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BAB III 

NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK NABI MUHAMMAD  

DALAM KITAB QOSIDAH BURDAH 

 

A. Latar Belakang Penulisan Shalawat Burdah 

Shalawat Burdah ditulis oleh Imam Al-Bushiri kira-kira antara tahun 

1260-1268 M ketika ia berusia 50 tahun. Burdah terdiri dari 160 bait, berisi 

nasehat beserta peringatan, seperti tentang angkara nafsu, pujian kepada Nabi 

keagungan al-qur‟an, peristiwa isra‟ mi‟raj, jihad prajurit nabi Muhammad,  

doa-doa, serta shalawat kepada Nabi, keluarga dan para sahabat.
1
 

Burdah dalam artian kata sepotong kain menyelimuti badan atau 

selendang tetapi yang dimaksud dengan burdah di sini adalah syair syair yang 

mengandung pujian, sholawat, peristiwa isra dan mikraj, jihad, mukjizat, dan 

akhlak budi pekerti nabi kita Muhammad SAW yang baik.
2
 Himpunan puisi 

dan syair madah ini dinamakan Burdah karena alkisah di zaman Nabi dulu 

ada tokoh Ka‟ab bin zuhair namanya. Penyair ini semula seorang non muslim 

dan tergolong sebagai orang yang paling radikal menentang dakwah 

Rasulullah. Sadar dan masuk Islam. Lantas menggubah sajak untuk Nabi 

yang isinya kala itu terbilang estetik. Untuk itu konon Nabi memberinya 

cindera mata berupa selimut bergaris-garis. Ka‟ab bin Zuhair inilah pada 

hakikatnya yang telah mengilhami Al-Bushiri dan selimut bergaris-garis 

(burdah)  itu  judul gubahan sajak-sajaknya.
3
 

Syarwani Abdan menuliskan tentang background penulisan Qasidah 

Burdah yang mana diceritakan sendiri oleh Imam Al- Bushiri bahwa sebab 

beliau mengarang shalawat dalam hal memuji Nabi SAW utusan Allah SWT 

adalah suatu ketika Imam Al-Bushiri terkena sakit lumpuh. Maka beliau 

berfikir untuk mengarang shalawat Burdah ini dan memohon pertolongan 

                                                           
1
 Masykuri. Burdah Imam Al-Bushiri Kasidah Cinta dari Tepi Nil untuk Sang Nabi. 

Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2009, h.17 
2
 Abu Zainal Abidin, Qashidah Burdah Lil Imam Al Bushiry. Team Majelis 

Raudhatul Ghanna Annabawiyyah Kandangan, 2008, h. 55 
3
 Masykuri, Op. Cit, h. 15-16 
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kepada Allah SWT. dengan shalawat Burdah ini agar menyembuhkan beliau. 

Imam Al-Bushiri mengulang-ulang membacanya, berdoa, bertawassul.
4
 

Kemudian  Imam  Al-Bushiri  tidur  bermimpi  Nabi SAW mengusap 

wajahnya dan memberikannya sebuah burdah (selimut), maka ia terjaga dan 

mendapatkan dalam dirinya kekuatan untuk bangun, maka beliau dapat berdiri 

dan keluar dari rumah tanpa memberitahukan kepada siapapun. Suatu ketika 

Imam Al-Bushiri bertemu dengan fuqoro‟ (orang-orang sufi) dia berkata: 

“Aku ingin engkau memberiku qashidah yang isinya engkau memuji Nabi 

SAW!, maka beliau jawab: “Qashidahku yang mana?” Dia berkata: 

“Qashidah yang engkau tulis saat engkau sakit”, lalu dia menyebut awal 

Qashidah tersebut seraya berkata: “Demi Allah aku telah mendengarnya tadi 

malam, qashidah tersebut dibacakan di hadapan Nabi SAW utusan Allah 

SWT.” 

Burdah Al Bushiri dikelompokkan menjadi sepuluh pasal atau bagian 

yang terdiri dari: 

1)    Kecintaan kepada Rasulullah SAW 

2)    Peringatan dari godaan hawa nafsu 

3)    Puji – pujian kepada Nabi Muhammad SAW. 

4)    Kelahiran Rasulullah SAW 

5)    Mukjizat Rasulullah SAW 

6)    Kemulian kitab suci Al Quran dan pujian atasnya 

7)    Isra‟ Mi‟raj-nya beliau 

8)    Beberapa kejadian peperangan Nabi Muhammad SAW 

9)    Bertawasul kepada Rasulullah SAW 

10)  Munajat dan mengahadapkan segala hajat 

B. Imam al-Bushiri 

1. Biografi 

Nama lengkap Imam al-Bushiri adalah Abu Abdillah Syarafuddin 

Muhammad bin Hammad ad-Dalashi as-Shanhaji al-Bushiri,
5
dilahirkan di 

                                                           
4
 Abdan, Qashidah Burdah Imam Al-Bushiry: Terjemah, Penjelasan, Faidah, & 

Khasiat. Surabaya: Muara Progresif dan PP Datuk Kelampayan, 2011, h. 10-11 
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Dallas Maroko dan dibesarkan di Bushir nama sebuah desa di Mesir pada 

tahun 1213 M atau 608 H. Imam Bushiri awalnya belajar kepada ayahnya 

menghafal al-Qur‟an dan ilmu pengetahuan lainnya. Kemudian imam al-

Bushiri pergi ke Kairo Mesir untuk memperdalam ilmu agama,
6
 ilmu-ilmu 

tentang arab dan kesusastraan.
7
 Di Kairo, Imam al-Bushiri menjadi sastrawan 

dan penyair yang handal. Kemahirannya dalam bidang sastra syair melebihi 

penyair pada jamannya.
8
 Imam al-Bushiri hidup pada masa perpindahan 

kekuasaan Dinasti Ayyubiyah ke Dinasti Mamluk Bahriyah. Pada saat itu 

terjadi pergolakan politik yang terus menerus terjadi dengan disertai 

kemerosotan akhlak.
9
 Imam al-Bushiri dekat dengan raja-raja. Raja selalu 

dipujinya melalui syi‟ir sederhananya. 

