwkan dengan 

melalui keringat beliaudengan cara mengumpamakannya dengan mutiara. Jadi 

tetesan keringat dari tubuh Nabi diumpamakan sebagai mutiara. Tidak hanya itu 

bahkan keringat yang sifat dasarnya baunya tidak sedap ddianggapnya sebagai 
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sesuatu yang harum bahkan melebihi harumnya wangi-wangdian. Hal tersebut 

tetap terungkap dengan bait-baitnya yang indah dan mengandung nilai Baya>n. 

Sebagaimana tersebut di dalam kitabnya: 

 

 وعرقو كاللؤلؤ وعرفو اطيب من النفحات اظتسكية

Artinya: 

Keringat beliauseperti kilauan mutiara, keringatnya berbau harum 
melebihi keharuman kasturi. 

 

3. Bait selanjutnya menjadi nilai keindahan baya>n dalam kitab 

Barzanji yaitu bait  َْأبْػَتِدُئ ْاإِلْماَلَء ِِبْسِم الذَّاِت اْلَعِليَّة. Pada bait ini pengarang 

memulai menuliskan kitab karangannya tentang kelahiran Nabi pilihan 

Muhammad saw. dengan menyebut nama Allah SWT. dan pujdian terhadap-Nya, 

tentunya dengan tujuan mendapat keberkahan atas yang dilakukannya. Jika 

dikaitkan dengan Al-Quran ini sesuai dengan perintah Allah SWT. dalam Al-

Quran yang memerintahkan memulai sesuatu dengan menyebut nama-Nya. 

Sebagaimana firman Allah SWT. QS Al-‘Alaq: 96: 1: 

            

Artinya:  

‚Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan‛. 
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Dalam ayat tersebut Allah SWT. memerintahkan kepada manusia untuk 

memulai membaca dengan menyebut nama-Nya. Hal tersebut telah dilakukan 

oleh pengarang dalam memulai menuliskan kitabnya dan dituangkan menjadi 

satu baait bagian dari At-T}ir pertama dalam kitab Barzanji. Tidak hanya itu, 

uslub yang digunakan oleh pengarang pun mengikuti uslub yang digunakan 

dalam ayat tersebut. Hal tersebut dapat kita lihat sebagai berikut: 

Ayat Allah SWT. dalam QS Al-‘Alaq: 96: 1: 

َراْ  َخَلقَ  الَِّذيْ رَبَِّك  ِِبْسمِ  اقػْ  

Bait pertama dalam At-T}ir pertama: 

اْلَعِليَّةِ  الذَّاتِ  ِِبْسمِ اإِلْماَلَء  َأبْػَتِدأُ   

4. Setelah pengarang memulai menuliskan karangannya dengan terlebih 

dahulu mengagungkan Allah SWT, dengan nama-Nya yang Agung, maka 

pengarang kemudian bershalawat dan bersalam kepada Nabi pilihan Muhammad 

saw. Hal tersebut sesuai dengan perintah Allah swt. dalam QS Al-Ahza>b: 33: 56: 

                       

        

Artinya: 

‚Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk 
Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi 
dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. 
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Bershalawat artinya: kalau dari Allah berarti memberi rahmat: dari 

Malaikat berarti memintakan ampunan dan kalau dari orang-orang mukmin 

berarti berdoa supaya diberi rahmat seperti dengan perkataan:Allahuma shalli ala 

Muhammad. Dengan mengucapkan Perkataan seperti:Assalamu'alaika ayyuhan 

Nabi artinya: semoga keselamatan tercurah kepadamu Hai Nabi. 

Dalam baitnya tersebut, pengarang mengungkapkan keadaannya yang 

bershalawat dan bersalam kepada Nabi pilihan Muhammad saw. setelah ddia 

memulai tulisannya dengan menyebutkan nama Allah SWT. Baitnya menjadi 

indah karena shalawat dan salam yang ditunjukan kepada cahaya yang 

merupakan terdahulu dari yang lainnya. Seperti dalam baitnya dalam at-T}ir 

pertama bait ketiga: 

 اْلَمْوُصْوِؼ ِِبلتػََّقدُّـِ َوْاأَلوَِّليَّةْ َوُأَصلِّْي َوُأَسلُِّم َعَلى النػُّْوِر 

Artinya: 

‚saya bers}alawat dan bersalam kepada cahaya yang merupakan terdahulu 
dari yang lain‛. 

 

Dia mampu memciptakan bait yang menunjukkan kemuliaan Nabi 

Muhammad saw. tanpa harus menyebutkan nama ‚Muhammad‛ di dalamnya 

dengan menyebutkan kriteri yang identik dengannya sehingga pembacanya 

tergiring berfikir bahwa yang dimaksudkan adalah Nabi Muhammad saw. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan kajian terhadap teks kitab Barzanji, maka peneliti 

menyimpulkan hal yang terkait dengan pokok pembahasan sebagai berikut: 

1. Nilai-nilai baya>n yang terkandung dalam kitab Barzanji ada 4, yaitu 

yang termasuk dalam pembahasan al-Tasybi>h, al-Maja>z, al-Isti‘a>rah 

dan al-Kina>yah. Terdapat 29 bait atau kalimat yang termasuk kajian 

baya>n. Menurut syarat-syarat dari masing-masing bagian baya>n (al-

Tasybi>h, al-Maja>z, al-Isti‘a>rah dan al-Kina>yah), maka terdapat 6 

bait atau kalimat yan termasuk pembahasan al-Tasybi>h, 12 bait 

yang termasuk pembahasan al-Maja>z, 1 bait termasuk pembahasan 

al-istia‘a>rah dan 10 bait atau kalimat yang termasuk pembahasan al-

Kina>yah. 

2. Nilai-nilai keindahan baya>n yang terdapat dalam Barzanji ada 

beberapa hal, ddiantaranya cara pengarang memuji Allah SWT. 

dengan menggunakan sifat-Nya yang tertuang dalam bentuk bait 

yang indah. Pengarang juga menggambarkan bagaimana karakter 

seorang Nabi pilihan Muhammad saw. lewat bait-bait dengan 

pengungkapan yang indah dan dengan uslub yang indah. Sehingga 

sdiapapun yang membacanya akan merasa tenang. Terlepas si 

pembaca tahu atau tidak tahu artinya. 
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Nilai keindahan baya>n lainnya adalah ketika pengarang 

menghadirkan bait teks barzanji yang singkat, padat dan jelas 

namun mengandung makna yang lebih luas lagi. 
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B. Implikasi Penelitian 

Setelah membaca dan meneliti teks Barzanji, maka peneliti 

menyarankan untuk pemerhati sastra dan bahasa Arab agar melakukan penelitian 

terhadap teks Barzanji dengan kajian linguistik. Karena banyak kata-kata yang 

terulang atau pun sama yang terdapat dalam satu kalimat. Mungkin bisa dikaji 

dari segi ta’kid nya. Kenapa kata itu harus berulang dan apa pengaruhnya 

terhadap makna kalimta tersebut? Apakah itu mengandung makna tersendiri, 

khusus ataukah untuk menyempurnakan bait atau kalimatnya? 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

A. TEKS DAN ARTI BARZANJI 

Dalam bab yang ke empat ini terdapat teks Barzanji berikut Artinya 

sebagai objek dasar dalam penelitian ini. Dalam satu pasal peneliti 

menamakannya sebagai sebutan ‘At}t}ir yang ddiambil dari doa yang dipanjatkan 

kepada Allah SWT. untuk Nabiyullah Muhammad saw., sebagai berikut: 

َرُه اْلَكِرمْي، ِبَعْرٍؼ َشِذيٍّ ِمْن َصاَلٍة َو َتْسِلْيم َعطِّرِ  الّلُهمَّ قَػبػْ  

Kata    َْعطِّر  inilah yang menjadi asal penamaan tdiap pasal menjadi 

sebutan ‘At}t}ir, At}t{ir satu, dua dst. 

 

1. ‘At}t}ir Satu  

 اصتَنَُّة َونَِعْيُمَها َسْعًد ِلَمْن ُيَصلِّْي َوُيَسلُِّم َويُػَبِارُؾ َعَلْيوِ 

 ِبْسِم هللِا الرَّزْتِٰن الرَِّحْيمِ 

َأبْػَتِدُئ ْاإِلْماَلَء ِِبْسِم الذَّاِت اْلَعِليَّْة ` ُمْسَتِدرِّا فَػْيَض اْلبػَرََكاِت َعَلى َما َأََنَلُو َوَأْواَلْه ` 
لُِّم َوأَُثِنِّْ ِبَْمٍد َمَواِرُدُه َسائَِغٌة َىِنيَّْة ` ؽُتَْتِطًيا ِمَن الشُّْكِر اصْتَِمْيِل َمطَاََيْه ` َوُأَصلِّْي َوُأسَ 

َنقِِّل ِف اْلُغَرِر اْلَكِرْْيَِة َواصْتَِباْه ` َوأَ عَ  ْسَتْمِنُح َلى النػُّْوِر اْلَمْوُصْوِؼ ِِبلتػََّقدُّـِ َوْاأَلوَِّليَّْة ` اَْلُمتػَ
َرَة الطَّاِىَرَة النػََّبِويَّْة ` َويَػُعمُّ الصََّحابََة َوْاأَلتْػَباَع َوَمنْ  َوااَلْه `  هللَا تَػَعاََل ِرْضَواًَن خَيُصُّ اْلِعتػْ

 َوَأْسَتْجِدْيِو ِىَدايًَة ِلُسُلْوِؾ السُُّبِل اْلَواِضَحِة اصْتَِليَّْة ` َوِحْفظًا ِمَن اْلَغَوايَِة ِفْ ِخَطِط اطْتَطَاءِ 
َقرِيَّْة ` ََنِظًما ِمَن النَّسَ  ِب َوُخطَاْه ` َوأَْنُشُر ِمْن ِقصَِّة اْلَمْوِلِد النػََّبِويِّ بُػُرْوًدا ِحَساًَن َعبػْ
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ُو الَ الشَّرِْيِف ِعْقًدا حُتَلَّى اْلَمَساِمُع ِبُاَلْه ` َوَأْسَتِعنْيُ ِبَْوِؿ هللِا تَػَعاََل َوقُػوَّتِِو اْلَقِويَّْة ` فَِإنَّ 
َة ِإالَّ ِِبللِ   ` َحْوَؿ َواَل قُػوَّ

Maksudnya: 

Aku memulai membacakan ( kitab ini ) dengan menyebut Nama Dzat 

Tuhan yang Maha Tinggi, seraya memohon derasnya luapan berkah atas 

apa yang telah di berikan oleh- Nya. Dan keduanya, aku panjatkan puji 

yang muara airnya enak nan segar, sambil menaiki kendaran syukur yang 

indah. Dan aku panjatkan s}alawat dan salam kepada Cahaya ( Nabi SAW. 

) yang mendahului makhluk lain, yang berpindah – pindah di dahi yang 

indah dan cerah. Dan aku memohon pemberian Allah SWT berupa 

keridloan yang husus untuk para keluarga Nabi SAW. yang suci, dan 

merata untuk para Sahabat, pengikut, dan orang- orang yang 

menolongnya. Dan aku minta petunjuk- Nya agar bisa melewati jalan 

yang jelas dan agar di jaga dari kesesatan di dalam garis- garis dan 

langkah kesalahan. Dan aku sebar luaskan baju keindahan berupa kisah 

Maulid ( kelahiran Nabi SAW. ) dengan bahasa arab, seraya menata 

kalung berupa nasab beliauyang mulia yang sekira menghiasi 

pendengaran. Dan aku minta tolong dengan kekuatan Allah Ta’ala yang 

sangat kuat, karena tdiada daya dan upaya selain dengan Allah SWT. 

2. At}}t}ir Dua 

َرُه اْلَكِرمْي، ِبَعْرٍؼ َشِذيٍّ ِمْن َصاَلٍة َو َتْسِلْيم  .َعطِِّر الّلُهمَّ قَػبػْ

 اَلّلُهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َوَِبِرْؾ َعَلْيوِ 

َبُة اضْتَْمِد َو بَػْعُد؛ فََأقُػْوُؿ ُىَو َسيُِّدََن ػتَُمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن َعْبِد اْلُمطَّلِ  ِب َواشْتُُو َشيػْ
َرُة الَِّذْي  َدْت ِخَصالُُو السَِّنيَّْة ` ِإْبِن َىاِشٍم َواشْتُُو َعْمٌرو ْبِن َعْبِد َمَناٍؼ َواشْتُُو اْلُمِغيػْ زتُِ

َقاِصْيوِ  ٌع شُتَِّي ِبُقَصيٍّ ِلتػَ َتِمي ْاإِلْرتَِقاُء ِلُعْلَياْه ` ِإْبِن ُقَصيٍّ َواشْتُُو غتَُمِّ ِفْ ِباَلِد ُقَضاَعَة  يَػنػْ
اْلَقِصيَّْة ` ِإََل َأْف َأَعاَدُه هللُا تَػَعاََل ِإََل اضْتََرـِ اْلُمْحتَػَرـِ َفَحَمى زِتَاْه ` إْبِن ِكاَلٍب َواشْتُوُ 

ِِ ْبِن َغاِلِب ْبِن ِفْهٍر َواشْتُُو قُػَرْيٌش َوِإَلْيِو تُػْنسَ  ُب َحِكْيُم اْبِن ُمرََّة ْبِن َكْعِب ْبِن ُلَؤٍي
ُر َواْرَتَضاْه ` ِإْبِن َماِلِك اْبِن  اْلُبُطْوُف اْلُقَرِشيَّْة ` َوَما فَػْوَقُو ِكَناِنّّ َكَما َجَنَح ِإَلْيِو اْلَكِثيػْ
النَّْضِر ْبِن ِكَنانََة ْبِن ُخَزْْيََة ْبِن ُمْدرَِكَة ْبِن ِإْلَياَس َوُىَو َأوَُّؿ َمْن َأْىَدى اْلُبْدَف ِإََل 
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َع ِفْ ُصْلِبِو النَِّبُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِو َوَسلََّم ذََكَر هللَا تَػَعاََل َوَلبَّاْه ` الرَِّحاِب  اضْتََرِميَّْة ` َوشتُِ
ِإْبِن ُمَضَر ْبِن ِنَزاِر ْبِن َمَعدِّ ْبِن َعْدََنَف َوٰىَذا ِسْلٌك َنظََّمْت فَػَراِئَدُه بَػَناُف السُّنَِّة السَِّنيَّْة 

