الباب الرابع
التحليل التأويلية في قصيدة البردة لإلمام البوصيرى
قبل احلصول على نتائج ادلعٌت الفلسفي يف ىذا البحث ،تعرف
أوالً على اجلوانب من حيث حتليل القرأة اخلطية مث القرأة التأويلية ،يف
حُت أن األعمال األدبية اليت دتت دراستها ىناك حتتوي على الفصول
األول إىل العاشر ىو رلموعها ٓ ٔٙبيت الشعر قصيدة الربدة عند
ّ
اإلمام البوصَتى.

ٔ

أ .القرأة الخطية في قصيدة البردة لإلمام البوصيرى
يف قراءة اخلطية يف ىذه القصيدة ،ىناك جانبان للمناقشة ،مها
االستعارة وادلعٌت الرموز ،التحليل التايل .يبحث الباحث على ىذا نظم
مبعٌت اإلستعارة أوال مث ادلعٌت الرموز بعده
ٔ
زلمد بن سعيد بن محّاد
اإلمام البوصَتی شرح شيخ اإلسبلم شيخ شرف ال ّدين ّ
الصنهاجي-رمحو اهلل ،ضبطها وعلق عليها شيخ عبدلرمحن حن زلمود ،بردة ادلديح( ،مكتبة االداب،
القاىرة-ن  ،ٖٜ..ٛٙٛمن منشورات دار الًتاث البوددلي) ،ص ٖٕ.ٙ-

٘ٓٔ

ٔٓٙ

 .1اإلستعارة في قصيدة البردة لإلمام البوصيرى
وضعت قصيدة الربدة تلك وحده ،اإلستعارة "البردة" يعٍت
مبعٌت اجللباب أو مبلءة العظمة رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ،.إن
كلمة "بردة" مبعٌت قطعة قماش تغطي اجلسد أو الشال ولكن ادلقصود
من الربدة ىنا ىو الشعر الذي حيتوي على ادلديح والصلوات وأحداث
زلمد الصاحل.
إسرائ ومعراج واجلهاد وادلعجزات وأخبلقيات نبينا ّ
تعريف الربدة ىو شعر ادلديح لرسول اهلل ،الذي كتبو اإلمام البوصَتي،
زلمد ،بكل ما يًتتب عليو.
كتعبَت عن الشوق واحلب العميق للنيب ّ
زلمد ،حيتوي عنوان ىذه
الربدة تعٍت شال أو رداء ادلهيب للنيب ّ
زلمد ،والقصيدة الربدة ىي عبارة عن
القصيدة على الشعر حب للنيب ّ
رلموعة من قصائد العمل العظيم لئلمام البوصَتي.
أيضا ،يزين اإلمام
وانطبلقًا من ىذه الصلوات واحلمد ً
البوصَتى قصائده يف سلتارات شهَتة بعنوان "الربدة" حىت اآلن .االسم

ٔٓٚ

زلمد بن
الكامل للشاعر ىو أبو عبد اهلل سريف الدين أيب عبد اهلل ّ
زلمد الدالشي الشنجاين آلسيازيلي البوصَتى ،الذي اشتهر فيما بعد
ّ
بدعوة اإلمام البوصَتى فقط .إىل جانب كونو معروفًا بالشاعر ،فإن
أيضا كشخص رلتهد يف إخبلصو هلل ،واألخبلق
البوصَتى مشهور ً
النبيلة ،ومعرفتو الواسعة .يف ادلصطلحات ،تعٍت كلمة "الربدة" بشكل
أو بآخر معطف اورداء .ومع ذلك ،فإن ىذه الكلمة ىي أكثر شعبية
زلمد( ،مديح النبوية).
لئلشارة إىل بيتا (ادلديح) إىل النيب ّ
بردة ،ىي رلموعة من الشعر .يدرك كتاب العامل أن الربدة ىي
الشكل الوحيد من الشعر يف كنوز اإلمرباطورية العربية اليت ىي األقوى
واألقوى واجلمالية والرومانسية واألنيقة .تُسمى ىذه اجملموعة من
القصائد والبيتا "الربدة" ألن "الربدة" تعٍت حرفيًا معٌت نسيج أسود
للشال .العنوان ادلختار مع اسم مثل ىذا ىو يف الواقع ليس من دون
سبب .ألنو ذات مرة يف زمن النيب كان ىناك شخصية تدعى كعب بن

ٔٓٛ

زىَت .كان ىذا الشاعر يف األصل من غَت ادلسلمُت ويصنف على أنو
األكثر تعارض جذريا دعاية النيب .علم ،واعتنق اإلسبلم .مث تتألف
قصائد للنيب الذي زلتوياتو يف ذلك الوقت كانت تعترب مجالية للغاية.