Awal studinya dimulai dengan menghafalkan Al-Qur‟an lalu pergi 

ke Kairo bergabung dengan para pelajar yang menuntut ilmu di Masjid 

Syekh  Abd  Az-Zhahir.  Disana,  Al-Bushiri  belajar  berbagai  macam ilmu 

agama, juga ilmu bahasa dan sastra. Kairo merupakan kota yang menjadi 

tempat tinggal al-Bushiri dalam masa yang panjang. 

Pengembaraan spiritual al-Bushiri mencatatkan dirinya sebagai 

peniti jalan tasawuf. Beliau menjadi murid setia Syekh Abu Abbas al- 

Mursi, pemegang mata rantai tarekat Syadzaliyah pasca wafatnya Syekh 

Abu Hasan asy-Syadzali. Ajaran tasawuf dari Syekh Abu Abbas al-Mursi 

begitu berkesan dan memberikan pengaruh besar dalam mengubah 

pandangan hidup al-Bushiri untuk menjadi seorang sufi. 

Mengenai kiprahnya di masyarakat, Imam al-Bushiri juga disebut- 

sebut sempat memegang jabatan Waliyul Hisbah (badan pengawas 

pelaksanaan syariat). Hal ini menunjukkan bahwa beliau juga seorang pakar 

                                                                                                                                                               
5
 Mohammad Tolchah Mansoer, Sajak-sajak al-Burdah dan al-Imam Muchammad al-

Bushiri, Yogyakarta: Menara Kudus, 1974, h. 6 
6
 Irfan Fidaus, 37 Biografi Tokoh Muslim Dunia Paling Berpengaruh, Yogyakarta: 

Laras Media Prima, 2014, h. 213 
7
 Mohammad Tolchah Mansoer, Op. Cit h. 11 

8
 Ibid, h. 213 

9
 Fadli Munawar Mansur, Reseosi Kasidah Burdah al-Bushiri dalam Masyarakat 

Pesantren, Humaniora Jurnal Budaya, Sastra & Bahasa, 102-113 (Juni 2006), 102 



30 

 

 

 

fikih, sebab jabatan hisbah biasanya selalu dipegang oleh orang- orang yang 

mengerti mengenai seluk-beluk hukum Islam (fikih). 

Ada pula yang menyebutkan bahwa al-Bushiri juga seorang 

kristolog. Beliau banyak membaca Taurat, Injil dan karya -karya yang 

ditulis oleh orang-orang Nasrani-Yahudi dalam mengukuhkan ajaran agama 

mereka. Maka dengan keahlian ini, Imam Al-Bushiri senantiasa tampil 

dalam polemik dan perdebatan melawan orang-orang Nasrani atau Yahudi. 

Konon, al-Bushiri telah menulis kitab al-Mukhraj wal Mardud alan-Nashara 

wal-Yahud, yang tentu saja berisi kritikan- kritikan terhadap keyakinan 

dalam agama Yahudi dan Nasrani. Oleh karena itu, Ibnu hajar al-Haitami 

sempat menyebut Al-Bushiri sebagai keajaiban Allah dalam sajak dan 

prosa. 

Meski demikian, sebenarnya keahlian al-Bushiri dalam karya- 

karya prosa masih diragukan karena memang jarang sekali karya prosanya 

muncul. Hal itu berbeda dengan keahliannya di bidang sajak. Dalam bidang 

ini, tak ada satupun orang yang meragukan kemampuan al-Bushiri. 

Sentuhan al-Bushiri dalam menggubah sajak sangatlah fenomenal, 

terutama dalam sajak-sajak religius dan sajak-sajak sanjungan kepada 

Rasulullah SAW. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa al-Bushiri tak 

tertandingi oleh pujangga-pujangga yang lain sampai saat ini. 

Secara ekonomi, Al-Bushiri hidup dalam kemiskinan. Anggota 

keluarganya sangat banyak, namun pendapatannya sangat sedikit. Bahkan, 

Al-Bushiri sempat menceritakan dalam salah satu syairnya bahwa istrinya 

selalu melahirkan anak dalam setiap enam bulan. Beberapa sejarawan 

menyebutkan bahwa al-Bushiri termasuk penyair yang kontroversial, 

ditakuti dan juga dibenci oleh banyak orang di Mesir. Hal itu karena 

kecenderungan al-Bushiri untuk menjadi penyair yang  suka  mengejek  dan  

menjatuhkan  martabat  orang  lain  dengan menggunakan sajak-sajaknya. 

Al-Bushiri  juga  disebut  sebagai  penyair  istana  yang  mengais 

rezeki dengan menggubah sajak-sajak sanjungan untuk para penguasa 

Dinasti Mamluk yang berkuasa di Mesir pada saat itu. Al-Bushiri tidak 
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memperhatikan apakah penguasa yang disanjungnya adalah penguasa yang 

baik atau penguasa yang buruk. 

Peristiwa tersebut terjadi sebelum al-Bushiri memilih jalan hidup 

sufi atau sebelum beliau menggubah sajak-sajak burdah. Salah satu  

petunjuk  mengenai  hal  itu  adalah  adanya  beberapa  bait  sajak dalam 

Burdah yang berisi penyesalan yang mendalam dari al-Bushiri terhadap apa 

yang beliau lakukan sebelumnya. Dalam Burdah juga sangat tampak dengan 

jelas mengenai kecenderungan al-Bushiri terhadap tasawuf, terutama dalam  

sajak-sajaknya tentang godaan nafsu. 

Kalangan sufi terutama dari kalangan tarekat asy-Syadzaliyah 

memang menempatkan al-Bushiri sebagai salah satu tokoh hebat di 

kalangan mereka. Beliau disebut telah mencapai maqam yang tinggi dalam 

tasawuf. Sangat disegani bila melintas sebuah jalan maka orang- orang 

berebutan untuk mencium tangannya sampai anak-anak kecil pun ikut 

berebut untuk sekedar bisa menyentuh tangannya yang mulia. Dikenal 

zuhud, menjauhi perbuatan buruk, tawadhu, selalu tersenyum dan 

menebarkan aroma wangi di tubuhnya.
10

 

Ada beberapa perbedaan tentang tahun wafatnya Al-Bushiri. 