ُعُو إِ  ََل اطْتَِلْيِل ِإبْػَراِىْيَم َأْمَسَك َعْنُو الشَّارُِع َوَأَِبْه ` َوَعْدََنُف ِباَل رَْيٍب ِعْنَد َذِوي ` َوَرفػْ
َتَماْه ` َفَأْعِظْم بِِو ِمْن ِعْقٍد أَتَلَّقَ  ُتُو َوُمنػْ بِْيِح ِإشْتَاِعْيَل ِنْسبػَ ْت  اْلُعُلْوـِ النََّسِبيَّْة ` ِإََل الذَّ

َقاهْ َكَواِكُبُو الدُّرِّ  تػَ  ` يَّْة ` وََكْيَف اَل َوالسَّيُِّد ْاأَلْكَرـُ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم َواِسطَُتُو اْلُمنػْ

 َنَسٌب حَتَْسُب اْلُعاَل ِبَاَلْه # قَػلََّدتْػَها ؾُتُْوَمَها اصْتَْوزَاءُ 

 اءُ َحػبََّذا ِعْقُد ُسْؤَدٍد َوَفَخاٍر # أَْنَت ِفْيِو اْلَيِتْيَمُة اْلَعْصمَ 

 َوَأْكِرـْ ِبِو ِمْن َنَسٍب َطهََّرُه هللُا تَػَعاََل ِمْن ِسَفاِح اصْتَاِىِليَّْة ` َأْوَرَد الزَّْيُن اْلِعَراِقيُّ َواِرَدهُ 
 ` ِفْ َمْوِرِدِه اعْتَِِنِّ َوَرَواهْ 

وِ   َحِفَظ ْاإِللٰػُو َكَراَمًة ِلُمَحػمَِّد # آَِبَءُه ْاأَلغْتَاَد َصْوًَنِ الشتِْ

ُهْم َعارُُه # ِمْن آَدـٍ َوِإََل َأبِْيِو َوأُمِّػػوِ تػَ  َفاَح فَػَلْم ُيِصبػْ  رَُكوا السِّ

ِه َعْبِد  َسَراٌة َسَرى نُػْوُر النػُّبُػوَِّة ِفْ َأَسارِْيِر ُغَررِِىُم اْلَبِهيَّْة ` َوَبَدَر َبْدرُُه ِفْ َجِبنْيِ َجدِّ
 ` اْلُمطَِّلِب َوابِْنِو َعْبِد هللاْ 

Maksudnya: 

Setelah itu semua, Ddia adalah Sayyiduna Muhammad putra Abdulloh 

putra Abdul Muttholib yang nama beliauadalah Syaibatul hamd yang di 

puji kelakuan- kelakuan beliauyang amat luhur. Beliauputra Hasyim yang 

nama aslinya adalah ‘Amr, putr ‘Abdi Manaf, beliaubernama Mughiroh 

yang amat tinggi perangainya. Putra Qushoy yang nama aslinya adalah 

Mujammi’. Beliaumendapat julukan Qushoyy ( jauh ) di sebabkan 

kejauhan beliaudi negeri Qudlo’ah yang amat jauh, sampai akhirnya 

beliaudi kembalikan oleh Allah SWT ke tanah Harom hingga 

beliaumenjaga tanahnya yang dipagar.  Beliauputra Kilab yang nama 

aslinya adalah Hakim, putra Murroh, putra Ka’b putra Luayy putra 

Gholib putra Fihr yang nama aslinya adalah Quroisy dan kepadanya–lah 

suku- suku Quroisy di nisbahkan. Sedangkan bangsa yang di nisbahkan di 

atas beliaudi sebut bangsa Kinany, sebagaimana pendapat yang di pilih 

dan di restui oleh kebanyakan para Ulama’. Putra Malik putra Nadlr putra 
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Khuzaimah putra Mudrikah putra Ilyas, orang yang pertama kali 

menghaddiahkan onta untuk tanah harom dan di tulang rusuknya 

terdengar Nabi SAW. berdzikir dan membaca talbiyah. Beliauadalah 

putra Mudlor putra Nizar putra Ma’add putra ‘Adnan. 

Ini semua adalah kalung yang intan- intannya di tata oleh jemari Sunnah 

yang luhur. Selanjutnya, nasab ini tidak di perkenankan untuk di 

tinggikan lagi oleh Nabi SAW Namun yang jelas, ‘Adnan berintisab 

sampai ke Nabi Isma’il Adzzabih menurut para ahli di bidang nasab. 

Sungguh.. sangat mena’jubkan keagungan ( nasab yang mirip ) kalung 

yang berkilau bintang- bintangnya yang bersinar ! !. Bagaimana      tidak?, 

toh yang berada di tengahnya adalah Sayyid yang sangat mulia !. 

Itulah nasab (keturunan ) yang oleh sebab perhdiasannya , 

di sangka oleh keluhuran 

bahwa bintang- bintangnya di kalungi oleh bintang Jauza’. 

Sungguh menyenangkan kalung kebesaran dan keagungan yang mana 

engkau- lah kalung itu yang tdiada duanya. 

Sungguh mena’jubkan mulianya nasab yang di sucikan oleh Allah swt. 

dari perzinahan jahiliyah. Al-Zain -l’Iroqy telah mengajak penimbanya 

(datang) di tempat airnya yang enak dan (maksudnya) telah 

meriwatkannya. 

Tuhan telah menjaga – demi memuliakan Nabi Muhammad saw. 

bapak- bapaknya yang mulia, demi menjaga namanya. 

Mereka tinggalkan perzinahan, 

hingga tdiada terhampiri oleh aibnya zina, 

mulai dari Nabi Adam sampai ayah  dan ibunya. 

Mereka adalah para orang mulia yang cahaya kenabian beredar di dalam 

garis- garis dahi yang bersinar, dan sang purnama terbit di kening 

neneknya, yaitu ‘Abdil Muttholib dan putranya, yaitu ‘Abdillah. 

3. ‘At}t}ir Tiga 

 َعطِِّر اللَُّهمَّ َقبػَْرُه اْلَكرِيْػَم * ِبَعْرٍؼ َشِذيٍّ ِمْن َصاَلٍة َوَتْسِلْيمٍ 

 اللَُّهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َوَِبِرْؾ َعَلْيوِ 
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َقِتِو اْلُمَحمَِّديَّْة * َوِإْظَهارَُه  ِجْسًما َوُرْوًحا ِبُصْورَتِِو َوَمْعَناْه َوَلمَّا َأرَاَد هللُا تَػَعايَل ِإبْػَراَز َحِقيػْ
* نَػَقَلُو ِإيَل َمَقرِِّه ِمْن َصَدَفِة آِمَنَة الزُّْىرِيَّْة * َوَخصََّها اْلَقرِْيُب اْلُمِجْيُب أبَِْف َتُكْوَف أُمِّا 

اتِ  يَّْة * َوَصَبا ُكلُّ َصبٍّ ِلُمْصَطَفاْه * َونُػْوِدَي ِف السََّمَوِت َواأْلَْرِض ِبَْمِلَها أِلَنْػَوارِِه الذَّ
عِتُبُػْوِب َنِسْيِم َصَباْه * وَُكِسَيِت اأْلَْرُض بَػْعَد طُْوِؿ َجْدهِبَا ِمَن النػََّباِت ُحَلاًل ُسْنُدِسيَّْة * 

َعِت الثَِّماُر َوَأْدََن الشََّجُر ِلْلَجاِن َجَناْه * َوَنَطَقْت ِبَْمِلِو ُكلُّ َدابٍَّة ِلُقَرْيٍش  ِبِفَصاِح َوَأيْػنػَ
َواْه * َوتَػَباَشَرْت ُوُحْوُش  ـُ َعَلي اْلُوُجْوِه َواأْلَفػْ اأْلَْلُسِن اْلَعَربِيَّْة * َوَخرَِّت ااْلَِسرَُّة َواأْلَْصَنا
اْلَمَشاِرِؽ َواْلَمغَاِرِب َوَدَوابػَُّها اْلَبْحرِيَّْة * َواْحَتَسِت اْلَعَواملُ ِمَن السُُّرْوِر َكْأَس زُتَيَّاْه * 

ِحرْبٍ  َوُبشَِّرِت اصتِْنُّ ِبِِْظاَلِؿ َزَمِنِو َوانْػتػََهَكِت اْلَكَهانَُة َورَِىَبِت الرَّْىَبانِيَّْة * َوعتََِج ِبَرَبِِه ُكلُّ 
َخِبرْيٍ َوِفْ ُحَلي ُحْسِنِو ََتْه * َوأُتَِيْت أُمُُّو ِف اْلَمَناـِ َفِقْيَل عَتَا ِإنَِّك َقْد زَتَْلِت ِبَسيِِّد 

ّْيِو ِإَذا َوَضْعِتِو ػتَُمًَّدا أِلَنَُّو َسُتْحَمُد ُعْقَباهْ الْ   * َعاَلِمنْيَ َوَخرْيِ اْلرَبِيَّْة * َوشتَِ
Maksudnya: 

Setelah kehendak Allah swt. memunculkan hakikat Nabi Muhammad saw. 

dan menjelmakannya secara jasmani dan rohani, maka Ddia 

memindahkannya ke tempat persinggahan-nya, yaitu kandungan Sayyidah 

Aminah al-Zuhriyah yang mirip dengan penyimpanan mutiara. Memang, 

dia di istimewakan oleh Allah swt. menjadi ibu Nabi Mus}t}afa. Di langit 

dan di bumi di umumkan bahwa Siti Aminah mengandung Nabi 

Muhammad yang bercahaya. Bagi setdiap orang yang merindukan tambah 

merindukannya agar bisa menghirup udara segarnya. Bumi yang telah 

lama gersang menjadi terhdiasi oleh tumbuh-tumbuhan yang mirip dengan 

pakadian Sundus. Buah-buahan menjadi matang dan pepohonan 

mengayunkan buahnya pada orang yang ingin memetiknya. Setdiap 

binatang yang di miliki suku Quraisy dengan jelas menyuarakan di 

kandung-nya Nabi saw. Kursi- kursi kerajaan dan berhala- berhala 

terjugkal di wajah dan mulutnya. Binatang-binatang liar di timur dan 

barat dan yang berada di laut ikut bergembira. Seluruh alam ikut meneguk 

gelas-gelas kegembiraan. Para jin dihibur dengan dekatnya kelahiran Nabi 

saw., ramalan-ramalan tukang ramal menjadi tidak tepat, kependetaan 

menjadi ketakutan. Setdiap orang pintar dan yang mengetahuinya rindu 

dengan kabar ini, dan mereka dibuat bingung dengan keindahan beliau. Di 

saat sedang tidur, ibu Aminah di datangi seseorang dan dikatakan 

padanya, ‚Sungguh, engkau sedang mengandung pemimpin seluruh jagad 

dan orang terbaik dari mereka. Maka jika engkau sudah melahirkannya, 
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maka berilah nama ‘Muhammad’ (orang yang banyak di puji), karena 

pada akhirnya memang ddia akan banyak dipuji.‛ 

4. ‘At}t}ir Empat 

َرُه اْلَكِرمْيَ * ِبَعْرٍؼ َشِذيٍّ ِمْن َصاَلٍة   َوَتْسِلْيمٍ َعطِِّر اللَُّهمَّ قَػبػْ

 اَللَُّهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َوَِبِرْؾ َعَلْيوِ 

َواِؿ اْلَمْرِضيَّْة * تُػُوِفَِّ ِِبْلَمِديْػَنِة اْلُمنػَوَّرَةِ   َأبُػْوُه َوَلمَّا مَتَّ ِمْن زَتِْلِو َشْهَراِف َعَلى َمْشُهْوِر ااْلَقػْ
ِديٍّ ِمَن الطَّائَِفِة النَّجَّارِيَّْة * َوَمَكَث ِفْيِهْم َعْبُد هللْا * وََكاَف َقِد اْجَتاَز أبَِْخَواِلِو َبِِنْ عَ 

َشْهًرا َسِقْيًما يُػَعانُػْوَف ُسْقَمُو َوَشْكَواْه * َوَلمَّا مَتَّ ِمْن زَتِْلِو َعَلي الرَّاِجِح ِتْسَعُة َأْشُهٍر 
َلَة َمْوِلِدِه آِسَيُة َوَمْرمَيُ ِفْ  َقَمرِيَّْة * َوآَف ِللزََّماِف َأْف يَػْنَجِلَي َعْنُو َصَداْه * َحَضَر أُمَّوُ  َليػْ

َرِة اْلُقْدِسيَّْة * َوَأَخَذَىا اْلَمَخاُض فَػَوَلَدْتُو َصلَّي هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم نُػْورًا  ِنْسَوٍة ِمَن اضْتَِظيػْ
 * يَػَتأَلْأَلُ َسَناهْ 

َلةٌ   َغرَّاءُ  َوػتَُيِّا َكالشَّْمِس ِمْنَك ُمِضْئُ * َأْسَفَرْت َعْنُو َليػْ

ْوِمِو َواْزِدَىاءُ  يػْ*ػِن ُسُرْوٌر بِيػَ َلُة اْلَمْوِلِد الَِّذْي َكاَف ِللدِّ  َليػْ

 يَػْوـَ ََنَلْت ِبَوْضِعِو ابْػَنُة َوْىِب * ِمْن َفَخاٍر َما مَلْ تَػنَػْلُو النَِّساءُ 

 َوَأَتْت قَػْوَمَها أبَِْفَضَل ؽتَّا * زَتََلْت قَػْبُل َمْرمَيُ اْلَعْذرَاءُ 

 ْوِلٌد َكاَف ِمْنُو ِفْ طَاِلِع اْلُكْفػ*ػِر َوَِبٌؿ َعَلْيِهُم َوَوَِبءُ مَ 

 َوتَػَواَلْت ُبْشَري اعْتََواِتِف َأْف َقْد * ُوِلَد اْلُمْصَطَفي َوَحقَّ اعْتََناءُ 

ـَ ِعْنَد ِذْكِر َمْوِلِدِه الشَّرِْيِف َأِئمٌَّة َذُوْو ِرَوا يٍَة َوَرِويَّْة * َىَذا، َوَقِد اْسَتْحَسَن اْلِقَيا
 * َفطُْويَبِ ظتَْن َكاَف تَػْعِظْيُمُو َصلَّي هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم َغايََة َمَراِمِو َوَمْرَماهْ 

Maksudnya:  

Setelah beliaugenap dikandung selama dua bulan menurut qoul yang 
masyhur yang di rid}ai, di al-Madinah al-Munawwarah ayah 
beliau(‘Abdullah) dipanggil pulang oleh Allah swt. Sebelum itu, 
beliaumampir lewat di paman-pamannya, yaitu Bani ‘Ady (suku kecil 
Bani Najjar). Beliauberada di tengah-tengah mereka selama satu bulan 
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dalam keadaan sakit dan dirawat oleh mereka. Dan setelah genap 
sembilan bulan menurut hitungan bulan Qamariyyah menurut Qaul yang 
terpercaya, dan sudah saatnya zaman bersih dari karat, maka di malam 
kelahirannya ibunya di datangi oleh Asiyah (istri Fir‘aun) dan Siti 
Maryam bersama rombongan para wanita yang suci. Dan akhirnya Ibu 
Aminah bersalin dan melahirkan- nya dalam keadaan bercahaya yang 
sangat bersinar dari atasnya. 