ٕ

لذلك قيل أن النيب أعطاه ىدية تذكارية عيون ،يف شكل
وشاح أسود .كعب بن زىَت ىو يف جوىره من وحي البوصَتى،
والشال األسود (الربدة) ىو لتكوين قصائده .سلتارات الكبلسيكية
الوحيدة اليت لديها أكثر معجبُت .يف البلدان اإلسبلمية ،مبا يف ذلك
إندونيسيا ،يتم إمهال بوردة وحتفظها من قبل الناس .حىت ىنا يصبح
اسم التجميع الذي يبدأ بقراءة الربدة يرافقو األغنية االيقاعات ،يف
بعض االحيان يرافق الربدة ادلوسيقى .وبالتايل ،ىذه القراءة الشعرية ىي
لبعض ادلسلمُت جعل نوعا من القراءة القياسية اكتمال سلتلف

2

Masykuri Abdurrahman dan Habib Mohammad Baharun, "Burdah
Imam al-Bushiri: Kasidah Cinta dari Tepi Nil untuk Sang Nabi", (Jawa Timur:
Pustaka Sidogiri, Pondok Pesantren Sidogiri, 2009), p. XV.

ٜٔٓ

االحتياجات واألحداث .وأحيانا مههمة يف األغنية ويرافق الغناء من
قبل مسره وجيمع مع اخلصي األخرى.
القيم اجلمالية عالية جدا يف ىذه القصيدة .ال عجب ،ألن
بنية اللغة مجيلة وسهلة الغناء .الربدة ىي يف الواقع الشكل الوحيد من
الشعر يف األدب العريب وىو األقوى على قيد احلياة .ألنو ،بسهولة
حفظها وبالفعل حفظها الكثَت من الناس عن ظهر قلب .لذلك،
ىناك بعض الكتاب العرب الذين حياولون تقليدىا .على سبيل ادلثال
يف مطل (بداية الشعر يف الربدة) وىو أمر يصعب تقليده.
(الفصل األول :في ذكر عشق رسول الله صلى الله عليه وسلم)
ِ ٍ ِ
ِ
ت َد ْم ًعا َجَر ْي ِم ْن ُم ْقلَ ٍة بِ َدِم
أَم ْن تَ َذ ُّك ِر جْي َران بِذ ْي َس لَ ٍم َ #مَز ْج َ
Apakah karena mengingat para tetangga di Dzi Salam sana.
Engkau deraikan air mata dengan darah duka.

3
زلمد بن سعيد بن محّاد الصنهاجي-
اإلمام البوصَتی شرح شيخ اإلسبلم شيخ شرف ال ّدين ّ
رمحو اهلل ،ضبطها وعلق عليها شيخ عبدلرمحن حن زلمود ،بردة ادلديح( ،مكتبة االداب ،القاىرة-ن
 ،ٖٜ..ٛٙٛمن منشورات دار الًتاث البوددلي) ،ص .ٙ

ٖ

ٓٔٔ

اإلستعارة يف ىذا البيت ىو ادلقصود من ِجْي َر ٍان ىم عشاق الشاعر
الذي يعيش فيو ِذ ْي َس لَ ٍم وىي منطقة بُت مكة ادلكرمة وادلدينة ادلنورة
ت َد ْم ًعا َجَر ْي ِم ْن ُم ْقلَ ٍة بِ َدِم ،الشاعر يشعر بالشوق ما لشخص.
وَمَز ْج َ
ىذا بيت الشعر من القصيدة وبعض الشعر أدناه ىي مقدمة حتاول
إعطاء الرموز اليت ستنشئها القصائد للتعبَت عن حبو وإعجابو برسول
اهلل ،حبيث يستخدم الشاعر أمساء األماكن ادلتعلقة مبكة ادلكرمة وادلدينة
ادلنورة ،ادلكان األكثر التاريخ يف حياة رسول اهلل.
ِ
ِ
استَ ِف ْق يَ ِه ِم
ت ا ْك ُف َفا َمهَتَ ا َ #وَما ل َقلْبِ َ
فَ َما ل َعْي نَ ْي َ
ك إِ ْن قُلْ َ
ك إِ ْن قُلْ َ
ت ْ
Mengapa kedua air matamu tetap meneteskan airmata? Padahal
engkau telah berusaha membendungnya. Apa yang terjadi
dengan hatimu? Padahal engkau telah berusaha menghiburnya.

ِ
ب أ َّ
مضطَ ِرِم
ب َّ
َن ا ْحلُ َّ
الص ُّ
ُت ُمْن َسج ٍم ِمْنوُ َو ْ
ب ُمْن َكت ِ ٌم َ #ما بَ ْ َ
أ ََحيَ َس ُ
Apakah diri yang dirundung nestapa karena cinta mengira
bahwa api cinta dapat disembunyikan darinya. Di antara tetesan
airmata dan hati yang terbakar membara.

ٔٔٔ

ِ
ِ
ت
ت ا ْك ُف َفا َمهَتَ اَ ،وَما ل َق ْلبِ َ
يف ىذا البينات ،فَ َما ل َعْي نَ ْي َ
ك إِ ْن قُ ْل َ
ك إِ ْن قُ ْل َ
ِ ِ
ِْ ِ ِ
ب أ َّ
َن ْ
ب َّ
احلُ َّ
الص ُّ
ب ُمْن َكت ِ ٌمَ ،ما بَ ْ َ
ُت ُمْن َسج ٍم مْنوُ
استَف ْق يَه م ،أ ََحيَ َس ُ
مضطَ ِرِم ،يشبو الشاعر التحدث إىل شخص حياول التسًت على حبو.
َو ْ
يف البداية ،حياول الشخص الذي يقع يف احلب التسًت على حبهم،
لكن يف النهاية سوف ينفتح .دع الفم ال يتكلم ،لكن لغة اجلسد
ستظهر عبلمات احلب بوضوح شديد لذلك الشاعر الدول مثل
القصيدة.
ِ
ك َوالْ َعنَ ِم
ٌت ِ #مثْ َل الْبَ َها ِرم َعلَى َخدَّيْ َ
ت الْ َو ْج ُد َخطَّ ْي َعْب َرةٍ َّو َ
َوأَثْبَ َ
ض ً
Duka nestapa telah membentuk dua garisnya isak tangis dan
sakit lemah tak berdaya. Bagai mawar kuning dan merah yang
melekat pada dua pipi.