Ahmad   Muradi mencatat beberapa perbedaan tersebut, menurut Bathrus al-

Bustani dan J. Spencer Trimingham mengatakan bahwa al Bushiri wafat 

pada tahun 694 H./ 1296 M. Yunus Ali al-Muhdar dan H. Bey Arifin, 

mengemukakan, al-Bushiri wafat tahun 695 H./ 1297 M., demikian pula 

A. Hasjmy. Adapun Ahmad Athiyatullah dan al- Nabhani mengatakan 

bahwa al-Bushiri wafat pada tahun 696 H./ 1298 M. Berbeda dengan ketiga 

pendapat diatas Mahmud Ali Makky mengungkapkan tahun wafat al 

Bushiri adalah 698 H./ 1302 M. Menurut Makky, pendapat inilah yang lebih 

kuat. Al-Bushiri menghembuskan nafas terakhirnya dengan tenang di 

Iskandaria. Konon, jenazahnya dikebumikan di dekat bukit al-

Mughaththam, berdekatan dengan makam Muhammad  ibn  Idris  asy-

Syafi‟i tokoh sentral madzhab Syafi‟i. 

                                                           
10

 Masykuri, Op. Cit, h. 19-23  
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2.  Guru al-Bushiri 

Dalam bidang tasawuf guru al-Bushiri adalah Abu Abbas Ahmad 

al-Mursi. Abu Abbas ini adalah seorang sufi lagi seorang wali yang tinggal 

di kota Iskandariyah, beliau adalah murid Abu Hasan asy- Syadzily. Ia 

lahir di Kota Andalus tepatnya di desa Mursiyah pada tahun 616 H./ 

1219 M, dan wafat di Iskandariyah pada tahun 685 H, dan pada riwayat 

yang lain menyebutkan. Ia wafat pada tahun 686 H. Nama lengkap Abu 

Abbas adalah Abul Abbas Ahmad bin Umar bin Muhammad al-Andalusi al-

Mursi al-Anshari 

3.  Tarekat al-Bushiri 

Tarekat yang dimaksudkan  di  sini  adalah  tarekat  yang dianut  

oleh  al- Bushiri. Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa al-Bushiri 

adalah murid dari Abul Abbas al-Mursi di bidang tasawuf. Dari Abul Abbas 

inilah,  al-Bushiri  belajar  tarekat,  yakni  tarekat  Syadziliyah,  tarekat yang 

didirikan oleh Abul Hasan al-Syadzily. 

4.  Karya Sastra al-Bushiri 

Al-Bushiri dalam bidang karya sastra banyak menulis syair. Secara 

garis besar tema-tema syairnya terbagi menjadi dua, yaitu tentang 

keagamaan (madah al-nabawiyah) dan umum (keluhan hati, ekspresi 

kebahagiaan, dan pujian atau kritikan). Syair-syair beliau diakui memiliki 

nilai sastra yang sangat tinggi, terutama pada syair madah al-nabawiyah. 

Menurut para pengamat Sastra Arab, al-Bushiri dianggap sebagai pelopor 

penulisan syair puji-pujian kepada Rasulullah SAW pasca sahabat. 

Berikut ini adalah beberapa contoh karya-karya syairnya yang 

dicatat oleh Muhammad Adib,
11

 tentang puji-pujian pada Nabi SAW: 

1) Al-kawakib ad-Durriyyah fi Madh khair al-Bariyyah, yang kemudian  

dikenal  dengan  nama  Burdah  yang  tengah  kita  kaji dalam buku ini. 
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 Adib.  Burdah,  antara  kasidah,  Mistis  dan  sejarah.  Yogyakarta:Pustaka 

Pesantren dan LkiS, 2009, h. 18-19  



33 

 

 

 

2) Al-Qashidah al-Muhammadiyyah, syair berjumlah 15 bait yang menjadi 

salah satu tembang dalam album pertama grup Langitan pada sekitar 

1997. 

3) Al-Hamziyyahfi al-Mada‟ih an-Nabawiyyah, berjumlah sekitar 427 bait, 

sehingga di anggap sebagai salah satu karya terbesar al- Bushiri. 

4) Dzakhr al-Ma‟ad fi wazn Banat Su‟ad, syair berjumlah sekitar 204 bait 

yang dia gubah sebagai pembanding syair Banat Su‟ad gubahan Ka‟b ibn 

Zuhair yang sangat legendaris itu. 

5) Al-Qashidah al-Mudhariyyah fi ash-shalah ‘ala khair al- Bariyyah, 

berjumlah sekitar 39 bait. 

6) Hukm al-Hawa, syair berjumlah 30 bait yang memuat  tentang bahaya 

menuruti hawa nafsu. 

Berikut ini adalah beberapa syair-syair yang berisi keluhan hati, 

ekspresi kebahagiaan, dan pujian atau kritikan terhadap seseorang: 

1) Kitab al-Masyib, syair berjumlah sekitar 141 bait yang mengekspresikan 

rasa kagumnya terhadap dua guru Tarekat Syadziliyyah yang dianutnya, 

yaitu Abu al-Hasan asy-Syadzili 

2) „Asy ba‟d Maut, syair berjumlah empat bait yang memuat 

kegelisahannya setelah disiarkan telah meninggal dunia oleh seseorang. 

3) Mustakhdimun wa syayathin, syair berjumlah empat bait yang 

digubahnya sebagai reaksi setelah keledai kesayangannya hilang dicuri 

orang. 

4) Fadhluk Awwal, syair berjumlah lebih dari 150 bait yang menuturkan 

rasa kagumnya terhadap Sultan al-„Izz Aibak, penguasa Damaskus, atas 

beragam prestasinya dalam bidang pendidikan. 