Wajahmu bagaikan mentari berinar. Malam yan cerah semakin cerah. 

Itulah malam kelahiran yang menjadikan agama menjadi gembira dan 
berseri. 

Di hari itu, putri Wahab Siti aminah mendapatkan keagungan yang tidak 
bisa diraih banyak wanita. 

Dia mendatangi kaumnya dengan membawa anak yang utamanya 
melebihi yang di kandung oleh Siti Maryam (‘Isa AS ). 

Kelahiran yang membawa kerusakan dan musibah pada munculnya 
kekufuran. 

Suara-suara yang berisi kabar gembira terus berbunyi, demi memberi 
sambutan kelahiran Nabi yang terpilih saw., dan tibalah keni‘matan. 

Camkan ini semua! Di saat kita menyebutkan detik- detik kelahiran 
Beliausaw., kita ddianjurkan berdiri oleh para Ulama’ yang kapabel dan 
ahli di bidang meriwayatkan hadis\. Maka, beruntunglah orang- orang 
yang peng- agungan terhadap Nabi SAW. menjadi tujuannya. 

5. ‘At}t}ir Lima 

 عطر اللهم قربه الكرمي * بعرؼ شذّي من صالة وتسليم

 َوَِبِرْؾ َعَلْيوِ اللَُّهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم 

َوبَػَرَز َصلَّي هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم َواِضًعا َيَديِْو َعَلي ااْلَْرِض رَاِفًعا رَْأَسُو ِإيَل السََّماِء اْلَعِليَّْة * 
َعِة َقْدرِِه َعَلي َساِئِر اْلربَِ  ًرا ِإيَل رِفػْ يَّْة * أبَِنَّوُ ُمْوِمًيا ِبَذِلَك الرَّْفِع ِايَل ُسْوَدِدِه َوُعاَلْه * َوُمِشيػْ

اضْتَِبْيُب الَِّذْي َحُسَنْت ِطَباُعُو َوَسَجاََيْه * َوَدَعْت أُمُُّو َعْبَد اْلُمطَِّلِب َوُىَو َيطُْوُؼ 
َبَل ُمْسرًِعا َوَنَظَر ِإَلْيِو َوبَػَلَغ ِمَن السُُّرْوِر ُمَناْه * َوَأْدَخَلُو اْلَكْعَبةَ   هِبَاتِْيَك اْلَبِنيَّْة * فََأقػْ
ـَ َيْدُعْو ِبُُلْوِص النِّيَّْة * َوَيْشُكُر هللَا تَػَعايَل َعَلي َما َمنَّ بِِو َعَلْيِو َوَأْعطَاْه *  اْلَغرَّاَء َوَقا

عَتِيَّْة * طَيِّبً  ًفا ؼَتْتُػْوًَن َمْقطُْوَع السُّرِّ بَِيِد اْلُقْدرَِة اإلِْ ًنا ا َدِىيػْ َوُوِلَد َصلَّي هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم َنِظيػْ
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ُه بَػْعَد َسْبِع َليَاٍؿ َسِويَّْة * َوَأْومَلَ َوَأْطعَ  َنُو َجدُّ َناْه * َوِقْيَل َختػَ َم َمْكُحْوَلًة ِبُكْحِل اْلِعَنايَِة َعيػْ
 * َوشَتَّاُه ػتَُمًَّدا َوَأْكَرـَ َمثْػَواهْ 

 Maksudnya: 

Belau saw. terlahir dalam keadaan meletakkan kedua tangannya di atas 

tanah, mengangkat kepalanya ke langit yang tinggi. Dengat isyarat 

(pratanda) ketinggdian beliaudi atas segala makhluk. Oleh sebab 

beliauadalah orang yang di kasihi yang amat baik perangai dan budinya. 

Saat itu ibunya memanggil ‘Abdil Muttholib yang sedang bertawaf di 

bangunan itu (Ka’bah). Lalu bergegas kembali dan melihatnya dan 

beliausampai di ujung kegembiraan. Lalu beliaumembawanya masuk di 

dalam Ka’bah yang cerah dan berdoa dengan ketulusan hati. 

Beliaubersyukur pada Allah swt. atas pemberian ini. 

Beliausaw. di lahirkan dalam keadaan bersih dan sudah bersunat dengan 

kekuasaan Tuhan, harum, berminyak, dan bercelak kedua matanya dengan 

celak hasil perhatdian Tuhan. Namun ada yang mengatakan bahwa 

beliaudi sunat oleh neneknya setelah berumur genap tujuh hari. Lalu 

beliaumengadakan walimah dan memberinya nama Muhammad saw., dan 

memuliakan kedudukannya. 

6. ‘At}t}ir Enam 

َرُه اْلَكِرمْيَ * ِبَعْرٍؼ َشِذيٍّ ِمْنَ َصاَلٍة َوَتْسِلْيمٍ   َعطِِّر اللَُّهمَّ قَػبػْ

 َوَِبِرْؾ َعَلْيوِ اللَُّهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم 

وظهر عند والدتو خوارؽ وغرائب غيبية * إرىاصا لنبوتو وإعالما أبنو ؼتتار هللا تعايل 
وغتتباه * وزيدت السماء حفظا ورّد عنها اظتردة وذوو النفوس الشيطانية * وررتت 
رجـو النريات كل رجيم ِف حاؿ مرقاه *  وتدلت إليو صلي هللا عليو وسلم األؾتم 

* واستنارت بنورىا وىاد اضتـر ورِبه * وخرج معو نور أضاءت لو قصور  الزىرية
الشاـ القيصرية * فرأىا من ببطاح مكة داره ومغناه * وانصدع اإليواف ِبظتدائن 
الكسروية * الذي رفع أنوشرواف شتكو وسواه * وسقط أربع عشرة من شرفاتو 

ت النرياف اظتعبودة العلوية * وكسر ملك كسري عتوؿ ما أصابو وعراه * وستد
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ِبظتمالك الفارسية * لطلوع بدره اظتنري وإشراؽ ػتياه * وغاضت ِبرية ساوه وكاف بني 
مهذاف وقّم من البالد العجمية * وجّفت اذ كف واكف موجها الثجاج ينابيع ىاتيك 
اظتياه * وفاض وادي شتاوة وىي مفازة ِف فالة وبرية * مل يكن هبا قبل ماء ينقع 

للهاة * وكاف مولده صلي هللا عليو وسلم ِبظتوضع اظتعروؼ ِبلعراص اظتكية للظمئاف ا
* والبلد الذي اليعضد شجره وال خيتلي خاله * واختلف ِف عاـ والدتو وِف شهرىا 
وِف يومها علي أقواؿ للعلماء مروية * والراجح أهنا قبيل فجر يـو اإلثنني اثِن عشر 

 * دَّه هللا عن اضتـر وزتاهشهر ربيع االوؿ من عاـ الفيل الذي ص
Artinya: 

Di saat kelahiran Nabi saw. banyak terjadi keanehan gaib, sebagai dasar 

nubuwahnya dan agar diketahui bahwa beliauadalah orang yang dipilih 

oleh-Nya. Langit ditambah penjagaannya dan setan-setan yang nakal 

ditolak dari langit. Dan setdiap setan yang ingin naik ke langit 

dihantam. Bintang-bintang yang berkilau mendekat pada beliaudan 

menyebabkan dataran tinggi dan rendahnya tanah Haram menjadi 

bersinar. Bersamaan dengan kelahiran beliau, muncul cahaya yang 

sinarnya sampai menerangi gedung-gedung Kaisar yang berada di tanah 

Syam. Dan setdiap orang yang berada di Mekah bisa melihat cahaya ini. 

Pagar yang ada di kota Kisro (Iran) saat itu pecah, padahal telah 

dibangun dengan megah oleh raja Anu> Syarwan. Bahkan menaranya 

yang berjumlah empat belas ikut terjatuh. Kerajaan Kisro (Faris) hancur 

(saat itu), karena begitu dahsyatnya kelahiran Nabi saw. Api yang di 

sembah di kerajan Persdia menjadi padam oleh sebab terbitnya Sang 

Purnama yang bersinar wajahnya. Danau Sawah yang terletak di antara 

Hamadzan dan Qumm di negeri ‘Ajam (luar arab) menjadi kering dan 

sumber-sumbernya menjadi mati oleh sebab. Lembah Samawah yang 

terletak di antara daratan dan padang belantara yang sebelumnya sama 

sekali tidak ada airnya untuk orang yang dahaga, menjadi penuh. 

Beliausaw. dilahirkan di tanah Mekah, yaitu negeri yang tidak boleh di 

petik pepohonannya. Sedangkan mengenai tahun, bulan, dan hari 

kelahirannya, banyak beda pendapat dari para ‘Ulama. Namun qoul 

yang paling unggul mengatakan bahwa Beliaulahir di saat fajar hampir 

terbit di hari Senin tanggal dua belas bulan Robi’ul Awwal dari tahun 

Gajah yang mana telah dihalau oleh Allah swt. untuk memasuki tanah 

Haram. 

7. ‘At}t}ir Tujuh 
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َرُه اْلَكِرمْيَ * ِبَعْرٍؼ َشِذيٍّ ِمْن  ِر اللَُّهمَّ قَػبػْ  َصاَلٍة َوَتْسِلْيمَعطِّ

 اللَُّهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َوَِبِرْؾ َعَلْيوِ 

وأرضعتو أمو أَيما مث أرضعتو ثويبة األسلمية * اليت اعتقها أبو عتب حني وافتو عند 
ميالده عليو الصالة والسالـ ببشراه * فأرضعتو مع ابنها مسروح وأيب سلمة وىي بو 

نصرة الدين سراه * وكاف صلي هللا عليو  حفية * وأرضعت قبلو زتزة الذي زتد ِف
وسلم يبعث إليها من اظتدينة بصلة وكسوة ىي هبا حرية * إيل أف أورد ىيكلها رائد 
اظتنوف الضريح وواراه * قيل علي دين قومها الفئة اصتاىلية * وقيل أسلمت أثبت 

ّد كل من اطتالؼ ابن منده وحكاه * مث أرضعتو الفتاة اضتليمة السعدية * وكاف قد ر 
القـو ثديها لفقرىا وأِبه * فأخصب عيشها بعد احملل قبل العشية * ودّر ثدَيىا بدر 
در لبنو اليمني منهما ولنب األخر أخاه * وأصبحت بعد اعتزاؿ والفقر غنية * وشتنت 
الشارؼ لديها والشياه * واؾتاب عن جانبها كل ملمة ورزية * وطرز السعد برد عيشها 

 * اعتِن ووشاه
 Artinya: 

Selama bebrapa hari beliausaw. disusui oleh ibunya, kemudian di susui 

oleh ibu S|uwaibah al-Aslamiyyah. Dia adalah mantan budak milik Abu 

Lahab yang dimerdekakan oleh majikannya sejak ddia datang padanya 

memberi kabar gembira tentang kelahiran Nabi saw. Ddia menyusui 

baginda bersama putranya yang bernama Masruh dan Abi Salamah 

dengan sangat senang. Sebelum itu ddia menyusui Hamzah yang dapat 

sanjungan di dalam pembelaannya pada Islam. 

Dan setelah Nabi saw. berada di Madinah, beliaumemberinya pakadian 

yang layak dan sesuatu yang lain, sampai sepeninggalnya. Adapun agama 

yang ddia anut, ada yang menceritakan bahwa ddia tetap memeluk agama 

kaumnya, yaitu Jahiliyyah. Dan ada pula yang mengatakan bahwa ddia 

telah masuk Islam, sebagaimana yang telah di ceritakan oleh ‘Ulama yang 

bernama Ibnu Mandah. 

Kemudian (setelah beliauselesai di susui oleh S|uwaibah), beliau disusui 

oleh seorang yang masih muda. Yaitu Halimah Assa’diyyah. Sebelum itu, 

dia tidak laku sebagai penyusu karena saking fakirnya. Namun setelah dia 

menyusui Nabi saw., langsung dia menjadi kaya di sore harinya. Sampai 
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air susunya mengalir dengan deras dan hingga susu yang lain di pakai 

menyusui saudara Nabi saw Dan (berkah dari menyusui Nabi saw.) dia 

menjadi gemuk dan kaya, begitu juga onta dan kambing yang ada di 

dekatnya, dan setiap musibah terhindar dari dirinya dan akhirnya 

hidupnya menjadi lebih baik. 

8. ‘At}t}ir Delapan 

 عطر اللهم قربه الكرمي * بعرؼ شذي من صالة وتسليم

 َصلِّ َوَسلِّْم َوَِبِرْؾ َعَلْيوِ اللَُّهمَّ 

وكاف صلي هللا عليو وسلم يشب ِف اليـو شباب الصب ِف الشهر بعناية رِبنية * فقاـ 
علي قدميو ِف ثالث ومشي ِف ستس وقويت ِف تسع من الشهور بفصيح النطق قواه 
* وشق اظتلكاف صدره الشريف لديها وأخرجا منو علقة دموية * وأزاال منو حظ 

يطاف وِبلثلج غساله * وملئاه حكمة ومعاِن إْيانية * مث خاطاه وِبامت النبوة ختماه الش
* ووزَنه فرجح أبلف من أمتو األمة اطتريية * ونشأ صلي هللا عليو وسلم علي أكمل 
األوصاؼ من حاؿ صباه * مث ردتو صلي هللا عليو وسلم إيل أمو وىي بو غري سخية * 

ختشاه * ووفدت عليو حليمة ِف أَيـ خدجية  حذرا من أف يصاب مبصاب حادث
السيدة الوضية * فحباه من حبائو الوافر ِبباه * وقدمت عليو يـو حنني فقاـ إليها 
وأخذتو األرُيية * وبسط عتا من ردائو الشريف بساط بره ونداه * والصحيح أهنا 

 * الرواةأسلمت مع زوجها والبنني والذرية * وقد عدمها ِف الصحابة رتع من ثقاة 
 Artinya: 

Semenjak masih kecil, Nabi saw. berkembang sehari sebagaimana 

umumnya anak selama satu bulan, dengan pertolongan Tuhan. Maka 

dalam tempo tiga bulan, beliau sudah bisa berdiri dengan dua kakinya. 