إن شوق الشاعر موجود يف ىذه القصيدة ،صرخة الشوق جتعل اجلسم
ِ
ك َوالْ َعنَ ِم وىذا ىو ،تيار
يتأمل وينحرف ،وينوي ِمثْ َل الْبَ َها ِرم َعلَى َخدَّيْ َ
من الدموع اليت خدش اثنُت من خطوط اخلد اليت تبدو وكأهنا الورود
احلمراء والصفراء.

ٕٔٔ

إِ ِّن اتَّهمت نَ ِ
الشْي ِ
ص ِح َع ِن
ب ِيف َع َذِيل َ #و ّ
صيْ َح ّ
ب أَبْ َع ُد ِيف نُ ْ
َْ ُ
الشْي ُ
ُّه ِم
الت َ
Aku curiga ubanku pun turut mencelaku.
Padahal ubanku pastilah tulus memperingatkanku.

الشْي ِ
ب ىنا بأنو لطف كما ىو مقصود من قبل الشعراء من ىذا
يفسر ّ
القبيل ،فمن ادلستحيل خداع الشعر الرمادي ألنو على عكس البشر،
فإن كلمات النصائح والتوبيخ تندثر أحيانًا من فمو بسبب الرغبة يف
احلسد واجلشع والغَتة وما شابو ذلك.
ٗ

(الفصل الثاني :في منع هوى النفس)
ت بِ ِ
فَِإ ّن أَمار ِ
الشْي ِ
ب َوا َذلََرِم
ت ِ #م ْن َج ْهلِ َها بِنَ ِذي ِر ّ
الس وء َما اتّ َعظَ ْ
َّ
ّ

Sungguh nafsu amarahku pada nasehat tak terima, karena
berangkat dari ketidaktahuannya. Adanya peringatan berupa
uban di kepala dan ketidakberdayaan tubuh akibat umur senja.

ِمن جهلِها بِن ِذي ِر الشي ِ ِ
الشْي ِ
ب الرأس ىو حتذير من ادلوت،
ب َوا َذلََرمّ ،
ْ َْ َ َ
ّْ
مبعٌت أنو كرب السن ،أي العمر القدمي أو فقدان القوة.
4
زلمد بن سعيد بن محّاد الصنهاجي-
اإلمام البوصَتی شرح شيخ اإلسبلم شيخ شرف ال ّدين ّ
رمحو اهلل ،ضبطها وعلق عليها شيخ عبدلرمحن حن زلمود ،بردة ادلديح( ،مكتبة االداب ،القاىرة-ن
 ،ٖٜ..ٛٙٛمن منشورات دار الًتاث البوددلي) ،ص .ٚ

ٖٔٔ

ِ
ِ
من ِيل بِرِد ِمج ٍ ِ
اح ا َخلَْي ِل بِاللُّ ُج ِم
َْ َ َ
اح م ْن َغ َوايَت َها َ #ك َما يَُرُّد مجَ ُ
Siapakah gerangan? Sanggup mengendalikan nafsuku dari
kesesatan
Sebagaimana kuda liar yang terkendalikan dengan tali kekangan.

الشْي ِ
ب الرأس
ألن ىوى النّفس الشاعر ال تريد االنتباه إىل حتذير ّ
الرمادي ،لذلك اشتكى .من يستطيع أن يتعرف على رغبايت السيئة
من ىاوية اخلطأ ،إما من خبلل آللئ النصيحة أو األسرار اإلذلية،
حيث ديكن السيطرة على احلصان الوحشي حببل حتكم قوي.
ِ
اعها وىي ِيف األ َْعم ِال سآئِمةٌ  #وإِ ْن ِىي استَحلَ ِ
ت الْ َم ْر َعى فَبلَتُ ِس ِم
َ َ ْ ْ
َوَر َ َ ْ َ ْ َ َ َ
Dan gembalakanlah nafsu, karena dalam amal nafsu bagaikan
hewan ternak.
Jika nafsu merasa nyaman dalam kebaikan, maka tetap jaga dan
jangan kau lengah.

ِ ِ
َّس ِم
ث َملْ يَ ْد ِر أَ ّن َّ
ت لَ ّذ ًة للْ َم ْرء قَاتِلَةً ِ #م ْن َحْي ُ
َك ْم َح ّسنَ ْ
الس َّم ِيف الد َ

Betapa banyak kelezatan, justru bagi seseorang membawa
kematian
Karena tanpa diketahui, adanya racun tersimpan dalam
makanan.