C. Sejarah Qasidah Burdah 

Bentuk dalam mengingat Allah dengan qasidah burdah sudah lama 

dilakukan pada masa Rasullah. Burdah sendiri berasal dari bahasa arab :  قصدة

 dan merupakan qasidah (lagu-lagu) yang berisi syair tentang   البددز  

pujian/shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Syair tersebut di tulis oleh 
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Imam al-Bushiri dari Mesir. Qasidah burdah sendiri telah ditulis pada abad 

ke 13 Masehi, yakni pada masa transisi perpindahan kekuasaan Dinasti 

Ayyubiyah ke Dinasti Mamluk.
12

 

Qasidah burdah awalnya di ciptakan oleh Imam Al-bushiri  saat 

menderita sakit yang cukup parah dan berkepanjangan. Pada saat masa-masa 

sulit menjalani penyakit lumpuh yang dideritanya, imam al- Bushiri 

menggubag qasiddah yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan 

tujuan memohon syafa‟at kepada Allah SWT supaya disembuhkan dari segala 

penyakit yang dideritanya selama ini. Hingga pada suatu malam, usai 

melantunkan qasidah burdah yang dibuatnya, imam al-Bushiri tertidur, dalam 

tidurnya, ia bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan 

memberikan imam al-Bushiri sebuah surban (burdah) yang kemudian 

diletakkan pada tubuh al-Bushiri yang sakit. Saat terbangun dari tidurnya, 

imam al bushiri merasakan keajaiban yang tidak ia sangka-sangka, karena 

penyakit yang ia derita selama bertahun-tahun tiba-tiba sembuh sama sekali. 

Keajaiban yang dialami oleh imam al-Bushiri tersebutlah yang menjadi  alasan  

utama  terhadap  penamaan  qashidah  burdah  itu  sendiri. 

Keajaiban yang dialami oleh imam al bushiri sendiri  berkembang dari 

zaman ke zaman hingga muncul kepercayaan bahwa qasida burdah memiliki 

kekuatan supranatural. Imam Al-Bushiri sendiri merupakan seorang   muslim  

sufi yang berasal dari Dalash, di desa Bani Yusuf. Ia lahir pada tahun 1212, 

ayahnya merupakan seorang keturunan Maroko, yang berasal dari desa Abu 

Shayr, munculnya sebuah ungkapan yang menyatakan ungkapan Ad-dalashiry 

untuk nama muchammad bin Said. Karena kemungkinan kesulitan dalam 

mengucapkan dan sukar diingat, akhirnya ungkapan yang populer justru 

adalah al-bushiry.
13

 

Qasidah burdah merupakan salah satu cara mengungkapkan 

kecintaan muslim terhadap utusan Allah, Muhammad SAW yang dilakukan 

dengan cara melantunkan puisi kepada Rasullah. Sesuai dengan tutunan 
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 Fadhil Munawwar Mashur, “Persepsi Kasidah Burdah Al bushiri dalam masyarakat 

pesantren”, dalam HUMANIORA Volume 18. No. 2, 2006, h. 102. 
13
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Allah dalam Al-Quran mengajarkan dan menganjurkan kepada umat Islam 

sebagaimana tertera dalam Kitabullah, 

ه ٱ إِن   تًه   ّلل  ئِكه
َٰٓ له  مه لهى  ۥَه نه عه لُُّ ً   ٱٌ صه هب  لى بِ ٍُّ َٰٓأٌه ًِ  ل ِذٌهه ٱٌه  ٍۡ له لُُّْا عه ْا صه ىُ  امه ءه

ُْا تهۡسلًٍِمب  ل م  سه   ٦٥َه
 “Sungguh Allah dan para malaikat bershalawat atas Nabi. Hai orang 

beriman, bershalawatlah atasnya dan berilah salam kepadanya dengan 

sehormat-hormatnya salam.” (QS 33: 56) 

Qasidah burdah di Indonesia sendiri sudah populer pada masyarakat 

santri salaf dan menjadi pegangan wajib bagi warga nahdiyin. Beberapa 

terjemahan qasida burdah dalam bahasa indonesia ini salah satunya adalah 

buku yang berjudul sajak-sajak al-Burdah pada tahun 1974 oleh Dr. 

Muhammad Tholchah Mansur, judul yang lain oleh K.H. M. Sarwani Abdan 

pada tahun 2011 dengan judul kasiddah Burdah Imam al-bushiry: terjemahan, 

penjelasan, faidah dan khasiat. Bahkan Qashidah burdah juga pernah  

diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  Jawa  oleh  K.H  Bysri  Mustafa dengan 

judul ”TIryaqul al-Aghyar fi Tarjamati Burdat al-Mukhtar”.
14

 

Al-Burdah menurut etimologi banyak mengandung arti, antara 

lain: pertama, baju (jubah) kebesaran khalifah yang menjadi salah satu atribut 

khalifah. Dengan atribut burdah ini, seorang khalifah bias dibedakan dengan 

pejabat negara lainnya, teman-teman dan rakyatnya. Kedua, nama dari 

kasidah yang dipersembahkan kepada Rasulullah SAW yang digubah oleh 

Ka‟ab bin Zuhair bin Abi Salma. Ia pernah membenci Rasulullah saw dan 

menyerangnya sampai kaki beliau berdarah. Ketika ingin masuk Islam dia 

takut bertemu beliau. Ia datang menghadap Nabi di Madinah dengan 

diantar Abu Bakar ra. Di hadapan Rasulullah SAW dia menyatakan 

keislamannya. Ternyata beliau memafkannya dan menyambutnya dengan 

baik. Ka‟ab bin zuhair kagum akan akhlak beliau. Ia bersyair memuji beliau 

dengan qasidahnya yang masyur : banat su‟adu. Rasullah saw melepas 

burdahnya dan memberikan kepadanya. Sejak saat itu puisi : Banat Su‟adu 

dinamakan burdah, baka menjadi tradisi semua puisi yang berisi pujian kepada 
                                                           

14
 Tolchah Mansoer, Sajak-Sajak Burdah Imam Muhammad Al  Bushiri: Terjemahan 

Saduran,Pendahuluan, Yogyakarta: Adab Press: 2006, h.65 



36 

 

 

 

Rasullah diberi nama burdah. Pada mulanya puisi imam Al-bushiri bernama 

”Al Kawakibuddruriyah fi Madhi Khairil Bariyah”. 

