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أنه . وإذا ادعى أحد يف املستقبل ته من ابداع غريي أو أتليف األخرحضرته وكتبته وما زاد
من أتليفه وتبيني أنه فعال من حبثي فأان أحتمل املسؤولية على ذلك ولن تكون املسؤولية 
على املشرفة أو مسؤويل قسم اللغة العربية وأداهبا كلية األدب جامعة سوانن غريي 

 الإلسالمية بوجونغارا .
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 إهداء  
 

 أهدى هذه الرسالة اجلامعية اىل :

   للذاين ربياين منذ صغاري اىل األنسييت مسلكه ,أليب مارجونو واألمي 

  زوجي أمحد سلطان احملبوب 

  بنيت منح السين 

  املشرفة أستاذة ديف إيكا داينتيكا املاجستري 

   نور املشّفعة املاجستريرئيس شعبة اللغة العربية 

  إمرأة العزيزة املاجستري عميد كلية األدب جامعة سوانن غريي اإلسالمية بوجونغارا 

  المية بوجونغارا خصددوصددا أخيت وكلهم مجيعا أصدددقائي يف جامعة سددوانن غريي اإلسدد

، زكر الدددين، رمحن، رازي، لقمددانفطري، رمحددة، إيكددا، نورن، فيفي، أيرليتددا، رفدداعي، 

 وغريهم. يوسف،امران، ابصط، حارس، اانس، 

 أخريا ادعو هللا ان جيز يهم خري اجلزاء.
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ْؤُلُؤ اْلَمكُْنْوُن ِفْي َصَدٍف * ِمْن َمْعِدَنْي َمْنِطٍق  َما اللُّ كَأَنَّ

 ِمْنُه َوُمبَْتَسمِ 

 

ْهِر  كَالزَّْهِر ِفْي َترٍَف َواْلبَْدِر ِفْي شََرٍف * َواْلبَْحرِ ِفْي كَرٍَم َوالدَّ

 ِهَممِ ِفْي 
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 كلمة الشكر والتقدير

احلمد هللا رب العاملني وبه نستعني على أمور الدنيا والدين، والصالة والسالم على 

 اشرف األنبياء واملرسلني، وعلى آله وصحبه أمجعني.)أما بعد(

فبإذن هللا تعاىل وتوفيقه وعنايته قد متت كتابه هذا البحث العلمي بعنوان : " 

 صورة النيب حممد صلى هللا عليه وسلم يف "قصيدة الربدة" إلمام البوصريي"التشبيه عن 

وأقدم هذا البحث كشرط من الشروط للحصول  على درجة ليساين يف قسم اللغة العربية 

 اإلسالمية سوانن غريي بوجونغارا.  وادهبا بكلية اآلدب جامعة 

والتقدير العميق والتحية ألولئك يف هذه املناسبه الثانية أريد أن أقدم الشكر اجلزيل 

 الذين مدوا أيديهم ابملساعدات , فمن هؤالء :

الدكتور جوهر املعارف امعة سوانن غريي اإلسالمية بوجونغارا اجل فضيلة رئيس .1

 املاجستري.

فضيلة عميد كلية األدب جامعة سوانن غريي اإلسالمية بوجونغارا الدكتورة إمرأة  .2

 العزيزة املاجستري.

فضيلة رئيسة شعبة اللغة العربية وأدهبا لكلية األدب جامعة سوانن غريي اإلسالمية  .3

 .نور املشّفعة املاجستريبوجونغارا أستاذة 



 
 

 ط

فضيلة املشرفة أستاذة ديف إيكا داينتكا املاجستري. هي اليت قد استفرغ أوقاهتا وبذل  .4

سى هللا أن جيعل جهده يف إشرايف وإرشادي يف إمتام كتابة هذا البحث العلمي , ع

 .حياهتا مباركة يف الدنيا واآلخرةعملها مقبوال وجيعل 

 شكرا جزيال ابالخص لزوجي امحد سلطان و بنيت منح السين. .5

وإىل مجيع أصدقائي و زمالئي الذين صاحبوين يف كل وقت و سعادة و مساعدهتم  .6

 طول إمتام هذا البحث العلمى .