Bisa berjalan pada usia lima bulan, dan menjadi kuat fisiknya di usianya 

yang ke sembilan bulan, dengan disertai pembicaraan yang terampil. Di 

saat itu juga ada dua Malaikat melakukan pembedahan pada dada beliau  

yang mulia dan mengeluarkan segumpal darahnya, yang mana darah itu 

merupakan bagian setan, lalu membasuhnya dengan salju. Keduanya 

mengisinya dengan hikmah dan keimanan. Kemudian keduanya 

menjahitnya dan akhirnya memberikan cap kenabian. Keduanya juga 

menimbangnya dengan seribu dari ummat beliauyang terbaik, namun 



183 

 

beliaulebih berat dari semuanya. Sejak beliaumasih kecil sudah berada di 

dalam peringai yang sangat sempurna. 

Kemudian, setelah peristiwa pembedahan tersebut ibu Halimah 

mengembalikannya pada ibu beliaudalam keadaan tdiada tega, karena 

hawatir terjadi sesuatu yang tidak dia inginkan. Kemudian, pada saat 

setelah beliau menikah dengan Khadijah, seorang besar yang bersinar, ibu 

Halimah pernah berkunjung pada Nabi saw. Lalu beliau memberinya 

dengan pemberian yang besar. Dan di saat terjadi perang Hunain, ibu 

Halimah juga pernah menemui Nabi saw. Lalu beliau menghormatinya 

dengan pemberian dan mempersilahkan duduk di atas selendang yang 

sengaja beliau gelar untuknya. Sedangkan agama yang dia anut menurut 

qoul yang sohih adalah Islam, dia masuk Islam bersama anak cucunya, 

sebagaimana dia dikatagorikan sebagai Sahabat oleh sekelompok ra>wi 

yang bisa dipercaya. 
9. ‘At}t}ir Sembilan 

َرُه اْلَكِرمْي، ِبَعْرٍؼ َشِذيٍّ ِمْن َصاَلٍة َو َتْسِلْيم  َعطِِّر الّلُهمَّ قَػبػْ

 اَلّلُهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َوَِبِرْؾ َعَلْيوِ 

مثَّ  # َصلَّى هللُا َعَلْيِو َوَسلََّم َأْرَبَع ِسِننْيَ َخَرَجْت بِِو أُمُُّو ِإََل اْلَمِديْػَنِة النػََّبِويَّةْ َوَلمَّا بَػَلَغ 
َها ِِبْأَلبْػَواِء َأْو ِبِشْعِب اضتَُْجْوِف  اْلَوفاَةْ  ُـّ َأْْيََن اضْتََبِشيَّةْ  # َعاَدْت فَػَوافَػتػْ ُتُو ُأ  َوزَتََلْتُو َحاِضنػَ

ِه َعْبِد اْلُمطَِّلِب َفَضمَّوُ  # َزوََّجَها بَػْعُد ِمْن زَْيِد ْبِن َحارِثََة َمْواَلهْ  اَلَّيِتْ  # َوَأْدَخَلْتُو َعَلى َجدِّ
 َوَقاَؿ: ِإفَّ اِلْبِِنْ ٰىَذا َلَشْأًَن َعِظْيًما فَػَبٍخ َبٍخ ِلَمْن َوقػََّرُه َوَوااَلهْ  # ِإَلْيِو َوَرؽَّ َلوُ َوَأْعَلى رُِقيَّةْ 

ًرا َما َغَدا فَاْغَتَذى مبَاِء  # مَلْ َتْشُك ِفْ ِصَباُه ُجْوًعا َواَل َعَطًشا َقطُّ نَػْفُسُو ْاأَلبِيَّةْ وَ  # وََكِثيػْ
َعُو َوَأْرَواهْ  ِه َعْبِد اْلُمطَِّلِب َمطَاََي اْلَمِنيَّةْ  # َزْمَزـَ َفَأْشبػَ َكَفَلوُ  # َوَلمَّا أُنِْيَخْت ِبِفَناِء َجدِّ

يَّةْ  # بُػْو طَاِلٍب َشِقْيُق َأبِْيِو َعْبِد هللاْ َعمُُّو أَ  ـَ ِبَكَفاَلِتِو ِبَعْزـٍ َقِويٍّ َومِهٍَّة َوزتَِ َموُ  # فَػَقا َوَقدَّ
هْ  َوَلمَّا بَػَلَغ َصلَّى هللُا َعَلْيِو َوَسلََّم ِإثْػَِنْ َعَشَر َسَنًة رََحَل بِِو  # َعَلى النػَّْفِس َواْلَبِننْيَ َوَرِبَّ

َرا  مبَا َحازَُه ِمْن  #  َعَلْيِو َوَسلََّم َعمُُّو ِإََل اْلِباَلِد الشَّاِميَّةْ َصلَّى هللاُ  َوَعَرَفُو الرَّاِىُب ِبَِيػْ
ِة َوَحَواهْ  َقْد َسَجَد َلوُ  # َوَقاَؿ: ِإِنّْ َأرَاُه َسيَِّد اْلَعاَلِمنْيَ َوَرُسْوَؿ هللِا َونَِبيَّوْ  # َوْصِف النػُّبُػوَّ

َوِإَنَّ َلَنِجُد نَػْعَتُو ِف اْلُكُتِب اْلَقِدْْيَِة  # اضتََْجُر َواَل َيْسُجَداِف ِإالَّ ِلَنِبٍّ َأوَّاهْ الشََّجُر وَ 
ِة َقْد َعمَُّو النػُّْوُر َوَعاَلهْ  # السََّماِويَّةْ  َوَأَمَر َعمَُّو ِبَردِِّه ِإََل َمكََّة  # َوبَػنْيَ َكِتَفْيِو َخامَتُ النػُّبُػوَّ

ُهْوِديَّةْ  خَتَوًُّفا   فَػَرَجَع بِِو َومَلْ جُيَاِوْز ِمَن الشَّاـِ اْلُمَقدَِّس ُبْصَراهْ  # َعَلْيِو ِمْن َأْىِل ِدْيِن اْليػَ
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 Artinya: 

Setelah beliau menginjak usia empat tahun, beliau diajak oleh ibunya 
pergi ke Madinah. Kemudian sekembalinya dari Madinah dan tepatnya di 
desa Abwa’ atau di Syi’bil Hajun (dua pendapat), Sang ibu wafat. Lalu 
beliau digendong dan diasuh oleh Ummu Ayman Alhabasyiyyah yang 
mana beliau setelah itu dinikahkan oleh Nabi saw. dengan Zaid bin 
Haris\ah, seorang mantan hamba Nabi saw. Kemudian (setelah sampai di 
Makkah) ibu asuh membawanya masuk ke neneknya yaitu Abd 
Muttholib, lalu sang nenek merangkulnya dan mengasihinya dan 
menggendong-nya ke atas. Seraya beliau berkata, ‚Anak ku ini memilki 
sesuatu yang sangat agung, maka bagus sekali orang yang memuliakan 
dan mengasihinya.‛ Semenjak belau masih kecil, beliautidak pernah sama 
sekali mengadukan lapar dan dahaga. Sering sekali beliautidak makan, 
lalu meminum air zamzam dan ini sudah cukup menjadikan kenyang. Dan 
setelah nenek Abd. Mut}t}alib meninggal, beliau diasuh oleh sang paman 
(saudara kandung sang ayah), yaitu Abi T}alib dengan baik dan 
menjaganya dengan penuh, dan bahkan beliau lebih didahulukan dari pada 
putra-putra sang paman sendiri. 

Setelah beliausampai ke usianya yang ke dua belas, beliaudi ajak pergi 
oleh pamannya ke negeri Syam. Di sana oleh pendeta Buhaira tahu pada 
anak calon nabi ini dari sifat-sifat kenabian yang ada pada diri Nabi saw. 
Dia berkata, ‚Aku yakin anak ini bakal menjadi nabi dan rasul. Pohon dan 
batu pada sujud padanya, padahal keduanya tidak bersujud ke#uali kepada 
nabi yang  banyak kembalinya pada Allah swt. Kami menemukan ciri- 
cirinya di dalam kitab-kitab samawi kuno. Di antara kedua punggung 
Nabi saw. ada cap kenabian yang di selimuti oleh cahaya.‛ Kemudian 
pendeta memerintahkan paman Nabi saw. agar di bawa pulang kembali, 
karena mengkhawatirkan terjadi sesuatu dari orang-orang Yahudi.  
Akhirnya Sang paman membawanya pulang dan tidak melewati Bushra 
sebuah kota yang ada di Syam. 

10. ‘At}t}ir Sepuluh 

َرُه اْلَكِرمْي، ِبَعْرٍؼ َشِذيٍّ ِمْن َصاَلٍة َو َتْسِلْيم  َعطِِّر الّلُهمَّ قَػبػْ

 اَلّلُهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َوَِبِرْؾ َعَلْيوِ 

 َِتَارٍَة طِتَِدجْيََة َوَلمَّا بَػَلَغ َصلَّى هللُا َعَلْيِو َوَسلََّم سَتًْسا َوِعْشرِْيَن َسَنًة َسافَػَر ِإََل ُبْصَرى ِفْ 
ـُ َويَػُقْوـُ مبَا َعَناهْ  # اْلَفِتيَّةْ  َونَػَزَؿ  # َوَمَعُو ُغاَلُمَها َمْيَسَرُة خَيِْدُمُو َعَلْيِو الصَّاَلُة َوالسَّاَل

ِإَلْيِو  فَػَعَرَفُو الرَّاِىُب ِإْذ َماؿَ  # حَتَْت َشَجَرٍة َلَدى َصْوَمَعِة َنْسطُْورَا رَاِىِب النَّْصَرانِيَّةْ 
َوَقاَؿ: َما نَػَزَؿ حَتَْت ٰىِذِه الشََّجَرِة  َقطُّ ِإالَّ َنِبّّ ُذْو ِصَفاٍت  # ِظلَُّها اْلَواِرُؼ َوَأَواهْ 
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ْيِو  # َوَرُسْوٌؿ َقْد َخصَُّو هللُا تَػَعاََل ِِبْلَفَضاِئِل َوَحَباهْ  # نَِقيَّةْ  نػَ مثَّ َقاَؿ ِلَمْيَسَرَة: َأِفْ َعيػْ
َعْم َفَحقَّ َلَدْيِو َما ظَنَُّو ِفْيِو َوتَػَوخَّاهْ  # اْسِتْظَهارًا ِلْلَعاَلَمِة اطْتَِفيَّةْ  زُتَْرُة فِ   # َفَأَجابَُو بِنػَ

َفِإنَُّو ؽتَّْن َأْكَرَمُو هللاُ  # َوَقاَؿ ِلَمْيَسَرَة: اَل تُػَفارِْقُو وَُكْن َمَعُو ِبِصْدِؽ َعْزـٍ َوُحْسِن َطِويَّةْ 
َباهْ تَػَعاََل  ِة َواْجتػَ  مثَّ َعاَد ِإََل َمكََّة فَػَرَأْتُو َخِدجْيَُة ُمْقِباًل َوِىَي بَػنْيَ ِنْسَوٍة ِفْ ُعلِّيَّةْ  # ِِبلنػُّبُػوَّ

َرَىا َمْيَسَرُة أبَِنَّوُ  # َوَمَلَكاِف َعَلى رَْأِسِو الشَّرِْيِف ِمْن َوَىِج الشَّْمِس َقْد َأَظالَّهْ  # َوَأْخبػَ
َوَضاَعَف  # ِف السََّفِر ُكلِِّو َومبَا قَاَؿ َلُو الرَّاِىُب َوَأْوَدَعُو َلَدْيِو ِمَن اْلَوِصيَّةْ رََأى ٰذِلَك 

َعْت أَنَُّو َرُسْوُؿ هللِا  # هللُا ِفْ تِْلَك التَِّجارَِة ِرِْبََها َومنَّاهْ  فَػَباَف طِتَِدجْيََة مبَا رََأْت َوَما شتَِ
ْتُو َصلَّى هللُا َعَلْيِو  # اَلَِّذْي َخصَُّو هللُا تَػَعاََل ِبُقْربِِو َواْصَطَفاهْ  # تَػَعاََل ِإََل اْلرَبِيَّةْ  َفَخطَبػَ

ْفِسَها الزَِّكيَّةْ  هْ  # َوَسلََّم ِلنػَ َفَأْخبػََر َصلَّى هللُا َعَلْيِو  # ِلَتُشمَّ ِمَن ْاإِلْْيَاِف بِِو ِطْيَب َرَيَّ
َها ِلَفْضٍل َوِدْيٍن َورَتَاٍؿ  # ِإَلْيِو ٰىِذِه اْلبػَرَُّة التَِّقيَّةْ َوَسلََّم َأْعَماَمُو مبَا َدَعْتُو  فَػَرِغبُػْوا ِفيػْ

َوَخَطَب َأبُػْو طَاِلٍب َوَأثْػىَن َعَلْيِو َصلَّى  # َوَماٍؿ َوَحَسٍب َوَنَسٍب ُكلّّ ِمَن اْلَقْوـِ يَػْهَواهْ 
َد هللُا مبََحا َوَقاَؿ: ُىَو َوهللِا بَػْعُد َلُو نَػَبٌأ َعِظْيٌم  # ِمَد َسِنيَّةْ هللُا َعَلْيِو َوَسلََّم بَػْعَد َأْف زتَِ

فَػَزوََّجَها ِمْنُو َصلَّى هللُا َعَلْيِو َوَسلََّم َأبُػْوَىا َوِقْيَل َعمَُّها َوِقْيَل َأُخْوَىا  # ُُيَْمُد ِفْيِو َمْسَراهْ 
ْواَلِدِه َصلَّى هللُا َعَلْيِو َوَسلََّم ِإالَّ الَِّذْي ِِبْسِم َوَأْوَلَدَىا ُكلَّ أَ  # ِلَساِبِق َسَعاَدهِتَا ْاأَلزَِليَّةْ 

  اطْتَِلْيِل شَتَّاهْ 
 Artinya: 