 

D. Kaidah dalam Qasidah Burdah 

Bait-bait Shalawat Burdah terdiri dari sepuluh tema pokok 

pembicaraan. Yaitu,  

1) Prolog cinta sang kekasih, berjumlah 12 bait 

2) Peringatan akan bahaya menuruti hawa nafsu, sebanyak 16 bait  

3) Pepujian, sebanyak 30 bait 

4) Kisah kelahiran, sebanyak 13 bait 

5) Mukjizat, sebanyak 16 bait,  

6) Al-Quran, sebanyak 17 bait 

7) Isra‟ Mi‟raj, sebanyak 13 bait 

8) Jihad, sebanyak 12 bait 

9) penutup 

10) permohonan ampun, sebanyak 12 bait dan ada yang berpendapat sebanyak 

19 bait. Semuanya satu-persatu dijabarkan sebagai berikut : 

a. Kecintaan pada Rasullah. Prolog pada bagian burdah yang dimaksud 

dalam ilmu sastra disebut syakwa al-gharam (ekperesi batin sang 

penyair).
15 Pada bagian ini, seorang penyair mengungkapkan isi hatinya 

dengan bahasa kiasan dan perlambang (hiperbolis). Pada awal bait ia 

menunjukkan rasa cintanya kepada Rasullah dengan kisah  yang  dimulai  

dengan nasib, yaitu ungkapan rasa pilu atas dukacita yang dialami 

penyair dan orang yang dekat dengannya, yaitu tetangganya di Dzu 

Salam, Sudah menjadi kelaziman bagi para penyair Arab klasik dalam 

mengawali karya syairnya selalu merujuk pada tempat di mana ia 

memperoleh kenangan mendalam dalam hidupnya, khususnya kampung 
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 Muhammad Adib, Burdah, antara kasidah, Mistis dan sejarah, Yogyakarta:Pustaka 

Pesantren dan LKiS, 2009, h. 33 



37 

 

 

 

halamannya. Kecintaan pada Nabi ini diungkapkan Bushiri pada bait 1-

12.
16

 

b. Nasihat akan hawa nafsu. Pada bagian kedua dari syair burdah, berisi 

peringatan akan bahaya hawa nafsu. Terkait dengan hawa nafsu ini, al 

Bushiri mengungkapkan watak dari nafsu di dalam Burdah, jumlahnya 

ada 16 bait dimulai dari bait 13-28. Dalam ajaran pengendalian hawa 

nafsu, al-Bushiri menganjurkan agar kehendak  hawa  nafsu  dibuang  

jauh-jauh, jangan dimanjakan dan dipertuankan, karena nafsu itu sesat 

dan menyesatkan. Keadaan lapar dan kenyang, kedua-duanya dapat 

merusak, maka  hendaknya  dijaga secara seimbang. Ajakan dan bujukan 

nafsu dan setan hendaknya dilawan sekuat tenaga, jangan diperturutkan. 

c. Puji-pujian kepada Rasullah SAW. Pujian al-Bushiri  pada  Nabi  tidak 

terbatas pada sifat dan kualitas pribadi, tetapi mengungkapkan 

kelebihan Nabi yang paling utama, yaitu mukjizat paling besar dalam 

bentuk Al Quran, mukjizat yang abadi. Al-Quran adalah kitab yang 

tidak mengandung keraguan, pun tidak lapuk oleh perubahan zaman, 

apalagi ditafsirkan dan dipahami secara arif dengan berbekal 

pengetahuan dan makrifat. Hikmah dan kandungan Al Quran memiliki 

relevansi yang abadi sepanjang masa dan selalu memiliki konteks 

yang luas dengan peristiwa-peristiwa sejarah yang bersifat temporal. 

Kitab Al Quran selamanya hidup dalam ingatan dan jiwa umat Islam. 

d. Bagian ini merupakan bagian inti dari burdah yaitu tentang Rasullah 

SAW. Bila memuji Rasullah termasuk ibadah shalawat, maka burdah 

dapat dikatakan dalam bentuk shalawat, adapun Bab ini dimulai dari bait 

29-58. 

e. Maulid Nabi Muhammad SAW. Bagian burdah ini, bercerita tentang 

kelahiran Nabi Muhammad SAW, beserta berbagai peritiwa 

menakjubkan di sekitarnya sebagai tanda kelahiran Rasullah. Jumlah 

bait pada bagian keempat ini ada 13 dan dimulai dari bait 59-71. 

                                                           
16
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Mukjizat. Bagian burdah yang kelima adalah cerita tentang mukjizat- 

mukjizat Nabi Muhammad SAW, yang bersifat lahiriah. Jumlah 

baitnya terdiri dari 16 bait dan dimulai dari bait 72-87. 

f. Keistimewaan Al-Qur‟an. Bagian enam burdah menuturkan 

keistimewaan-keistimewaan mukjizat Rasullah SAW, yang berupa 

turunnya  kitab  Al-qur‟an  sebagai  pedoman.  Adapun  Jumlah  baitnya 

terdapat 17 dan pada bait ke 88-104. 

g. Isra‟ Mi‟raj Bagian ketujuh menuturkan isra‟ mir‟raj perjalanan suci 

Rasullah SAW, dari Masjidil Haram sampai sidratul Muntaha. Jumlah 

baitnya ada 13, dari bait 105-117 

h. Perjuangan Nabi SAW di Medan Perang. Bagian kedelapan berisi 

kisah perjuangan Nabi, keperkasaan nabi Muhammad SAW dan para 

sahabat dalam peperangan melawan musuh-musuh Islam. Didalamnya 

menggambarkan betapa keberanian Nabi SAW membuat musuh lari 

ketakutan. Jumlah pada bagian ke delapan ini adalah 22 bait pada bagian 

118-139. 

i. Penyesalan Al-bushiri. Bagian kesembilan burdah berisi penyesalan dan 

permohonan ampunan. Dalam bait-bait ini imam Al-bushiri 

menggambarkan penyesalan yang mendalam atas kebiasaan al-Bushiri 

yang membuat puisi dengan mengharapkan materi, penyesalan al-

Bushiri pada bagian ke sembilan ini terdapat 12 bait dan terlihat pada 

bait ke 140-151. 