عندما تتحكم ىوى النّفس يف ما شخص ،سوف يقتلو أو جيعلو معاقًا
جيدا على الرغم من أنو يرعى يف
مدى احلياة .اىتم هبذه العاطفة ً

ٗٔٔ

حذرا من
عشب جيد ،حىت ال يطول مدة عملو يف احلقل .كن ً
اخلداع ،ألنو جيعل ادللذات ادلضللة تبدو مغرية للغاية أمام شخص ما
حبيث ال يدرك الشخص أن ىناك شيئًا سيئًا يف الداخل.
أ ِ
ِ ٍ
ت بِِو نَ ْس ًل لِ ِذي ُع ُق ِم
َستَ غْف ُر الَّلوَ م ْن قَ ْول بِبلَ َع َم ٍل  #لََق ْد نَ َسْب ُ
ْ
Kumohon pengampunan kepada Allah, atas ucapan yang tanpa
mengamalkan
Sungguh…hal itu laksana orang mandul tak berketurunan.

يف ىذه القصيدة يعتزم الشاعر أن يشرح أن الكلمة دون فعل فعلي ال
فائدة منها .لذلك ،من غَت اجملدي ما قيل عندما قال اهلل سبحانو
َّ ِ
آمنُوا ِملَ تَ ُقولُو َن َما َال تَ ْف َعلُو َنَ ،كبُ َر َم ْقتًا ِعنْ َد اللَّ ِو
ين َ
وتعاىل يَا أَيُّ َها الذ َ
لصف (ٔ.)ٖ-ٕ)ٙ
أَ ْن تَ ُقولُوا َما َال تَ ْف َعلُو َن (القران سورة ا ّ

٘

(الفصل الثالث :في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم)

ٙ

٘ اجلنو فنتصحيح مصحف القرأن دفرتسمُت اكمام ريفو بليك اندونيسيا تلو منتصحيح ،القران
الكرمي ،الًتمجة معانيو إىل اللغة اإلندونيسية( ،دار السبلم ،رياض حكو فجر سدك ،جاكرتا  ۹۲مجادى
األول  ۷۲۹۱ه  ۸جونی  ۹۰۰۲م) ،ص ٘ٓ.ٛ
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ِ
الضّر ِم ْن َوَرِم
ت قَ َد َماهُ ّ
َحيَا الظَّ َبل َم إِ ىىل  #أَن ا ْشتَ َك ْ
ظَلَ ْم ُ
ت ُسنّةَ َم ْن أ ْ
Kutinggalkan sunnah nabi, yang selalu beribadah menghidupkan
gulita malam
Hingga telapak kaki sakit, membengkak karena ibadah malam.

دائما يف منتصف الليل
رأى رسول اهلل صلى اللّو عليو وسلم ،يعبد ً
ألداء الصبلة التهجد قيام اليل على الرغم من أن درجة النيب كانت
جدا ،إال أنو كان يعبد حىت تبدو باطن قدميو مؤدلة ومنتفخة.
عالية ً
ض ُرْوَرة َم ْن  #لَ ْوالَهُ َملْ ُختَْرِج الدُّنْيَا ِم َن الْ َع َدِم
ف تَ ْد ُع ْو إِ َىل الدُّنْيَا َ
َوَكْي َ
Bagaimana mungkin Nabi nan mulia tertarik kepada kemilau
harta dunia
Andaisaja tanpa Nabi Muhammad Saw, dunia takkan pernah
ada.

ال شك أن ىذا ادلقطع حيتوي على غلو (مبالغة) للنيب ،حيث يعترب
البوصَتي أن ىذا العامل مل خيلق إال بسبب النيب ،بينما قال اهلل تعاىل
وما خلَ ْقت ِْ
اإلنْس إَِّال لِي عب ُد ِ
ون (القران سورة ال ّذاريات (ٔ٘)
ََ َ ُ
اجل َّن َو ِْ َ َ ْ ُ
ٚ
.)٘ٙ
دعا إِيل اهللِ فَالْمستَم ِس ُكو َن بِِو  #مستَم ِس ُكو َن ِحبب ٍل َغ َِت مْن َف ِ
ص ِم
َْ ْ ُ
ُْ ْ
ُْ ْ
ََ َ
 ٚاجلنو فنتصحيح مصحف القرأن دفرتسمُت اكمام ريفو بليك اندونيسيا تلو منتصحيح ،القران
الكرمي ،وترمجة معانيو إىل اللغة اإلندونيسية( ،دار السبلم ،رياض حكو فجر سدك ،جاكرتا  ۹۲مجادى
األول  ۷۲۹۱ه  ۸جونی  ۹۰۰۲م) ،ص .ٚ٘ٙ

ٔٔٙ

Beliau mengajak menuju keridhaan Allah ta’ala, orang yang
berpegang teguh padanya. Berarti ia berpegang pada tali tali
yang pasti takkan putus.

قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ،يدعو الناس واجلن لئلسبلم.
زلمد صلى اهلل عليو وسلم،
الناس الذين يتبعون دائما على خطى النيب ّ
ويؤمنون بصدق كل ما حيملو ،مث حيب التمسك حببل قوي لن ينكسر
أبدا.
ً
ُّ ِ
ِ ِ ِ
عرفًا ِمن البَ ْح ِر أ َْو َر ْش ًفا ِمن الد َِ
ِمي
َ
سَ ْ #
َوُكل ُه ْم م ْن َر ُسول اهلل ُملْتَم ٌ
Semua para Nabi-nabi terdahulu memohon dari diri Rosulullah
SAW.
Seciduk lautan ilmunya dan setetes hujan kesantunannya.