واألخرة، وعسى هللا ان يقبل اعماهلم، واسال هللا ان ابرك هللا هلم وسهل امورهم يف الدنيا 

ميدهم خريا اجلزاء، وجيعل هللا العلوم الواردة يف هذا البحث العلمي مفيدة للباحث وملن 

 قرأه . فإن هللا ذا العلوم الواسعة فأسأل إليه العلوم النافعة والتوفيق واهلداية .

 2018 وايولي23تقريرا ببوجونغارا،                                                        

 الباحثة 

 

 لؤلؤ مربورة

 2014.5513.0026رقم القيد 
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 مستخلص البحث

     التشبيه عن صورة النيب حممد صلى هللا عليه وسلم يف قصيدة  .2018لؤلؤ مربورة .
ة العربية وآداهبا كلية األدب جامعة سوانن غريي غيف شعبة الل .الربدة إلمام البوصريي

 ديف إيكا داينتيكا املاجستري اإلشراف:بوجونغارا.حتت 
 .إمام البوصرييالربدة، قصيدة تشبيه، الكلمة األساسية :ال

قصيدة الربدة كلمة للمدح إىل هللا ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم. ىف شكل قصيدة اجلميلة هناك. قصيدة 
اسباب خاصة ملؤلفة قصيدة هناك .لشيخ امام امحد البوصرى. قصيدة الربدة أّلفها اتف من مائه وستون ابياتتألّ 

ويف يوم من األايم اصيب البوشريي ابلشلل حىت ال يستطيع يستيقظ من السرير.حيلم ابلقاء النيب حممد صلى . الربدة
وارتداء اجلسم من البوشريي .وعندما يستيقظ تعاض البوشريي هللا عليه وسلم,النيب حمو وجه البوشريي مث خلع ردائه 

من مرضه.قصيدة الربدة هو شكل من اشكال االمتنان والشكر اىل هللا,ألن شفي من املرض من خالل شفاعة النيب 
وفرق هذا البحث ابلبحث األخرى يعين أن هذا البحث حمدود بتحليل صورة مجال  .حممد صلى هللا عليه وسلم

 مد صلى هللا عليه وسلم.النيب حم
صورة اع التشبيه ىف قصيدة الربد، وحتليل  عن السابقة، أرادات الباحثة ذكر أنو إنطالقا من خلفية البحث 

  . الربد ةالنيب حممد صلى هللا عليه وسلم يف قصيد
ث ال يستمل هو منهج الكيفى ألن هذا البح الباحثة ىف هذا البحث تستعملأما منهج البحث الذى ا

قرأت الباحثة كتاب قصيدة الربدة مث حتليلها الشعر  يعين: وأما طريقة مجع حتليلها . اعددالبحث رقما وحسااب و 
 يتعلق بصورة النيب حممد صلى هللا عليه وسلم بعلوم البالغة التشبيه.

 13,املرسلالتشبيه   19:أن التشبيه املوجودة يف قصيدة الربدة ( 1تائج البحث هلذا البحث، هي: )أما ن

املوجودة يف قصيدة الربدة  صورة النيبأن (2)التشبيه املؤكد  1التشبيه البليغ, 7التشبيه املفصل, 6,اجململ التشبيه

َننْيِ ِمْن بُدُعد  تظهر يف كلمة   ْظِهْرَن ا  يُ اِكبُدهَ اِنَُّه ََشُْس َفْضل  ُهْم َكوَ  ,َصِغرْيًَة َوُتِكلُّ الطَّْرَف ِمْن أََممِ  َكالشَّْمِس َتْظَهُر لِْلَعيدْ

َا اللُّْؤُلُؤ اْلَمْكنُدْوُن يِفْ   ,اْلَبْحِر يفْ َكَرم  َوالدَّْهِر يفْ ِِهَمِ وَ َكالزَّْهِر يفْ تَدَرف  َواْلَبْدِر يفْ َشَرف    ,أَنْدَواَرَها لِلنَّاِس يف الظَُّلم َكَأَّنَّ

َتَسمِ مِ  َصَدف    .ْن َمْعِديَنْ َمْنِطق  ِمْنُه َوُمبدْ
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