j. Penutup. Pada bagian terakhir ini, merupakan penutup dan doa. Pada 

bagian ini, terlihat kemahiran al Bushiri dalam mengungkapkan matla’ 

sehingga pada akhir bab ini, al bushiri menyusun kalimat seindah 

mungkin.  Bagian ini juga merupakan harapan al-Bushiri agar dosa-

dosanya terampuni. Jumlah syirnya ada10 bait yang dimulai dari bait 

152-161.
17 
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E. Fungsi dari Qasidah Burdah 

Qasidah  burdah  mempunyai  beberapa  fungsi  dalam  pelafalannya, 

diantara fungsi dari qasida burdah ini diantaranya: 

a. Fungsi Burdah bagi sang penyair 

Analisis struktur isi kasidah burdah menunjukkan bahwa karya 

yang ia buat ditujukan oleh pengarangnya untuk mengekspresikan rasa 

cinta yang dalam kepada Nabi saw. Selanjutnya ungkapan rasa cinta 

tersebut dimaksudkan oleh Al-bushiri sebagai sarana (wasilah) untuk 

mendapatkan kesembuhan dari penyakit stroke yang dialaminya, syafaat 

Nabi dan ampunan Allah. 

b. Fungsi Burdah bagi masyarakat Arab 

Masyarakat Arab yang mengamalkan burdah, menganggap karya 

ini memiliki fungsi, manfaat dan hiburan. Fungsi manfaat ini mencakup 

aspek agama, spiritual dan pendidikan. Berkaitan dengan aspek spiritual, 

burdah difungsikan untuk menyembuhkan penyakit rohani, jasmani dan 

penolak bala. Pengalamannya diintegrasikan pada pelaksanaan shalat 

fardu atau dikaitkan kepada bilangan dan waktu tertentu, misalnya hari 

dan malam jum‟at. Sehubungan dengan aspek kependidikan, pembacaaan 

burdah difungsikan sebagai kegiatan ekstra kulikuler bagi para pelajar dan  

sebagai  salah satu buku ajar dalam bidang akhlak dan sejarah. Pada 

manfaat  ketiga, yaitu pembacaan burdah difungsikan oleh para 

pembacanya untuk mendapatkan kenikmatan dan hiburan melalui irama, 

pilihan kata dan keindahan bahasanya. 

c. Fungsi burdah bagi masyarakat dan pesantren 

Fungsi burdah bagi masyarakat dan pesantren, mempunyai fungsi  

sama seperti masyarakat Arab, yaitu berupa fungsi manfaat mencakup 

agama, spiritual dan pendidikan.  

Pertama, Fungsi keagamaan burdah dapat diketahui melalui 

pengamalan matan burdah secara keseluruhan sebagai amal ibadah. 

Pengalaman mereka didasarkan atas alasan bahwa burdah itu selaras 

dengan Al-qur‟an dan sunnah serta didorong oleh kecintaan kepada Nabi 
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dan rasa hormat kepada ulama (Al-Bushiri). Mereka memandang Al-

Bushiri sebagai wali Allah yang layak  untuk diminta barokahnya. 

Disamping itu, bait-bait burdah tertentu diamalkan secara integral dengan 

ibadah shalat fardu. Bait ke-79, misalnya dibaca sebanyak tiga kali 

setelah shalat maghrib dengan tujuan untuk memperoleh kekuatan dalam 

beragama. 

Kedua, fungsi spiritual tampak dalam khasiat faedah yang dikandung 

syair burdah. Bait-bait burdah memiliki tiga fungsi spiritual yaitu: 

mengobati penyakit rohaniah, jasmaniah dan sebagai penolak bala. Untuk 

memperoleh khasiat tersebut, burdah yang dilakukan dengan kaitan 

perkembangan individu, upacara-upacara keagamaan, pertanian, 

perdaganagan, kegiatan amar ma‟ruf nahi mungkar, pengobatan, 

permintaan keputusan dari Allah bagi yang sakit keras dan hal – hal yang 

magis. 

Ketiga, fungsi pendidikan pada kasidah burdah ini dengan 

memberikan pengajaran kepada santri dan masyarakat, baik secara 

langsung maupun tida langsung. Ia dipandang sebagai salah satu sumber 

ajaran Islam dalam hal mencintai Nabi dan memujinya, serta mengetahui 

berbagai mukjizatnya. 

Keempat, fungsi hiburan dapat diketahui oleh masyarakat indonesia 

untuk menghibur diri, menggairahkan santri atau jama'ah dan  

menyenangkan pihak pengundang.  Karena  itu masyarakat Indonesia 

membaguskan suaranya, mengimprovisasikannya, dan memvariasikannya. 

F. Beberapa Keistimewaan Burdah 

1. Ketika Hadramaut tertimpa paceklik hingga banyak bimatang buas 

berkeliaran di jalan, Habib Abdurrahman al-Masyhur memerintahkan setiap 

rumah untuk membaca Burdah. Alhamdulillah, dengan ijin Allah rumah-

rumah mereka aman dari gangguan binatang buas. 

2. Habib Salim mengatakan bahwa Burdah ini sangat mujarab untuk 

mengabulkan hajat-hajat kita dengan ijin Allah. Namun terdapat syarat-

syarat yang harus dipenuhi. Yaitu mempunyai sanad ke Imam Bushiri, 
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mengulangi bait “Maula ya sholli wa sallim...”, berwudzu, menghadap 

kiblat, memahami makna bait-bait, dibaca dengan himmah yang besar, 

beradap, dan memakai wewangian. 