زلمد صلى اهلل عليو وسلم ،جتاوز وجتاوز األنبياء ،سواء من حيث
النيب ّ
زلمد
ادلادية ومن حيث الشخصية .إهنم لن يقًتبوا أبدا من النيب ّ
رلدا أو غَت
وسيطابقونو ،سواء يف العلم أو يف سلوكي ،سواء كان ً
ذلك.
س تَظْهر لِْلعي ن ِ ِ ٍ
ف ِم ْن أ ََم ِم
صغِيْ ةً َوتُ ِك ُّل الطّْر َ
َك ّ
الش ْم ِ َ ُ َ ْ َ ْ
ُت م ْن بُ ُعد َ #

ٔٔٚ

Kenabian Rasulullah, bagaikan matahari dari jauh tampak kecil
pada kedua mata
Padahal mata tiada akan mampu bila berdekatan dengannya.

ِ ْ َس تَظْ َهر لِلْ َعْي ن
 وىذا، إن رسول اهلل يشبو الشمس،ُت ِم ْن بُ ُع ٍد
ّ َك
ُ ِ الش ْم
 ال ديكن ألحد أن يصل، ومثال ونور على طريق اخلَت،يعٍت أنو قدوة
.إىل جوىر النيب
ِ
ِ َّ يُظْ ِه ْر َن أَنْ َو ُارىاَ لِلن# ض ٍل ُى ْم َك َواكِبُ َها
يف الظُّلَ ِم
ْ َس ف
ْ ِ اس
ُ ْفَإنّوُ ََش
Maka Sesungguhnya Rasulullah bagaikan Mentari dalam
keutamaan, sedangkan para nabi bagaikan bintang-bintang-nya.
Bintang pantulkan sinar sang surya kepada manusia dalam
suasana gelap gulita.

 يف حُت أن األنبياء،زلمد من حيث فضائلو ورلده مثل الشمس
ّ النيب
. وىذا كمكمل جملد النّيب وامتيازه،اآلخرين مثل النجوم
ٍ ف والب ْد ِر ِيف َشر
ٍ ِ الزى ِر
 َوالبَ ْح ِر ِيف َكَرٍم َوال ّد ْى ِر ِيف ِمهَ ِم# ف
َ َ يف تَ َر
ْ ْ َّ َك
َ
Keanggunannya laksana bunga, dan kemuliaannya bagaikan
purnama
Kedermawanannya laksana samudera, cita-citanya bagai
perjalanan masa.

، ىو شخص مزين بالشخصية الرائعة،زلمد صلى اهلل عليو وسلم
ّ نيب
،ودودا
دائما
ً مبتهجا
ً
ً  وجهو يبدو،مجال اجلسم الذي يأسر للغاية

ٔٔٛ

ولطف سلوكو مثل الزىور ،ورلده مثل القمر الكامل ،وكرمو مثل
زلمد صلى اهلل عليو وسلم.
احمليط .جبللة السامية والكاريزما للنيب ّ
(الفصل الرابع :في مولد النبي صلى الله عليه وسلم)

ٛ

ِ
ِ
ِ
اس ِمن أَس ٍ
ُت ِم ْن َس َدِم
الع ْ َ
ف َ #علَْيو َوالن ْ
َّه ُر َساى ْي َ
َوالنّ ُار َخام َدةُ ْاألَنْ َف ِ ْ َ
Api sesembahan padam karena duka yang mencekam
Sungai eufrat tak mengalir, muram karena susah yang amat
dalam.

ِ ِ
ُت ظَ ِم ْي
َو َسآءَ َس َاوَة أَ ْن َغ َ
اض ْ
ت ُحبَْي َرتُ َها َ #وُرَّد َوا ِرُد َىا بِالغَْيظ ح ْ َ

Penduduk negeri sawah resah duka saat danaunya kering
keronta
Pengambil air kembali dengan tangan hampa kecewa ketika
terjerat rasa dahaga.

نار العبادة ىنا ىي حريق يستخدم للعبادة من قبل الفرس الذين اطفأوا
عند والدة الرسول زلمد صلى اهلل عليو وسلم ،مل يطفأ احلريق من قبل
لنحو ألف سنةَ .علَْي ِو

ِ
ُت ِم ْن َس َدم ،ىذا يدل على
الع ْ َ
َوالن ْ
َّه ُر َساى ْي َ
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اإلمام البوصَتی شرح شيخ اإلسبلم شيخ شرف ال ّدين ّ
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ٜٔٔ

ضعف الديانة اجملوسية اليت تبعها الفرس .ألن دين اإلسبلم الذي جلبو
زلمد ،سيقضي على ديانة العبادة النار من األراضي الفارسية.
النيب ّ
جفت البحَتة ،السواح ،الواقعة يف األراضي الفارسية ،وكان السكان
مضطربُت ،جاؤوا إىل البحَتة وعادوا يشعرون بالضيق وخيبة األمل ألنو
مل يكن ىناك قطرة ماء واحدة ،بينما كان العطش قد شعر.
ٍ
ِ ِ
ٍ
يف ْاأل َْر ِ
ض ِم ْن
يف ْاألُفُق م ْن ُش ُهب ُ #مْن َقضَّة َّوفْ َق َما ِ ْ
َوبَ ْع َد َما َعايَنُ ْوا ِ ْ
صنَ ِم
َ
Setelah mereka menyaksikan bintang–bintang di ufuk berjatuhan
Bersamaan di bumi ada kejadian berhala-berhala runtuh
bergelimpangan.