Setelah beliau menginjak usia dua puluh lima tahun, beliau pergi ke 
Bushra dengan tujuan mendagangkan dagangan Khadijah. Beliau dibantu 
oleh budaknya yang bernama Maisarah. Di perjalanan, beliau singgah dan 
istirahat di bawah pohon yang ada di dekat gereja pendeta yang bernama 
Nast}ura. Lalu pendeta tahu bahwa beliau adalah nabi, karena dedaunan 
yang sangat lebat itu condong menaunginya. Dia berkata, ‚Tidak ada 
yang istirahat di bawa pohon ini selain Nabi yang memiliki sifat-sifat 
yang bersih dan Rasul yang di pilih dengan pemberian-Nya. Kemudian dia 
ingin mengecek tanda-tandanya yang lebih samar dan bertanya kepada 
Maisarah, ‚Apakah di kedua matanya ada kemerah- merahan ?.‛ Maisarah 
menjawab, ‚Ya.‛ Maka sungguh tepatlah apa yang dia sangka semula. 
Dan dia berpesan kepada Maisarah, ‚Jangan sampai kau meninggalkan 
orang ini !. Kau harus menyertainya dengan sungguh dan hati yang 
lapang!, karena orang ini termasuk di antara manusia yang dipilih dan di 
muliakan oleh Allah swt. dengan kenabian!.‛ 
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Kemudian beliau kembali ke Mekah dan dijemput oleh ibu Khadijah 
bersama para wanita dari atas panggung, saat itu beliau dikawal oleh dua 
Malaikat yang menaungi dari atasnya dari terik matahari.  Hal semisal ini 
oleh Maisarah dilihat selama diperjalanan, lalu olehnya dia ceritakan pada 
Khodijah. Begitu juga apa saja yang di u#apkan dan di pesankan oleh 
pendeta, semuanya dia ceritakan. Dan di dalam perdagangan ini Allah 
swt. memberikan laba yang melimpah pada Khadijah. Akhirnya, Khadijah 
tahu bahwa beliau adalah manusia pilihan Allah swt. yang diutus pada 
semua makhluk. Akhirnya beliau memintanya agar Nabi saw. sudi 
menikahinya, agar bisa mencium bau segar keimanan padanya. Lalu Nabi 
saw. menceritakan lamaran ini kepada paman-pamannya, akhirnya 
semuanya setuju karena Khadijah memiliki kelebihan, agama, rupa, nasab, 
dan harta, yang mana sifat- sifat ini di gandrungi oleh setdiap orang. 
Kemudian, Abi T}alib berpidato dengan memuji Allah swt. dan memuji 
pada Nabi saw. Di dalam pidatonya dia berkata, ‚Dia ini, demi Allah, 
memiliki kisah yang agung yang akan menjadikan-nya mendapat 
sanjungan.‛ Akhirnya, Khadijah di nikahkan dengan di walikan oleh 
bapaknya atau pamannya atau saudaranya (beberapa pendapat), karena 
suratan yang menaqdirnya menjadi orang yang beruntung. Dan dari 
pernikan ini terlahir semua putra-putra Nabi saw., ke#uali putra yang 
beliauberi nama Ibrahim. 

11. At}t}ir Sebelas 
َرُه اْلَكِرمْي، ِبَعْرٍؼ َشِذيٍّ ِمْن َصاَلٍة َو َتْسِلْيم  َعطِِّر الّلُهمَّ قَػبػْ

 ! اَلّلُهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َوَِبِرْؾ َعَلْيوِ  !

اْلَكْعَبَة اِلْنِصَداِعَها َوَلمَّا بَػَلَغ َصلَّى هللُا َعَلْيِو َوَسلََّم سَتًْسا َوَثاَلِثنْيَ َسَنًة بَػَنْت قُػَرْيُش ِف 
َعُو َورََجاهْ  # ِِبلسُّيُػْوِؿ ْاأَلْطَبِحيَّةْ   # َوتَػَناَزُعْوا ِفْ َرْفِع اضتََْجِر ْاأَلْسَوِد َفُكلّّ َأرَاَد َرفػْ

ََل ْاإِلْنَصاِؼ مثَّ َتَداَعْوا إِ  # َوَعظَُم اْلِقْيُل َواْلَقاُؿ َوحَتَاَلُفْوا َعَلى اْلِقَتاِؿ َوَقِوَيِت اْلُعْصِبيَّةْ 
َفَحَكَم بَِتْحِكْيِم َأوَِّؿ َداِخٍل ِمْن َِبِب  # َوفَػوَُّضْوا ْاأَلْمَر ِإََل ِذْي رَْأٍي َصاِئٍب َوَأََنهْ 

َفَكاَف النَِّبُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِو َوَسلََّم َأوََّؿ َداِخٍل فَػَقاُلْوا: ٰىَذا ْاأَلِمنْيُ  # السََّدنَِة الشَّْيِبيَّةْ 
لُُو َونَػْرَضاهْ وَكُ  ُرْوُه أبَِنػَُّهْم َرُضْوُه َأْف َيُكْوَف َصاِحَب اضْتُْكِم ِفْ ٰىَذا اْلُمِلمِّ  # لَُّنا نَػْقبػَ َفَأْخبػَ

ًعا ِإََل ُمْرتَػَقاهْ  # َوَوِليَّوْ  يػْ  # فَػَوَضَع اضتََْجَر ِفْ ثَػْوٍب مثَّ َأَمَر َأْف تَػْرفَػَعُو اْلَقَباِئُل رتَِ
َوَوَضَعُو َصلَّى هللُا َعَلْيِو َوَسلََّم بَِيِدِه  #  َمَقرِِّه ِمْن رُْكٍن َىاتِْيَك اْلَبِنيَّةْ فَػَرفَػُعْوُه ِإََل 

  الشَّرِيْػَفِة ِفْ َمْوِضِعِو ْاألَف َوبَػَناهْ 
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Artinya: 

Ketika Nabi saw. berada di usianya yang yang tigapuluh lima, orang- 

orang Quraisy merenovasi Ka’bah karena keadaannya yang pecah oleh 

sebab di terpa banjir Mekah. Saat itu mereka berebut mengembalikan 

Hajar Aswad ke tempatnya semula, setdiap orang dari mereka 

berkeinginan melakukannya. Perang mulut pun teradi, dan akan mereka 

sudah mengadakan sumpah untuk berperang fisik dan terjadi fanatisme 

yang berlebihan. Namun mereka akhirnya sadar dan menyerahkan 

semua ini kepada orang yang yang memiliki pemikiran yang baik dan 

ketenangan. Lalu orang ini menyerahkan keputusan kepada orang yang 

pertama kali masuk lewat pitu Sadanah Assyaibiyyah. Dan ternyata 

Nabi saw. adalah orang yang masuk ke situ lewat pintu tersebut. Maka 

semuanya berguaman, ‚Nah, ini Al-amin ( orang yang di percaya ) !. 

Kita semua rela dan menerimanya.‛  Lalu mereka men#eritakan kerelaan 

semua pihak di dalam menyelesaikan masalah ini kepada Nabi saw.  

Kemudian beliau meletakkan Hajar Aswad tersebut di atas sebuah kain 

dan memerintahkan kepada semua suku agar mengangkatnya ke 

tempatnya semula.  Akhirnya semuanya turut mengangkatnya di 

tempatnya yang berdekatan dengan tiang bangunan itu, dan Nabi saw. 

yang meletakkannya dengan tangan beliau yang mulia di tempatnya 

yang sekarang dan membangunnya kembali. 

12. ‘At}t}ir Sebelas 

َرُه اْلَكِرمْي، ِبَعْرٍؼ َشِذيٍّ ِمْن َصاَلٍة َو    َتْسِلْيمَعطِِّر الّلُهمَّ قَػبػْ

 اَلّلُهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َوَِبِرْؾ َعَلْيوِ 

َواِؿ ِلَذِوي اْلَعاِلِميَّةْ   # َوَلمَّا َكُمَل َلُو َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم َأْربَػُعْوَف َسَنًة َعَلى َأْوَفِق ْاأَلقػْ
ًرا َوَنِذيْػًرا فَػَعمَُّهمْ  َوبُِدَئ ِإََل دَتَاـِ ِستَِّة َأْشُهٍر  # ِبُرزْتَاهْ  بَػَعَثُو هللُا تَػَعاََل ِلْلَعاَلِمنْيَ َبِشيػْ

 َفَكاَف اَل يَػَرى ُرْؤََي ِإالَّ َجاَئْت ِمْثَل فَػَلِق  ُصْبٍح َأَضاَء َسَناهْ  # ِِبلرُّْؤََي الصَّاِدَقِة اصْتَِليَّةْ 
ِة اْلَبَشرِيَّةْ  # َا ابْػُتِدَئ ِِبلرُّْؤََي دَتْرِيْػًنا ِلْلُقوَّ ِة َفاَل ِلئَ  # َوِإمنَّ الَّ يَػْفَجَأُه اْلَمَلُك ِبَصرِْيِح النػُّبُػوَّ

َعبَُّد ِبَِراَء اللََّيايلَ اْلَعَدِديَّةْ  # تَػْقَواُه قُػَواهْ  ِإََل َأْف َأََتُه  # َوُحبَِّب ِإَلْيِو اطتَْاَلُء َفَكاَف يَػتػَ
َلًة َخَلْت ِمْن َشْهِر َوٰذِلَك ِفْ يَػْوـِ ْاإِلثْػنػَنْيِ  # ِفْيِو َصرِْيُح اضْتَقِّ َوَواَفاهْ   ِلَسْبَع َعْشَرَة َليػْ

َلِة اْلَقْدرِيَّةْ  َواٌؿ ِلَسْبٍع َأْوِ أَلْرَبٍع َوِعْشرِْيَن ِمْنُو َأْو ِلَثَماٍف ِمْن َشْهِر َمْوِلِدِه  # اللَّيػْ َومثَّ َأقػْ
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َرْأ، فَػَقاَؿ:  # الَِّذْي َبَدا ِفْيِو َبْدُر ػتَُيَّاهْ  فَػَغطَُّو َغطًَّة ‹‹  َما َأََن بَِقاِرٍئ ›› فَػَقاَؿ َلُو: اقػْ
َرْأ، فَػَقاَؿ:  # َقِويَّةْ  ، فَػَغطَُّو اَثنَِيًة َحَتَّ بَػَلَغ ِمْنُو اصْتَْهَد ‹‹َما َأََن بَِقاِرٍئ ›› مثَّ َقاَؿ َلُو: اقػْ

َرْأ، فَػَقاَؿ:  # َوَغطَّاهْ  تػََوجََّو ِإََل َما ، فَػَغطَُّو اثَ ‹‹َما َأََن بَِقاِرٍئ ›› مثَّ َقاَؿ َلُو: اقػْ ِلَثًة ِليػَ
َلقَّاهْ  # َسيُػْلَقى ِإَلْيِو جبَْمِعيَّةْ  َر اْلَوْحُي َثاَلَث ِسِننْيَ َأْو  # َويُػَقاِبَلُو جبِدٍّ َواْجِتَهاٍد َويَػتػَ مثَّ فَػتػَ

أُْنزَِلْت َعَلْيِو : }  مثَّ  # َثاَلِثنْيَ َشْهًرا ِلَيْشَتاَؽ ِإََل انِْتَشاِؽ َىاتِْيَك النػََّفَحاِت الشَِّذيَّةْ 
ثُِّر { َفَجاَءُه ِجرْبِْيُل هِبَا َوََنَداهْ  َرْأ ِِبْسِم رَبَِّك  # ََيَأيػَُّها اْلُمدَّ َفَكاَف ِلنُػبُػوَّتِِو ِفْ تَػَقدُّـِ } اقػْ

ـُ َعَلى ِرَساَلِتِو ِِبْلِبَشارَِة َوالنِّ  # { َشاِىٌد َعَلى َأفَّ عَتَا السَّاِبِقيَّةْ    َذارَِة ِلَمْن َدَعاهْ َوالتػََّقدُّ
 Artinya: 

Setelah beliaumenginjak usianya yang ke empat puluh, menurut qoul yang 
paling sah}i>h, beliaudi utus oleh Allah swt. ke seluruh jagad sebagai orang 
yang bertugas memberi kabar gembira dan pemberi peringatan, sehingga 
semuanya mendapatkan hidangan rahmat. Pertama-tama beliau diberi 
mimpi-mimpi yang benar dan jelas. setiap kali beliau bermimpi, maka 
selalu membawa sinar cerah sebagaimana saat fajar menyingsing. Risalah 
ini memang di mulai dengan mimpi adalah agar menjadi pelatihan 
terhadap kekuatan manusiawi, agar tidak dikejutkan dengan Malaikat 
yang tampak jelas dengan membawa kenabian hingga menjadi tidak kuat.  
Setelah itu, beliausenang menyendiri dan beribadat di gua Hira selama 
beberapa malam hingga akhirnya beliau mendapatkan dan didatangi oleh 
kebenaran yang jelas. Peristiwa itu terjadi di hari Senin tanggal tujuh 
belas dari bulan yang di dalamnya terdapat Lailatul Qodar. Namun di 
balik qoul ini, ada yang mengatakan bahwa peristiwa ini terjadi pada 
tanggal ‚dua puluh empat‛ atau ‚dua puluh tujuh‛ atau ‚dua puluh 
delapan‛ dari bulan Robi’ Awwal. 

 

Malaikat (Jibril) berkata pada Nabi saw., ‘Iqro‛ (bacalah!). Lalu beliau 
menjawab, ‘Aku tidak bisa membc#a’. Lalu Malaikat memeluknya dengan 
kuat. Kemudian Malaikat berkata lagi, ‚Iqro’ ! Maka Nabi-pun 
menjawab, ‚Aku tidak bisa membaca.‛  Maka Malaikat memeluknya 
untuk kedua kalinya hingga beliau kelelahan.  Kemudian Malikat berkata 
lagi, ‚Iqro’!.‛ Dan Nabi saw. menjawab, ‚Aku tidak bisa menjawab.‛  
Akhirnya Malaikat memeluknya untuk yang ketiga agar supaya beliau 
berkonsentrasi dengan penuh kepada apa yang bakal diwahyukan padanya 
dan agar menerimanya dengan sungguh-sungguh. 

Kemudian wahyu mengalami transisi selama tiga tahun atau tiga puluh 
bulan, agar supaya ada kerinduan untuk mencium bau segar yang sangat 
beraroma. Kemudian di turunkan wahyu ‚Yaa ayyuhal muddatssir‛ yang 
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di bawa Jibril dan langsung di panggilkan pada Nabi saw.  Diawalinya 
wahyu dengan Ayat ‚Iqro'‛ menjadi bukti bahwa Nubuwwah beliau 
mendahului Risalah-nya yang berisi kabar gembira dan peringatan kepada 
orang yang ditunjuki. 