3. Presidan Chechnya, Aslan Mashkadov pernah berkata: “Tahukah anda 

beberapa orang tentara kami semasa kami menumpas Rusia tidak lebih dari 

4000 orang di seluruh Chechnya. Hanya 837 Mujahidin saja berada di 

Grozny, ibu kota Chechnya. Tentara Rusia yang mengepung Grozny 

berjumlah 12.000 orang. 837 Mujahidin telah menewaskan 12.000 orang 

tentara Rusia”. Sebelum kami bertolak ke medan tempur, kami duduk 

dalam bulatan dan melantunkan Qosidah Burdah al-Bushiri. Kami 

mengalunkannya secara bersama dengan kuat sehingga terdengar bagai satu 

suara, kemudia kami bershalawat kepada Nabi dan berdzikir, lalu kami 

keluar dan berperang.
18

 

G. Golongan Pengingkar Burdah 

Qosidah Burdah meskipun terbukti ampuh dan pengarangnya tidak 

disangsikan lagi ketasawufannya, namun masih ada saja beberapa golongan 

yang mensyirikan dan menbid‟ah-bid‟ahkan Burdah. Mereka berdalih dalam 

qosidah Burdah terdapat beberapa sya‟ir yang berlebihan dalam menjunjung 

Nabi Muhammad SAW ( ghuluw). 

ِت النََّصاَر ى ِعْيَسى ْبَن َمْريََ ََلُتْطُرْوِِن َكَما َأْطرَ   
“Janganlah kalian mengagung-agungkan diriku seperti kaum Nasrani 

mengagung-agungkan Isa putra Maryam”. 

Berlandaskan hadist di atas, mereka menganggap mengagungkan 

beliau SAW merupakan sikap ghuluw yang dapat membawa orang kepada 

perbuatan syirik. Juga mereka berpendapat bahwa menyanjung Rasulullah 

lebih tinggi dari manusia yang lain, dan memandang beliau mempunyai 

kelebihan dari manusia biasa itu adalah bid‟ah keagamaan dan perbuatan yang 

menyalahi sunnah Nabi. 
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Pengertian serta pemikiran mereka seperti itu adalah sangat naif 

sekali. Hadis di atas tersebut kalau kita teliti, yang dilarang oleh Rasulullah 

yaitu orang yang mengagungkan beliau seperti orang Nasrani yang 

mengagungkan Nabi Isa AS. Pengagungan orang Nasrani terhadap nabi Isa 

adalah melampaui batas yang mana mereka mengangagp bahwa Isa adalah 

anak Tuhan. Pengagungan seperti inilah yang dilarang oleh agama dan 

dianggap syirik karena menyekutukan Allah SWT. 

Orang yang mengagungkan nabi Muhammad SAW, mereka 

mengagungkan dengan cara yang tidak melampaui batas. Kedudukan 

Rasulullah sebagai hamba dan Rasul-Nya yang paling mulia dan taqwa tidak 

disertai keyakinan sebagaimana orang Nasrani. Cara itu tidak bertentangan 

dengan tauhid atau musyrik, bahkan mengagungkan beliau diperintahkan oleh 

Allah SWT dalam al-Qur‟an:  

ًِ  ل ِذٌهه ٱفه  ْا بِ ىُ  امه َه  ۦءه َي   ز  وهصه َه َي   ر  ز  عه ُاْ ٱَه ً   ل ِذيَٰٓ ٱ لىُُّره ٱ ت بهع  عه وِزله مه
 ٰٓۥَ أ 

ئِكه ٌ م  
َٰٓ له  َْ ُنه ٱأ  ۡفلِح    ٧٦١ ۡلم 

“Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, 

menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan 

kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung” (al-

A‟raf: 157) 

 

ه ٱ إِن   تًه   ّلل  ئِكه
َٰٓ له  مه لهى  ۥَه نه عه لُُّ ً   ٱٌ صه هب  لى بِ ٍُّ َٰٓأٌه ًِ  ل ِذٌهه ٱٌه  ٍۡ له لُُّْا عه ْا صه ىُ  امه ءه

ُْا تهۡسلًٍِمب  ل م  سه   ٦٥َه

“Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk 

Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi 

dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya”. (al-Ahyab: 56) 

 

Shalawat Allah pada ayat di atas menurut ahli tafsir berarti pujian 

Allah terhadap Nabi, pernyataan kemuliaannya, serta maksud meninggikan 

dan mendekatkannya, kemudian orang-orang beriman disuruh juga 

bershalawat (memuji) kepada Nabi SAW. 
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Penjelasan di atas itulah yang dimaksud dalam Burdah karya al-

Bushiri, yang sebagian besar isinya memuliakan serta mengagungka Allah dan 

Rasul-nya. Juga mensifati Nabi secara kiasan sebagai penolong, pengampunan 

dosa dan lainnya. Sudah tentu imam Bushiri sadar dan yakin serta mengetahui 

bahwa pemuliaan, pengagungan, dan pensifatan terhadap Rasulullah SAW 

sebagai hamba Allah tidak setarah dengan pemuliaan , pengagungan, dan 

pensifatan kita terhadap Allah SWT. 

H. Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Qosidah Burdah 

Qosidah Burdah pada dasarnya berisi tentang pujian berupa syair- 

syair kepada Nabi Muhammad SAW. Sama halnya dengan kitab maulid yang 

lain, dalam qosidah Burdah sang penyair juga banyak menggambarkan tentang 

akhlak Rasulullah SAW. Beberapa diantaranya adalah :  

1. Nabi adalah manusia terbaik 

Al-Bushiri menggambarkan bahwa Nabi adalah manusia yang 

terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah SWT. 

َقِسمِ      ۞    ــاِسِنوِ ُمنَـزٌَّه َعْن َشرِيٍك ِفْ ََمَــــ ُر ُمنـْ َفَجْوَىُر اْلُْْسِن ِفِيِو َغيـْ  
 

“Dia sang nabi yang suci dari persamaan dalam segala kebaikan. Inti 

kebaikan pada diri nabi tak mungkin terbagi”.
19

 

2. Pentingnya menjaga nafsu 

Ide-ide al-Bushiri yang penting dilanjutkan dengan untaian-untaian 

yang menggambarkan visi yang bertalian dengan ajaran-ajaran tentang 

pengendalian hawa nafsu. Menurut dia, nafsu itu bagaikan anak kecil, 

apabila diteruskan menetek, maka ia akan tetap saja suka menetek. Namun 

jika ia disapih, ia pun akan berhenti dan tidak suka menetek lagi. Pandangan 

al-Bushiri tentang nafsu tersebut terdapat pada bait ke-18, yang isinya antara 

lain: 

َفِطمِ   َوالنـَّْفُس َكالطِّ ْفِل ِاْن تـُْهِمْلُو َشبَّ َعَلى   ُحبِّ الرََّضاِع َوِاْن تـَْفِطْمُو يـَنـْ
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“Nafsu bagai bayi, bila kau biarkan akan tetap menyusu. Bila kau sapih ia 

akan tinggalkan menyusu itu.”
20

 

Al-Bushiri dalam ajaran pengendalian hawa nafsu menganjurkan 

agar kehendak hawa nafsu dibuang jauh-jauh, jangan dimanjakan dan 

dipertuankan, karena nafsu itu sesat dan menyesatkan. Keadaan lapar dan 

kenyang, kedua-duanya dapat merusak, maka hendaknya dijaga secara 

seimbang. Ajakan dan bujukan nafsu dan setan hendaknya dilawan sekuat 

tenaga, jangan diperturutkan (bait 19-25). 