ِ
ٍ ِ
ف إِثْ َر ُمْن َه ِزِم
ُت يَ ْق ُ
َح َّىت َغ َدا َع ْن طَ ِر ِيق الْ َو ْح ِي ُمْن َه ِزم  #م َن الشَّيَاط َْ

Hingga lenyap syetan berlari terbirit-birit dari pintu langit jalan
wahyu ilahi
Mereka lari mengikuti syetan nan berlari tak henti.

ٍ
ِ ِ
ٍ
يف ْاأل َْر ِ
ض ِم ْن
يف ْاألُفُق م ْن ُش ُهبُ ،مْن َقضَّة َّوفْ َق َما ِ ْ
َوبَ ْع َد َما َعايَنُ ْوا ِ ْ
زلمد،
َ
صنَ ِم ،النجوم اليت تسقط من السماء تعٍت إرشاد أو رلد النيب ّ

ٕٓٔ

بينما معٌت باب السماء ىنا ىو طريق الوحي من اهلل سبحانو وتعاىل،
ِ
ٍ ِ
ف إِثْ َر ُمْن َه ِزِم.
ُت يَ ْق ُ
َح َّىت َغ َدا َع ْن طَ ِر ِيق الْ َو ْح ِي ُمْن َه ِزم ،م َن الشَّيَاط ْ َ
(الفصل الخامس :في معجزاته رسول الله صلى الله عليه وسلم)

ٜ

ِ
اخلَ ِ
يف اللِ َق ِم
وع َها ِم ْن بَ ِديْ ِع ْ
َكأَ ّن َما َسطََر ْ
ت َسطًْرا ل َما َكتَبَ ْ
ت  #فُ ُر ُ
ط ِْ
Seakan–akan pepohonan itu tuliskan sebuah lukisan
Lukisan indah menawan ditulis dahan ditengah jalan.

زلمد صلى اهلل عليو وسلم يستطيع أن
ادلعجزات اليت تثبت أن النيب ّ
ديشي شجرة (احلديث ادلسلم من جابر) بالطبع بإذن اهلل سبحانو
وتعاىل ،وتسمح الشجرة للنيب باحلماية من لسعة حيل الشمس وىذه
وع َها ِم ْن
ىي نية الشجرة اجملسمة لتصوير لوحات مجيلة ساحرة ،فُ ُر ُ
اخلَ ِ
يف اللِ َق ِم.
بَ ِديْ ِع ْ
ط ِْ
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ٕٔٔ

ِ ِِ ِ
أَقْسم ُ ِ
ِ
ورَة الْ َق َس ِم
َْ
ت بالْ َق َم ِر الْ ُمْنتَ َش ِق إ ّن لَوُ  #م ْن قَ ْلبو ن ْسبَةً َمْب ُر َ
Aku bersumpah demi penguasa rembulan nan pecah
Sesungguhnya hati nabi nan terbelah bak bulan yang dibelah.

ت بِالْ َق َم ِر...يشتمل القمر ادلنفصل على أوجو التشابو مع قلب
أَقْ َس ْم ُ
النّيب ادلنقسم ،ويعود بأعجوبة إىل اجتماع مثايل دون أن يًتك عبلمات
أو عيوب .بسبب اإلفراط يف التعبَت ،حىت يف ىذا ادلقطع ىناك اضلراف
حقيقي للغاية ،ألنو يتم تضمُت اليمُت مع غَت اهلل يف شكل الشرك.
اخلَطَّ ِ
اب أ َّ
ف بِغَ َِْت اهللِ فَ َق ْد َك َفَر
َع ْن ُع َمَر بْ ِن ْ
َن َر ُس ْو َل اهللِ قَ َ
ال َم ْن َحلَ َ
أ َْو أَ ْشَرَك (أمحد احلديث  ٜٗ٘ٓوالًتمذي ٖٗ٘ٔ).
وأَحي ِ
الد ُى ِم
ت َّ
ص ِر ّ
السنَةَ ّ
الش ْهبَ اءَ َد ْع َوتُوُ َ #ح ىّىت َح َك ْ
يف ْاأل َْع ُ
َ َْ
ت غُّرةً ِ ْ
Doa nabi dapat hidupkan tahun kering nan tiada hujan
Hingga bak titik putih di muka dalam lipatan hitamnya masa.

السنة اجلافة اليت ىي موسم اجلفاف ،يف ىذه القصيدة تشرح أن رسول
زلمد صلى اهلل عليو وسلم ،أحيا سنة اجلفاف حىت يصبح موسم
اهلل ّ
األمطار بإذن اهلل سبحانو وتعاىل.