13. ‘At}t}ir Dua Belas 

َرُه اْلَكِرمْي، ِبَعْرٍؼ َشِذيٍّ ِمْن َصاَلٍة َو َتْسِلْيم  َعطِِّر الّلُهمَّ قَػبػْ

 اَلّلُهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َوَِبِرْؾ َعَلْيو

ْيِقيَّةْ  َياِف َعِليُّ  # َوَأوَُّؿ َمْن أَمَن بِِو ِمَن الرَِّجاِؿ أَبُػْو َبْكٍر َصاِحُب اْلَغاِر َوالصِّدِّ َوِمَن الصِّبػْ
َوِمَن اْلَمَوايلْ زَْيُد ْبُن َحارِثََة َوِمَن  # َوِمَن النَِّساِء َخِدجْيَُة الَّيِتْ ثَػبََّت هللُا هِبَا قَػْلَبُو َوَوَقاهْ 

 # َبْكٍر ِمَن اْلِعْتِق َما َأْواَلهْ َوَأْواَلُه َمْواَلُه َأبُػْو  # ْاأَلرِقَّاِء ِباَلُؿ ِف الَِّذْي َعذَّبَُو ِف هللِا أَُميَّةْ 
ُرُىْم ؽتَّْن  # مثَّ َأْسَلَم ُعْثَماُف َوَسْعٌد َوَسِعْيٌد َوَطْلَحُة َواْبُن َعْوٍؼ َواْبُن َعمَِّتِو َصِفيَّةْ  َوَغيػْ

ْيُق رَِحْيَق التَّْصِدْيِق َوَسَقاهْ  َعَلْيِو َوَسلََّم  َوَما زَاَلْت ِعَباَدتُُو َصلَّى هللاُ  # َأنْػَهَلُو الصِّدِّ
ُعْد ِمْنُو قَػْوُموُ  # َحَتَّ أُْنزَِلْت َعَلْيِو َفَجَهَر ِبُدَعاِء اطْتَْلِق ِإََل هللاْ  # َوَأْصَحابِِو ؼَتِْفيَّةْ  َوملَْ يَػبػْ

ُهْم َوَأَمَر ِبَرْفِض َما ِسَوى اْلَوْحَدانِيَّةْ  ِو ِِبْلَعَداَوِة فَػَتَجرَُّؤْوا َعَلى ُمَباَرزَتِ  # َحَتَّ َعاَب َأعِتَتػَ
 # َواْشَتدَّ َعَلى اْلُمْسِلِمنْيَ اْلَباَلُء فَػَهاَجُرْوا ِفْ َسَنِة سَتٍْس ِإََل النَّاِحَيِة النََّجاِشيَّةْ  # َوَأَذاهْ 

هللاُ َوُفِرَض َعَلْيِو َصلَّى  # َوَحَدَب َعَلْيِو َعمُُّو َأبُػْو طَاِلٍب فَػَهابَُو ُكلّّ ِمَن اْلَقْوـِ َوحَتَاَماهْ 
ـُ بَػْعٍض ِمَن السَّاَعاِت اللَّْيِليَّةْ  َرُؤْوا َما تَػَيسََّر  # َعَلْيِو َوَسلََّم ِقَيا مثَّ ُنِسَخ بَِقْوِلِو تَػَعاََل فَاقػْ

جْيَاِب مثَّ ُنِسَخ ِبِِ  # َوُفِرَض َعَلْيِو رَْكَعَتاِف ِِبْلَغَداِة َورَْكَعتػَنْبِ ِِبْلَعِشيَّةْ  # ِمْنُو َوَأِقْيُموا الصَّاَلةْ 
َلِة َمْسَراهْ  َوَماَت َأبُػْو طَاِلٍب ِفْ ِنْصِف َشوَّاٍؿ ِمْن َعاِشِر اْلِبْعثَِة  # الصََّلَواِت اطْتَْمِس ِفْ َليػْ

ـٍ َوَشدَّ اْلَباَلُء َعَلى اْلُمْسِلِمنْيَ عُ  # َوَعظَُمْت مبَْوتِِو الرَّزِيَّةْ   َراهْ َوتَػَلْتُو َخِدجْيَُة بَػْعَد َثاَلثَِة َأَيَّ
ًفا فَػَلْم  # َوَأْوقَػَعْت قُػَرْيٌش بِِو َصلَّى هللُا َعَلْيِو َوَسلََّم ُكلَّ َأِذيَّةْ  # َـّ الطَّاِئَف َيْدُعْو ثَِقيػْ َوَأ

ُه فَػَرَموْ  # َوَأْغَرْوا بِِو السَُّفَهاَء َواْلَعِبْيَد َفَسبػُّْوُه أبَِْلِسَنٍة َبِذيَّةْ  # ُُيِْسنُػْوا ِِبْإِلَجابَِة ِقَراهْ 
َماِء نَػْعاَلهْ  مثَّ َعاَد َصلَّى هللُا َعَلْيِو َوَسلََّم ِإََل َمكََّة َحزِيْػًنا  # ِِبضتَِْجارَِة َحَتَّ ُخضَِّبْت ِِبلدِّ

ِإِنّْ َأْرُجْو َأْف خُيْرَِج هللُا ›› فَػَقاَؿ:  # َفَسأََلُو َمَلُك اصْتَِباِؿ ِف ِإْىاَلِؾ َأْىِلَها َذِوي اْلُعْصِبيَّةْ 
  ْن َأْصاَلهِبِْم َمْن يَػتػَوَّالَّهْ مِ 

 Artinya: 
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Orang yang pertama kali beriman pada Nabi saw. dari laki-laki dewasa 
adalah Abu Bakr yang terkenal dengan sebutan S}iddiq dan Gua. Dan yang 
dari kalangan anak- anak adalah Aly bin Abi Tholib, dan dari wanita 
adalah Khadijah, orang yang hatinya dikuatkan oleh Allah swt. dan 
dijaganya.  Sedangkan dari kalangan mantan budak adalah Zaid bin 
Haritsah, dan dari budak adalah Bilal, orang yang pernah disiksa oleh 
majikannya yaitu Umayyah demi mempertahankan agama Allah swt dan 
kemudian ditebus oleh Abu Bakr lalu di merdekakan olehnya. Kemudian 
menyusul masuk Islam Us\man, Sa’d, Sa’id, T}alhah, Abdurrahman, 
saudara sepupunya yaitu S}afiyyah, dan lain- lain, yaitu orang- orang yang 
di beri minum keimanan oleh Abi Bakr (ya’ni  di da’wahi oeh beliau). 

Saat itu beliaudan para sahabat terus menerus melakukan ibadah dengan 
cara sembunyi-sembunyi, sampai beliaudi beri Ayat yang memerintahkan 
agar terbuka di dalam berda’wah (Al-Hijr : 94), dan akhirnya 
beliauterbuka di dalam berda’wah. Tidak lama kemudian beliau mencela 
barang- barang yang mereka anggap tuhan dan mengajak meninggalkan 
segala bentuk kemusyrikan. Dan ini menyebabkan mereka berani 
melawan dan memusuhinya, sampai-sampai kaum Muslim mendapat 
derita yang amat sangat dari permusuhan mereka, dan akhirnya mereka 
berhijrah ke daerah yang di pimpin oleh raja Najasyi pada tahun ke lima 
dari kenabian. Sedangkan Nabi saw. dibela oleh pamannya, Abi Tholib, 
maka semuanya segan dan takut. 

Di saat itu beliaudi wajibkan melakukan solat sebentar di waktu malam, 
dan ini berjalan terus hingga di revisi dengan Ayat Al-Muzzammil : 20. 
Kemudian beliaudi wajibkan melakukan solat dua roka’at di pagi hari dan 
dua roka’at di sore hari. Sampai akhirnya kewajiban ini di rubah dengan 
di wajibkannya solat lima waktu di beliaudi panggil isro’. Kemudian di 
saat pertengahan bulan Syawwal pada tahun ke sepuluh dari kenabian, 
Abu Tholib meninggal. Kemudian Khadijahikut menyusul kepergdian Abi 
Tholib selang tiga hari. Maka kematdian kedua tokoh ini menyebabkan 
kaum Muslimin tambah menderita dan Nabi saw. mendapat perlakuan 
yang sangat buruk dari kaum Quraisy. 

Kemudian pada suatu saat, Nabi saw. berangkat menuju Thoif dengan 
tujuan memberi da’wah kepada suku Tsaqif, namun mereka tidak 
mengindahkan ajakan beliaudan bahkan mereka menyuruh para budak dan 
anak- anak ke#il agar men#a#inya dan melemparkan batu padanya sampai 
sandal beliauterkena darah dari kakinya. Kemudian Nabi SAW. kembali 
ke Makkah dengan di liputi kesusahan, lalu beliaudi temui Malaikat yang 
mengurusi gunung dan menawarkan padanya untuk menghan#urkan 
mereka yang memilki fanatisme jahiliyyah. Namun beliaumenjawabnya, 
‚Aku berharap Allah akan mengeluarkan dari mereka anak- anak yang di 
kasihi oleh-Nya.‛ 

14. ‘At}t}ir Tiga Belas 
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َرُه اْلَكِرمْي، ِبَعْرٍؼ َشِذيٍّ ِمْن َصاَلٍة َو َتْسِلْيم  ! َعطِِّر الّلُهمَّ قَػبػْ

 ! اَلّلُهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َوَِبِرْؾ َعَلْيوِ  !

اظتسجد اضتراـ إَل اظتسجد األقصى و رحابو مث أسري بروحو و جسده يقظة من 
 # و عرج بو إَل السموات فرأى أدـ ِف األوَل و قد جللو الوقار و عاله # القدسية

و ابن خالتو ُيىي الذي أويت  # و رأى ِف الثانية عيسى ابن مرمي البتوؿ الربة التقية
و ِف الرابعة  # و رأى ِف الثالثة يوسف بصورتو اصتمالية # اضتكم ِف حاؿ صباه

و ِف اطتامسة ىاروف احملبب ِف األمة  # إدريس الذي رفع هللا مكانو و أعاله
و ِف السابعة  # و ِف السادسة موسى الذي كلمو هللا تعاَل و َنجاه # اإلسرائيلية

و حفظو من َنر منرود و  # إبراىيم الذي جاء ربو بسالمب القلب و حسن الطوية
إَل  # ظتنتهى إَل أف شتع صريف األقالـ ِبألمور اظتقضيةمث رفع إَل سدرة ا # عافاه

و  # و أماط لو حجب األنوار اصتاللية # مقاـ اظتكافحة الذي قربو هللا فيو و أدَنه
 و بسط لو بسط اإلدالؿ ِف اجملاؿ الذاتية # أراه بعيِن رأسو من حضرة الربوبية ما أراه

سحاب الفضل فردت إَل ستس و فرض عليو و على أمتو ستسني صالة مث اهنل  #
مث عاد ِف ليلتو فصدقو  # و عتا أجر اطتمسني كما شاءه ِف األزؿ و قضاه # عملية

و كذبتو قريش و ارتد من أضلو  # و كل ذي عقل و روية # الصديق مبسراه
 # الشيطاف و أغواه

 Artinya: 

Kemudian Nabi saw. di panggil berisro’ dengan ruh dan jasad beliaudalam 
keadaan terjaga dari Almasjidil Haram ke Almasjidil Aqsho dan 
halamannya yang suci. Dan beliaujuga di naikkan ke langit, dan di langit 
yang pertama beliaumelihat Nabi Nabi Adam dalam keadaan yang sangat 
agung. Di lagit yang kedua beliaumelihat Nabi ‘Isa bin Maryam, seorang 
perawan yang baik dan bertaqwa, dan di sana juga bertemu dengan 
saudara sepupu ‘Isa, yaitu Nabi Yahya, nabi yang di angkat menjadi nabi 
sejak saat masih ke#il. Di langit ketiga, beliaumelihat Nabi Yusuf dengan 
keadaannya yang sangat tampan. Di langit keempat beliaumelihat Nabi 
Idris yang di derajat dan tempatnya di tinggikan oleh Allah SWT. 
Beliaumelihat Nabi Harun yang di sukai oleh Bani Isroil di langit yang 
kelima. Dan di langit yang keenam beliaumelihat Nabi Musa yang pernah 
menerima firman Allah SWT se#ara langsung. Di langit yang ke tujuh 
beliaumelihat Nabi Ibrohim yang menghadap Tuhan-nya dengan hati yang 
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semat dan baik dan pernah di bakar oleh raja Numrudz namun di 
selamatkan oleh Allah dari rekayasa raja. 

Kemudian beliaudi angkat sampai ke Sidrotil Muntaha hingga beliaubisa 
mendengar suara Qolam yang menulis segala sesuatu yang bakal terjadi, 
dan bahkan sampai ke maqom Mukafahah, sebuah tempat yang dekat 
pada Allah Ta’ala. Saat itu Allah Ta’ala menghilangkan tabir- tabir Nur 
keagungan, sampai beliaudi perlihatkan Dzat Allah Ta’ala dengan dua 
mata kepala beliau. Di situ juga di bentangkan maqom Idlal dengan 
Tuhan. Dan di wajibkan atas beliaudan ummmatnya lima puluh kali solat 
sehari semalam. Namun ter#urahlah awan anugrah sampai di kurangi 
hingga hanya di wajibkan lima kali yang memilki nilai atau pahala sama 
dengan lima puluh kali, sebagaimana ketentuan Azali-Nya. 

Kemudian beliaukembali pada malam itu juga, dan dari sekembalinya ada 
yang memper#ayai isro’ ini, seperti Abi Bakr R.A dan orang- orang yang 
memiliki pemikiran yang benar. Namun rata- rata orang- orang Quroisy 
tidak per#aya padanya dan bahkan ada pula orang menjadi murtad karena 
tertipu dengan godaan setan. 