3. Nabi sebagai penerang 

Ajaran Imam al-Bushiri dalam Burdahnya yang terpenting adalah 

pujian kepada Nabi Muhammad SAW. la menggambarkan betapa Nabi 

diutus ke dunia untuk menjadi lampu yang menerangi dua alam: manusia 

dan Jin, pemimpin dua kaum : Arab dan bukan Arab. Beliau bagaikan 

permata yang tak ternilai, pribadi yang tertgosok oleh pengalaman 

kerohanian yang tinggi. Al-Bushiri melukiskan tentang sosok Nabi 

Muhammad seperti dalam bait 34-59 : 

 َُمَمٌَّد َسيُِّد اْلَكْونـَْْيِ َوالثَـَّقَلْْيِ   َواْلَفرِيـَْقْْيِ ِمْن ُعْرٍب َوِمْن َعَجمِ 
“Nabi Muhammad adalah pemimpin dunia akhirat. Pemimpin jin dan 

manusia, bangsa Arab, dan Ajam”.
21

 

4. Berbudi pekerti yang baik 

بِاْلُْْسِن ُمْشَتِمٍل بِاْلِبْشِر ُمتَِّسمِ      ۞   زَانَُو ُخلـُقٌ َأْكرِْم ِِبَْلِق َنِبٍ   
 

“Alangkah mulia budipekerti Rosululloh, yang menghiasi kesempurnaan 

keanggunan-nya Keindahan yang dimiliki paras wajahnya tampak berseri”
22

 

 

5. Dermawan  
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ِف َشَرفٍ َكالزَّْىِر ِفْ تـََرٍف َوالَبْدِر   َوالَبْحِر ِِف َكَرٍم َوالّدْىِر ِف ِِهَمِ     ۞   
 

“Keanggunannya laksana bunga, dan kemuliaannya bagaikan purnama. 

Kedermawanannya laksana samudera, cita-citanya bagai perjalanan masa”.
23

 

Pujian al-Bushiri pada Nabi tidak terbatas pada sifat dan kualitas 

pribadi, tetapi mengungkapkan kelebihan Nabi yang paling utama, yaitu 

mukjizat paling besar dalam bentuk Al Quran, mukjizat yang abadi. Al-Quran 

adalah kitab yang tidak mengandung keraguan, pun tidak lapuk oleh perubahan 

zaman, apalagi ditafsirkan dan dipahami secara arif dengan berbekal 

pengetahuan dan makrifat. Hikmah dan kandungan Al Quran memiliki 

relevansi yang abadi sepanjang masa dan selalu memiliki konteks yang luas 

dengan peristiwa-peristiwa sejarah yang bersifat temporal. Kitab Al Quran 

solamanya hidup dalam ingatan dan jiwa umat Islam. 

Burdah memang tak hanya mantera. la, dibaca karena keindahan kata-

katanya meskipun dipenuhi doa-doa yang bisa memberi manfaat pada jiwa. 

Karena itu tak heran jika banyak ulama memberikan catatan khusus tentang 

burdah, baik dalam bentuk syarah (komentar) atau hasiyah (catatan kaki atau 

catatan pinggir). Menurut Darul Faqih sangat banyak karya syarh atas Burdah 

yang tak ketahuan lagi siapa pengarangnya. Hanya yang bisa dicatat dan 

diketahui namanya karena menjadi bahan kajian di beberapa universitas adalah 

karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli Asy-Syagi yang wafat tahun 864 Hijriyah, 

imam Zakaria Al-Anshari yang wafat tahun 926 Hijriyah, Imam Al-Qasthalani 

yang wafat tahun 923 H, Syaikh Al-Malla Ali Qari Al-Hanafi yang wafat tahun 

1014 H, dan Syaikh Ibrahim Al-Bajuri yang wafat tahun 1276 H. Dr. Zaki 

Mubarak ahli sastra Arab dan Mesir dalam skripsinya Al-Madaihun 

Nabawiyah menyebutkan bahwa gaya puisi Al-Burdah banyak mempengaruhi 

karya-karya kemudian. Al-Bushiri sebenamya tak hanya terkenal dengan karya 

Burdahnya saja. la juga dikenal sebagai seorang ahli fikih dan ilmu kalam. 

Namun nama Burdah telah menenggelamkannya untuk dikenal sebagai seorang 

sufi besar yang memiliki banyak murid. 
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Selain Kasidah Burdah, al-Bushiri juga menulis beberapa qasidah lain 

di antaranya al-Qashidah al-Mudhariyah dan al-Qashldah al-Hamziyah. Sisi 

lain dari profil al-Bushiri ditandai oleh kehidupannya yang sufistik, tercermin 

dari kezuhudannya, tekun beribadah, tidak menyukai kemewahan dan 

kemegahan duniawi. 

Al-Bushiri sendiri di kalangan para sufi termasuk dalam deretan sufi-

sufi besar. Sayyid Mahmud Faidh al-Manufi menulis di dalam bukunya, 

Jamharat al-Aulia. bahwa al-Bushiri tetap konsisten dalam hidupnya sebagai 

seorang sufi sampai akhir hayatnya. Makamnya yang terletak di Iskandaria, 

Mesir, sampai sekarang masih dijadikan tempat ziarah. Makam itu 

berdampingan dengan makam gurunya, Abu Abbas al-Mursi. 

 