ٕٕٔ

(الفصل السادس :في ذكر شـرف الــقرآن)

ٓٔ

دع ِن وو ِ
ٍ
ور نَا ِر الْ ُق ىرى لَْي ًل َعلَى َعلَ ِم
صف َي أىيَات لَوُ ظَ َهَر ْ
َ ْ ََ ْ
ت  #ظُ ُه َ
Biarkan aku mengurai mukjizat yang tampak pada nabi
Tampak bagai api jamuan malam hari di atas gunung menjulang
tinggi.

ور نَا ِر الْ ُق ىرى لَْي ًل َعلَى َعلَ ِم يتم تفسَت العشاء على أنو معجزة للنيب
ظُ ُه َ
الذي ىو غَت عادي لدرجة أن أي شخص سوف يكون عن دىشتها.
ِ
ِ
ت َوَملْ تَ ُدِم
ت ُك َّل ُم ْعجَزًة  #م َن النَّبِيِ ْي َن إِ ْذ َجآءَ ْ
ت لَ َديْنَا فَ َفاقَ ْ
َد َام ْ
Ayat ayat ilahi disisi kita kekal abadi
Mengungguli mukjizat para nabi mukjizat yang datang tiada
lestari.

زلمد حىت هناية العامل.
القرآن ىو معجزة تستمر يف إثبات حقيقة النيب ّ
على الرغم من أن النيب تويف منذ قرون ولكن معجزة لو على ىذا واحد
ىو احلفاظ على حاذلا  ،فإنو ال ديكن تغيَت ناىيك عن ختتفي .يف حُت

10
زلمد بن سعيد بن محّاد الصنهاجي-
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ٖٕٔ

أن معٌت األبدية ىنا ىو أن القرآن سوف يكون دائما سليما يف
ادلضمون ويعتقد أنو صحيح.
ان َكمو ِج الْبح ِر ِ ٍ
ٍ
ِ
احلُ ْس ِن َوالْ ِقيَ ِم
يف ْ
يف َم َدد َ #وفَ ْو َق َج ْوَى ِره ِ ْ
َذلَا َم َع َ ْ َ ْ ْ
Bagi Al-Qur'an berlimpah banyak makna bertambah tambah bak
ombak samudera. Keindahan dan nilainya melebihi mutira
samudera.

آيات القرآن لديها رلموعة واسعة ومتنوعة للغاية من ادلعاين .ال تتوقف
عند التفسَت ،ديكن أن يستمر التفسَت يف التطور ادلستمر لبلتصال مثل
األمواج يف احمليط .القرآن عند جانب أديب استثنائي ولو مجال ذي قيمة
فيو.
ِ ِ
صاةِ َوقَ ْد َجآءُوهُ َكا ْحلُ َم ِم
ض تَْب يَ ُّ
َكأَنَّ َها احلَ ْو ُ
الع َ
ض الْ ُو ُجوهُ بِو  #م َن ُ
Al-Qur'an laksana telaga dapat putihkan wajah
Wajah para pendosa wajah nan hitam arang tak cerah.

الغرض من آيات القرآن عمودي على الطريق (شَتاط) ،عدلو األبدي
يشبو ميزان العدالة ادلأخوذة من غَت القرآن ليست مستقيمة يف وسط

ٕٗٔ

اإلنسانية .البحَتة يف ىذه الشعر ىي أن القرآن مصدر للمعرفة
دليبل للحياة البشرية.
واألعمال الصاحلة اليت ديكن أن تكون ً
(الفصل السابع :في ذكر إسرائ ومعراج ألنبي صلى اهلل عليه
وسلم)

ٔٔ

سريت ِمن حرٍم لَي ل إِ َىل حرٍ
ِ
يف َد ٍاج ِم َن الظُّلَ ِم
ر
د
ب
ل
ا
ى
ر
س
ا
م
ك
#
م
ْ
َ
ْ
َ ََ َ ُ ْ
َ َْ َ ْ َ َ ْ ً ى َ َ
Dikala malam engkau berjalan dari masjidil haram ke masjidil
aqsha
Bagai purnama yang berjalan menembus malam gulita.

ِ
ِ ِ
اب قَ و َس ْ ِ
ُت َملْ تُ ْد َرْك َوَملْ تَ ُرِم
َوبِ َّ
ت تَ ْرق ىى إِ ىىل أَ ْن نلْ َ
ت َمْن ِزلَةً  #م ْن قَ ْ
Dan engkau terus meninggi hingga suatu tempat engkau gapai
Yaitu tempat sekira -kira busur dua tak bisa dicapai dan diasa.

ت ِم ْن َحَرٍم لَي ْ ًل إِ َ ىىل َحَرٍم ،...مقمر ىنا تعٍت رلد رسول اهلل إن
َسَريْ َ
القرب ادلشار إليو يف ىذه اجلملة ليس التقارب اجلسدي ،ألن جوىر
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ٕ٘ٔ

اهلل ليس جسديًا وليس يف مكان .القرب ادلشار إليو ىنا ىو قرب
زلمد صلى اهلل عليو وسلم مع اهلل سبحانو وتعاىل.
ادلكنوية بُت النيب ّ
بُ ْش ىرى لَنَا َم ْع َشر ِْ
اإل ْس َبلٍم إِ ّن لَنَا ِ #م َن العِنَايِِة ُرْكنًا َغْي َر ُمنْ َه ِدِم
َ
Kabar gembira wahai golongan umat islam
Bagi kita tiang kokoh jaya takkan roboh padam.