 

15. ‘At}t}ir Empat Belas 

 صالة وتسليم عطر اللهم قربه الكرمي * بعرؼ شذي من

 اللهم صل وسلم وِبرؾ عليو

مث عرض نفسو علي القبائل أبنو رسوؿ هللا ِف االمي اظتوشتية * فأمن بو ستة من االنصار 
اختصهم هللا برضاه * وحج منهم ِف القابل اثنا عشر رجال وِبيعوه بيعة حقية * مث 
انصرفوا فظهر االسالـ ِبظتدينة فكانت معقلو ومأواه * وقدـ عليو ِف العاـ الثالث 

سة وامرأَتف من القبائل االوسية واطتزرجية * فبايعوه وأمر سبعوف أو وثالثة او ست
عليهم اثِن عشر نقيبا جحاجحة سراه * فهاجر إليهم من مكة ذو اظتلة االسالمية * 
وفارقوا االوطاف رغبة ِف ما أعد ظتن ىجر الكفر و أنه * وخافت قريش اف يلحق 

ظو هللا تعايل من كيدىم وؾتاه صلي هللا عليو وسلم بو علي الفورية * فأدتروا بقتلو فحف
* وأذف لو صلي هللا عليو وسلم ِف اعتجرة فركبو اظتشركوف ليوردوه بزعمهم حياض 
اظتنية * فخرج عليهم ونثر علي رؤسهم الرتاب وحثاه * وأـ غار ثور وفاز الصديق فيو 

نني وىو ِبظتعية * وأقاـ فيو ثالاث حتمي اضتمائم والعناكب زتاه * مث خرج منو ليلة االث
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صلي هللا عليو وسلم علي خري مطية * وتعرض لو سراقة فابتهل فيو ايل هللا ودعاه * 
 * فساخت قوائم يعبوبو ِف االرض اللبة القوية * وسألو االماف فمنحو اَيه

 Artinya: 

Kemudian bediau menunjukkan kepada beberapa suku di saat ada a#ara 

peribadatan haji bahwa dirinya adalah utusan Allah Ta’ala. Lalu dari 

kelompok Anshor ada enam orang yang beriman padanya, yaitu orang- 

orang yang mendapatkan kekhususan ridlo dari-Nya. Dan di tahun 

kemudian dari kelompok Anshor juga ada yang pergi haji dan kemudian 

membai’atnya ( masuk Islam ) dengan sungguh- sungguh. Maka dari 

kepulangan mereka, Islam mulai ramai di Madinah hingga kota ini 

menjadi tempat singgah Islam. Kemudian pada tahun ketiga datang juga 

tujuh puluh tiga ( ada yang mengatakan tujuh puluh lima orang ) dan dua 

wanita dari suku Aus dan Khozroj. Dan dari jumlah tersebut, semuanya 

membai’atnya dan beliaumemberikan mandat kepada dua belas orang 

yang memiliki jiwa ketokohan untuk memimpin mereka. Kemudian 

mereka inilah yang menjadi tempat orang- orang Muslim Makkah yang 

berhijrah demi meraih pahala yang di sdiapkan bagi orang- orang yang 

sudi meninggalkan kekufuran. 

Lalu orang- orang Quroisy merasa hawatir jika Nabi SAW. menyusul 

mereka dengan #epat. Maka mereka berembug untuk membunuhnya, 

namun Allah Ta’ala tetap menjaganya dari tipu daya mereka. Dan 

beliaumendapat ijin untuk berhijrah, maka mereka pun menjeratnya dan 

ingin menjatuhkannya di lembah kematdian. Lalu beliaukeluar 

menghadapi mereka dan menebarkan debu di ats kepala mereka, dan 

beliauberistirahat di goa Tsaur dengan di sertai sahabat Abu Bakr R.A 

dan hal ini merupakan suatu keberuntungan baginya. Di dalam goa 

tersebut beliauberddiam selama tiga hari dengan di jaga oleh burung 

merpati dan laba- laba pada daerah sekitar goa. Kemudian beliaukeluar 

dari goa pada malam Senin dengan mengendarai kendaraan yang sangat 

bagus. Dan di tengah perjalanan, beliaudi kejar oleh Suroqoh, maka 

dengan hati yang sangat tulus dan rendah beliauberdoa pada Allah Ta’ala. 

Lalu kaki kuda yang dia tumpangi masuk ke dalam tanah yang keras, tapi 

setelah dia meminta keamanan dari beliau, beliautetap memberikan 

keamanan. 

16. ‘At}t}ir Lima Belas 

 عطر اللهم قربه الكرمي * بعرؼ شذي من صالة وتسليم
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 اللهم صل وسلم وِبرؾ عليو

د ابتياع ضتم او لنب منها ومر صلي هللا عليو وسلم بقديد علي أـ معبد اطتزاعية * وأرا
فلم يكن خباؤىا لشيئ من ذلك قد حواه * فنظر إيل شاة ِف لبيت قد خلفها اصتهد 
عن الرعية * فاستأذهنا ِف حلبها فأذنت وقالت لو كاف هبا حلب ألصبناه * فمسح 
الضرع منها ودعا هللا مواله ووليو * فدرت فحلب وسقي كال من القـو وأرواه * مث 

إلَنء وغادره لديها أية جلية * فجاء أبو معبد ورأي اللنب فذىب بو حلب ومأل ا
العجب إيل أقصاه * وقاؿ أِن لك ىذا وال حلوب ِبليت تبض بقطرة لبنية * فقالت 
مر بنا رجل مبارؾ كذا وكذا جثمانو ومعناه * فقاؿ ىذا صاحب قريش وأقسم بكل 

لي هللا عليو وسلم اظتدينة يـو اإلثنني ألية * أبنو لو رأه آلمن بو واتبعو وداَنه * وقدـ ص
اثِن عشر شهر ربيع األوؿ وأشرقت بو أرجاؤىا الزكية * وتلقاه األنصار ونزؿ بقباء 

 * وأسس مسجدىا علي تقواه
Artinya: 

Di perjalanan hijrah, beliaumelewati daerah Qudaid dan singgah di rumah 
Ummi Ma’bad Al-khuza’iyyah. Di situ beliauhendak membeli daging atau 
susu, namun di dalam bejana- bejana yang di miliki Ummi Ma’bad sama 
sekali tidak ada isinya. Lalu beliaumelihat kambing yang ada di rumah 
yang sedang dalam keadaan sangat lemah dan tidak bisa di gembala. Lalu 
beliauminta ijin padanya untuk memperahnya dan tuah rumah pun 
mengijinkan seraya berkata, ‚Seandainya ada air susunya, sudah barang 
tentu kami bisa mendapatkannya.‛ Kemudian Nabi memegang susu 
kambing tersebut sambil berdoa pada Allah, Tuhan yang mengasihi dan 
menolongnya. Maka kontan air susu kambing menjadi deras dan bahkan 
bisa men#ukupi rombongan yang menyertai Nabi. Nabi Saw. juga 
mengulangi memperahnya dan meletakkan di bejana yang ada di situ dan 
meninggalkannya sebagai tanda yang sangat jelas. 

Kemudian setelah itu, sang suami yaitu Abu Ma’bad datang dan melihat 
air susu yang melimpah hingga dia di buatnya sangat heran. Dia bertanya, 
‚Bagaimana ini, padahal di dalam rumah tidak ada kambing yang bisa 
mengeluarkan air susu setetespun ?.‛ Sang istri menjawab, ‚Tadi ada laki- 
laki yang penuh berkah ber#irikan begini dan begitu mampir ke sini.‛ Sang 
suami menambahkan, ‚O, itu seseorang dari Quroisy !!.‛ Bahkan dia 
bersumpah, ‚Seandainya dia melihatnya, nis#aya dia akan mendekat 
padanya, mengikuti, dan beriman padanya.‛ 
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Kemudian Nabi SAW. sampai di Madinah pada hari Senin tanggal dua 
belas Robi’ul Awwal. Dan sebab kedatangan beliauini,kota Madinah 
menjadi #erah dan bersih. Dan saat beliaudatang, beliaudi jemput para 
sahabat Ansor, dan beliausinggah di Qoba’ dan mendirikan masjid di sana 
dengan pondasi taqwa. 

17. At}t}ir Enam Belas 

 عطر اللهم قربه الكرمي * بعرؼ شذي من صالة وتسليم

 اللهم صل وسلم وِبرؾ عليو

وكاف صلي هللا عليو وسلم أكمل الناس خلقا وخلقا ذا ذات وصفات سنية * مربوع 
األشفار قد منح الزجج  القامة أبيض اللوف مشرِب ِبمرة واسع العينني أكحلهما أىدب

حاجباه * مفلج االسناف واسع الفم حسنو واسع اصتبني ذا جبهة ىاللية * سهل 
اطتدين يري ِف أنفو بعض احديداب حسن العرنني اقناه * بعيد ما بني اظتنكبني سبط 
الكفني ضخم الكراديس قليل ضتم العقب كث اللحية عظيم الرأس شعره ايل الشحمة 

تفيو خامت النبوة قد عمو النور وعاله * وعرقو كاللؤلؤ وعرفو اطيب من االذنية * وبني ك
النفحات اظتسكية * ويتكفؤ ِف مشيتو كأمنا ينحط من صبب ارتقاه * وكاف يصافح 
اظتصافح بيده الشريفة فيجد منها سائر اليـو رائحة عبهرية * ويضعها علي رأس الصب 

وجهو الشريف تأللؤ القمر ِف الليلة فيعرؼ مسو من بني الصبية ويدراه * يتأللؤ 
 * البدرية * يقوؿ َنعتو مل أر قبلو وال بعده بشر يراه

 Artinya: 

Adalah Nabi SAW. orang yang paling sempurna tubuh dan budinya, 
berpribadi dan budi yang luhur. Beliausedang ketinggdian badannya, 
putih kemerah- merahan, luas dan ber#elak kedua matanya, tebal serta 
melengkung kedua alisnya, run#ing gigi- giginya, luas dan indah mulutnya, 
luas keningnya, dengan dahi yang bersinar, rata kedua pipinya, pada 
hidungnya ada sedikit, berjauhan jarak kedua punggungnya, luas kedua 
tapak tanganya, sedikit , sedikit daging tungkanya, tebal jenggotnya, 
dengan rambut yang menggapai daun telinga. Di antara kedua 
punggungnya ada #ap kenabian dengan sinar yang menyelubunginya. 
Keringat beliauseperti kilauan mutiara, keringatnya berbau harum 
melebihi keharuman kasturi. Ketika berjalan seakan turun dari dataran 
tinggi. Jika ada orang yang bersalaman dengan tangan beliauyang mulia, 
maka dia akan mendapatkan keharuman tangannya berhari- hari. Dan jika 
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seandainya beliaumemegang salah kepala salah satu anak ke#il, maka anak 
tersebut akan di ketahui bahwa anak tersebut pernah di pegang oleh Nabi 
SAW. dari antara sekdian banyak anak karena baunya yang wangi. Wajah 
beliauberkilau bagai bulan purnama, sampai orang yang pernah 
melihatnya akan menerangkan sifat- sifatnya dengan uapannya, ‚Aku 
tidak pernah melihat sebelumnya seorang pun dan tidak akan bakal ada 
orang yang melihat orang yang seperti beliau. 

18. ‘At}t}ir Tujuh Belas 

َرُه اْلَكِرمْيَ * ِبَعْرٍؼ َشِذيٍّ ِمْن َصاَلٍة َوَتْسِلْيمٍ   َعطِِّر اللَُّهمَّ قَػبػْ

 اللَُّهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َوَِبِرْؾ َعَلْيوِ 

وكاف صلي هللا عليو وسلم شديد اضتياء والتواضع خيصف نعلو ويرقع ثوبو وُيلب شاتو 
ظتساكني وجيلس معهم ويعود ويسري ِف خدمة أىلو بسرية سرية * وُيب الفقراء وا

مرضاىم ويشيع جنائزىم وال ُيقر فقريا أدقعو الفقر وأشواه * ويقبل اظتعذرة واليقابل 
أحدا مبا يكره وْيشي مع االرملة وذوي العبودية * وال يهاب اظتلوؾ ويغضب لل تعايل 
ويرضي لرضاه * وْيشي خلف أصحابو ويقوؿ خلوا ظهري للمالئكة الروحانية * 

ب البعري والفرس والبغلة وزتارا بعض اظتلوؾ إليو أىداه * ويعصب علي بطنو ويرك
اضتجر من اصتوع وقد أويت مفاتيح اطتزائن األرضية * وراودتو اصتباؿ أبف تكوف لو ذىبا 
فأِبه * وكاف صلي هللا عليو وسلم يقل اللغو ويبدؤ من لقيو ِبلسالـ ويطيل الصالة 

اىل الشرؼ ويكـر اىل الفضل وْيزح واليقوؿ إال  ويقصر اطتطب اصتمعية * ويتألف
حقا ُيبو هللا تعايل ويرضاه * وىهنا وقف بنا جواد اظتقاؿ عن الطراد ِف اضتلبة البيانية * 

 * وبلغ ظاعن االمالء ِف فدافد اإليضاح منتهاه
 Artinya: 

Dan adalah Nabi SAW. sangat pemalu dan tawadlu’, beliaumenjahit 
sandalnya, menambal bajunya, memperah kambingnya dan melayani 
keluarganya dengan dirinya.  Beliaumen#intai orang- orang faqir miskin, 
duduk bersama mereka, membesuk mereka yang sedang sakit, mengiring 
jenazah mereka, dan tidak pernah menghina orang faqir yang terbakar 
oleh kefakirannya.  Beliaumengampuni orang lain, tidak menghadapi 
seseorang dengan sesuatu yang dia ben#i, dan berjalan dengan para janda 
dan budak. Beliausama sekali tidak takut pada raja dan marah karena 
Allah dan ridlo karena di situ ada ridlo Allah. Beliauberjalan di belakang 
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para Sahabatnya dan berkata pada merteka, ‚Bdiarkan di belakangku ada 
para Malaikat yang halus !.‛ Beliauberkendara onta, kuda, bighol, dan 
himar ( keledai ) yang di haddiahkan oleh sebagian raja pada beliau. 
Beliaumembalutkan batu pada perutnya karena saking laparnya, padahal 
beliautelah di beri kun#i- kun#i ekonomi dundia. Pernah pada suatu saat, 
gunung- gunung menawarkan padanya untuk berubah menjadi emas, 
namun beliaumenolaknya. 

Dan adalah Nabi SAW. sangat sedikit sekali berbuat yang tidak berguna. 
Beliaujika bertemu seseorang, maka beliau-lah yang memulai memberikan 
salam. Dan jika solat, beliaumelakukannya agak lama. Sedangkan jika 
berhitbah, maka beliaumemper#epatnya. Kepada orang- orang memiliki 
kemuliaan, beliaubergaul dengan santai dan kalem. Beliaumemuliakan 
orang- orang mulia. Beliaujuga bergurau, namun tidak beru#ap ke#uali 
dengan u#apan yang benar yang di #intai dan di ridloi oleh Allah. 

Di sini, keterangan- keterangan yang mirip dengan kuda yang indah telah 
berhenti dari perjalanannya di medan penjelasan. Dan imla’ yang 
berangkat sudah sampai garis finishnya. 

19. ‘At}t}ir Delapan Belas 

 عطر اللهم قربه الكرمي * بعرؼ شذي من صالة وتسليم

 اللهم صل وسلم وِبرؾ عليو

اللهم َي ِبسط اليدين ِبلعطية * َي من اذا رفعت اليو أكف العبد كفاه * َي من تنزه ِف 
ذاتو وصفاتو االحدية * عن اف يكوف لو فيها نظائر واشباه * َي من تفرد ِبلبقاء والقدـ 
واالزلية * َي من ال يرجي غريه وال يعوؿ علي سواه * َي من استند األَنـ إيل قدرتو 

رشد بفضلو من استشده واستهداه * نسألك اللهم أبنوارؾ القدسية * القيومية * وأ
اليت أزاحت من ظلمات الشك دجاه * ونتوسل إليك بشرؼ الذات احملمدية * وأبلو 
كواكب أمن الربية وسفينة السالمة والنجاة * وأبصحابو أويل اعتداية واألفضلية * 

ملة شريعتو أويل اظتناقب الذين بذلوا نفوسهم لل يبتغوف فضال من هللا * وِب
واطتصوصية * الذين استبشروا بنعمة وفضل من هللا * أف توفقنا ِف األقواؿ واألعماؿ 
إلخالص النية * وتنجح لكل من اضتاضرين والغائبني مطلبو ومناه * وختلصنا من أسر 

ة الشهوات واألدواء القلبية * وحتقق لنا من اآلماؿ ما بك ظنناه * وتكفينا كل مدعتم



198 

 

وبلية * وال َتعلنا ؽتن أىواه ىواه * وتدِن لنا من حسن اليقني قطوفا دانية جنية 
*ودتحو عنا كل ذنب جنيناه * وتسرت لكل منا عيبو وعجزه وحصره وعيو * وتسهل لنا 
من صاحل االعماؿ ما عز ذراه * وتعم رتعنا ىذا من خزائن منحك السنية * برزتة 

اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومزية * ولكل ومغفرة وتدمي عمن سواؾ غناه * 
راج ما أملو فيك ورجاه * وقد سألناؾ راجني مواىبك اللدنية * فحقق لنا ما منك 
رجوَنه * اللهم أمن الروعات وأصلح الرعاة والرعية * وأعظم األجر ظتن جعل ىذا 

الـ أمنة رخية * اطتري ِف ىذا اليـو وأجراه * اللهم اجعل ىذه البلدة وسائر بالد اإلس
واسقنا غيثا يعم انسياب سيبو السبسب ورِبه * واغفر لناسج ىذه الربود احملربة 
اظتولدية * سيدَن جعفر من إيل الربزؾتي نسبتو ومنتماه * وحقق لو الفوز بقربك والرجاء 
واألمنية * واجعل مع اظتقربني مقيلو وسكناه * واسرت لو عيبو وعجزه وحصره وعيو * 

وقارئها ومن اصاغ اليها شتعو واصغاه * اللهم وصل وسلم علي اوؿ قابل  وكاتبها
للتجلي من اضتقيقة الكلية وعلي ألو وصحبو ومن نصره ووااله * ما شنفت اآلذاف من 
وصفو الدري أبقراط جوىرية * وحتلت صدور احملافل اظتنيفة بعقود حاله * وأفضل 

 خامت االنبياء واظترسلني * وعلي ألو الصالة وأمت التسليم علي سيدَن وموالَن دمحم
وصحبو أرتعني * سبحاف ربك رب العزة عما يصفوف * وسالـ علي اظترسلني * 

 * واضتمد لل رب العاظتني
 Artinya: 

Ya Allah, wahai Tuhan yang membentangkan kedua tangan-Nya dengan 
pemberian. Wahai Tuhan yang bilamana kedua tapak tangan hamba di 
angkat kepada-Nya, maka Ddia akan men#ukipinya. Wahai Tuhan yang 
maha su#i di dalam Dzat dan Sifat- Sifat-Nya dari kemiripan dari 
sdiapapun. Wahai Tuhan yang hanya Ddia-lah di miliki sifat Qidam, 
Baqo’, dan Azali. Wahai Tuhan yang tdiada harapan dan tumpuhan hati 
ke#uali pada-Nya. Wahai Tuhan yang semua mahluk bersandar pada sifat 
Qdroh dan Qoyyumiyyah-Nya, dan menunjukkan pada orang yang minta 
petunjuk dengan anugerah-Nya. Kami minta pada-Mu dengan #ahaya-Mu 
yang su#i yang menghilangkan kegelapan keraguan. Dan kami membuat 
perantara kepada-Mu dengan kemuliaan Nabi Muhammad, para 
keluarganya yang menjadi bintang di dalam keamanan mahluk dan 
menjadi bahtera keselamatan, para Sahabatnya yang memiliki petunjuk 
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dan kelebihan yang telah menyerahkan diri mereka pada Allah dengan 
tujuan men#ari anugera-Nya, dan para Ulama yang membawa Syardiat 
yang memiliki sifat- sifat yang bagus dan kehususan, kami minta agar 
Egkau memberi pertolongan pada kami di dalam u#apan dan amal agar 
berndiat dengan ikhlas, meluluskan tujuan setdiap dari kami, baik yang 
hadir atau yang tidak, membersihkan kami dari kungkungan sahawat dan 
penyakit hati, merealisasikan pengharapan kami yang telah kami #urahkan 
keyakinan kami pada-Mu, menjaga kami dari segala #obaan, janganlah 
jadikan kami orang yang di han#urkan oleh hawa nafsu, dekatkanlah pada 
kami keyakinan yang baik yang mirip dengan buah yang dekat dan sdiap 
di petik, hapuslah segala dosa yang telah kami lakukan, tutuplah setdiap 
dari kami #a#at, kelemahan, hususnya kelemahan di dalam berbi#ara kami, 
mudakanlah kami untuk berbuat amal yang baik, agung dan tinggi, 
jadikanlah perkumpulan kami ini rata dengan ramat dan pengampunan 
dari gudang pemberian-Mu, jadikanlah kami selalu tidak bergantungan 
dengan selain Engkau. 

Ya Allah, sungguh Engkau menberikan tingkatan bagi setdiap orang yang 
meminta pada-Mu da memberikan pengharapan setdiap orang yang 
mengharap dari-Mu. Sedangkan kami telah meminta-Mu dengan 
mengharap pemberian yang langsung dari-Mu. Maka nyatakanlah 
pengharapan tersebut. Ya Allah, berilah kami aman dari segala ketakutan, 
jadikanlah kami rakyat dan penguasa yang baik. Besarkanlah pahala bagi 
orang yang melakukan kebaikan ini di hari ini. Ya Allah, jadikanlah 
negeri ini dan negeri- negeri Islam aman dan swasembada. Berilah kami 
hujan yang rata di tanah yang datar dan tinggi. Ampunilah orang yang 
menata Burud Maulid ini, yaitu Sayyid Ja’far, orang yang sebangsa pada 
Albarzanjy. Jadikanlah tempat peristirahatannya bersama orang- orang 
yang dekat dari-Mu. Berilah kedekatan dan pengharapannya Tutuplahlah 
#a#at, kelemahan dan khususnya di dalam berbi#aranya. Begitu pula orang 
yang menulis, memba#a, dan orang yang mendengarkannya. Berilah 
Solawat-Mu pada orang yang menerima Tajalli dari Dzat Tuhan ( ya’ni : 
Nabi Muhammad SAW. ), para keluarga, dan Sahabat, dan orang- orang 
yang menolongnya, selama telinga- telinga masih di gantungi mutiara 
sifat- sifat kenabian dan beberapa panggung yang agung di hdiasai dengan 
hdiasan- hdiasan kenabian. 

Solawat yang paling afdlol semoga ter#urahkan pada Sayyidina Muhammad nabi 

pemungkas, keluarga, dan para sahabatnya 
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B. Mahal al-Qiyam 

يارسول سالم عليك، يا نبي سالم عليك   
Artinya: 

‚Wahai Nabi, salam sejahtera untukmu, Wahai Rasul salam sejahtera 
untukmu‛. 

صلوات اللو عليك، ياحبيب سالم عليك   
Artinya: 

 ‚Wahai kekasih, salam sejahtera untukmu dan S}alawat (rahmat) Allah 
untukmu‛. 

فاختفت منو البدور، أشرق البدر علينا   
Artinya: 

‚Bulan purnama telah terbit menyinari kami, Pudarlah purnama purnama 
lainnya‛. 

قط يا وجو السرور، نك ما رأينا مثل حس  
Artinya: 

‚Belum pernah aku lihat keelokan sepertimu wahai orang yang berwajah 
riang‛. 

أنت نور فوق نور، أنت شمس أنت بدر   
Artinya: 

‚Engkau bagai matahari, engkau bagai bulan purnama, engkau cahaya di 
atas cahaya‛. 

أنت مصباح الصدور، وغالي أنت إکسير   
Artinya: 
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‚Engkau bagaikan emas murni yang mahal harganya, Engkaulah pelita 
hati‛. 

ياعروس الخافقين، يا حبيبڳ يا محمد   
Artinya: 

‚Wahai kekasihku, wahai Muhammad, wahai pengantin tanah timur dan 
barat (sedunia)‛. 

مام القبلتينيا إ، يا مؤيد ياممجد   
Artinya: 

‚Wahai Nabi yang dikuatkan (dengan wahyu), wahai Nabi yang 
diagungkan, wahai imam dua arah kiblat‛. 

ياگريم الوالدين، من رأڳ وجهك يسعد   
Artinya: 

 ‚Siapapun yang melihat wajahmu pasti berbahagia, wahai orang yang 
mulia kedua orang tuanya‛. 

وردنا يوم النشور، حوضك الصافڳ المبرد   
Artinya: 

‚Telagamu jernih dan dingin, yang akan kami datangi kelak dihari 
qiyamat‛. 

بالسرڳ إال إليك، ما رأينا العيس حنت   
Artinya: 

‚Belum pernah unta putih berbalur hitam berdenting berjalan malam hari 
kecuali unta yang datang kepadamu‛. 

والمال صلوا عليك، والغمامو قد أظلت   
Artinya: 
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 ‚Awan tebal memayungimu, seluruh tingkat golongan manusia 
mengucapkan Rasul kepadamu‛. 

وتذلل بين يديك، وأتاك العود يبکي   
Artinya: 

‚Pohon pohon datang kepadamu menangis bersimpuh merasa hina di 
hadapanmu‛. 

عندك الظبي النفور، واستجارت ياحبيبي   
Artinya: 

‚Kijang gesit datang memohon keselamatan kepadamu wahai kekasih‛. 

وتنادوا للرحيل، عندما شدوا المحامل   
Artinya: 

‚Ketika serombongan berkemas dan menyerukan untuk berangkat‛. 

قلت قف لڳ يا دليل، سآئل جئتهم والدمع   
Artinya: 

‚Kudatangi mereka dengan berlinang air mata seraya kuucapkan 
tunggulah wahai pemimpin rombongan‛. 

أيها الشوق الجزيل، وتحمل لي رسآئل   
Artinya: 

‚Bawakan aku surat yang berisikan kerinduan yang mendalam‛. 

فڳ العشي والبکور، نحوىاتيك المنازل   
Artinya: 

‚Membawakan ke tempat yang jauh ketika petang dan paginya‛. 

فيك يا باىي الجبين، کل من فڳ الگون ىاموا   
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Artinya: 

‚Setiap orang di jagad raya ini bingung (karena sangat rindu) kepadamu 
wahai orang yang bersinar kedua keningnya‛. 

واشتياق وحنين، فيك غرام  ولهم  
Artinya: 

‚Mereka terpikat, tergila-gila dan meronta-ronta dengan mu tentang 
sifatmu‛. 

قد تبدت حآئرين، في معانيك األنام  
Artinya: 

‚Para makhluk berbeda pendapat dan bingung (tidak mampu menyifati 
dengan sempurna)‛. 

أنت للمولڳ شکور، أنت للرسل ختام   
Artinya: 

‚Engkau adalah penutup para utusan, engkau adalah orang yang paling 
banyak bersyukur kepada Allah saw.‛. 

فضلك الجم الغفير، عبدك المسکين يرجو   
Artinya: 

‚Hambamu (umatmu) yang miskin mengharap anugerahmu yang banyak 
lagi merata‛. 

يابشير يانذير، قد أحسنت ظني  فيك  
Artinya: 

‚Aku berbaik sangka kepadamu wahai pembei kabar gembira dan pemberi 
peringatan‛. 

يامجير من السعير، فأغثني وأجرني   



204 

 

Artinya: 

‚Maka tolonglah aku dan selamatkan aku wahai penyelamat dari neraka 
syair‛. 

في مهمات األمور، ياغياثي يامالذي   
Artinya: 

‚Wahai penolongku, wahai tempat berlindungku dalam perkara-perkara 
yang menyulitkan‛. 

وانجلڳ عنو الحزون، سعد عبد قد تملڳ   
Artinya: 

‚Berbahagialah dan hilanglah kesusahan hamba yang senang kepadamu‛. 

فلك الوصف الحسين، فيك يابدر تجلڳ   
Artinya: 

‚Wahai bulan purnama yang nampak terang bagimu sifat yang indah‛. 

قط ياجد الحسين، ليس أزکڳ منك أصال   
Artinya: 

‚Tiada orang yang orang tuanya lebih suci darimu sama sekali wahai 
kakek Hasan dan Husain‛. 

دآئما طول الدىور، فعليك اللو صلڳ   
Artinya: 

 ‚Bagimu Rasul Allah selamanya sepanjang masa‛. 

يا رفيع الدرجات، يا ولي الحسنات   
Artinya: 
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‚Wahai Dzat Penguasa kebaikan, wahai Dzat Yang berpangkat Tinggi‛. 

واغفر عني السيئات، گفر عني الذنوب   
Artinya: 

‚Hapuslah dosa dosa dariku dan ampunilah kesalahan kesalahanku‛. 

والذنوب الموبقات، أنت غفار الخطايا   
Artinya: 

‚Engkau adalah Maha Pengampun kesalahan kesalahan dan dosa yang 
merusakkan‛. 

ومقيل العثرات، أنت ستار المساوي   
Artinya: 

‚Engkau adalah Yang Menutupi kejelekan dan menyelamatkan dari 
kesalahan‛. 

مستجيب الدعوات، السر وأخفڳ  عالم  
Artinya: 

‚Engkau Maha Mengetahui rahasia dan kesamaran, Engkau adalah 
Pengabul do’a‛. 

بجميع الصالحات، رب فارحمنا جميعا   
Artinya: 

‚Robbi belas kasihanilah kami semua dengan mampu menjalankan segala 
amal baik‛. 
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