زلمد صلى اهلل عليو وسلم،
من حسن احلظ أن أبناء الرعية الرسول ّ
الشريعة اليت كشفها أىل الرسول صلى اهلل عليو وسلم لن يتغَتوا إىل
أبدا ألن تعاليم اإلسبلم قوية ح ًقا.
األبد .مثل عمود قوي لن ينهار ً
(الفصل الثامن :في ذكر جهاد النبي صلى اهلل عليه وسلم)

ٕٔ

ٍ
ِِ
ِ
ت ُغ ْف ًل ِم َن الْغَنَ ِم
َج َفلَ ْ
اع ْ
َر َ
وب الْع ىدى أَنْبَاءُ بِ ْعثَتو َ #كنَبْأَة أ ْ
ت قُلُ َ
Berita kenabian jadiakan hati musuh gentar ketakutan
Bak lolongan srigala takutkan kambing nan lupa.

ض ِم
يف ُك ِل ُم ْعتَ َرٍك َ #ح ىّىت َح َك ْوا بِالْ َقنَا َحلْ ًما َعلَى َو َ
َما َز َال يَلْ َق ُ
اى ُم ِ ْ
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زلمد بن سعيد بن محّاد الصنهاجي-
اإلمام البوصَتی شرح شيخ اإلسبلم شيخ شرف ال ّدين ّ
رمحو اهلل ،ضبطها وعلق عليها شيخ عبدلرمحن حن زلمود ،بردة ادلديح( ،مكتبة االداب ،القاىرة-ن
 ،ٖٜ..ٛٙٛمن منشورات دار الًتاث البوددلي) ،ص .ٔٛ

ٕٔٙ

Nabi tiada henti musuh dilawan dalam setiap medan
pertempuran
Hingga daging mereka bertumpukan laksana daging di tempat
pemotongan.

أولئك الذين كفروا يسمعون جبانا جدا بأخبار النيب ويشعرون بأن
قوهتم وموقعهم مهددون بالفعل ،وىم خائفون عندما يرون النيب وما
ت
اع ْ
زال رسول اهلل حيارب الكفر ،من اجلدال إىل ساحة ادلعركة َر َ
ِِ ٍ
ِ
اى ُم
َج َفلَ ْ
ت ُغ ْف ًل ِم َن الْغَنَ ِم َما َز َال يَ ْل َق ُ
وب الْع ىدى أَنْبَاءُ بِ ْعثَتو َكنَبْأَة أ ْ
قُلُ َ
ض ِم.
يف ُك ِل ُم ْعتَ َرٍك َح ىّىت َح َك ْوا بِالْ َقنَا َحلْ ًما َعلَى َو َ
ِْ
َجيُُّر َْحبَر َخَْ ٍ
يس فَ ْو َق َس ِاحبَ ٍة  #تَ ْرِم ْي ِمبَْو ٍج ِم َن ْاألَبْطَ ِال ُملْتَ ِط ِم
Ia membawa lautan pasukan diatas kuda yang berenang jaya
Membawa para pemberani lagi jantan bagai debur ombak
samudera.

توضح ىذا البيت كما ىي القوة العسكرية اإلسبلمية العظيمة والقوية،
لدى اجليش محاس ومحاس غَت عاديُت يف تدمَت الكفر .سرعة خيوذلم
يف صيد الكافرين مثل السباحُت يف البحر قبالة ،ضرب الكفار الهنائية
كموجة يف احمليط.

ٕٔٚ

ِ ِ
يف أى َج ِام َها َِجت ِم
َوَم ْن تَ ُك ْن بَِر ُسول اهلل نَ ْ
صَرتُوُ  #إِ ْن تَ ْل َقوُ ْاأل ْ
ُس ُد ِ ْ
Barangsiapa meraih kemenangan sebab rasulullah nabi pilihan
Bila singa di rimba menjumpainya, maka akan diam tunduk
padanya.

زلمد سوف خيافون من قبل أي شخص ،مبا
أولئك الذين يقلدون النيب ّ
يف ذلك األسود يف الغابة .ألن الناس الذين خيشون اهلل اليوم وغدا ىم
خائفون من قبل أي شيء وأي شخص.
(الفصل التاسع :في طلب مغفرة من الله وشفاعة من رسول الله صلى الله
عليه وسلم)

ٖٔ

إِ ْذ قَلّ َد ِاين ما َختْ ىشى عواقِبو َ #كأَنٍَِّت هبِِما ى ْد ِ
َّع ِم
ََ ُُ
ى م َن الن َ
ََ
ْ َ َ ٌ
Keduanya mengalungi diriku sesuatu yang menakutkan akibatnya
dengan dua perkara itu. Seakan akan diriku hewan sembelihan
berupa unta.
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زلمد بن سعيد بن محّاد الصنهاجي-
اإلمام البوصَتی شرح شيخ اإلسبلم شيخ شرف ال ّدين ّ
رمحو اهلل ،ضبطها وعلق عليها شيخ عبدلرمحن حن زلمود ،بردة ادلديح( ،مكتبة االداب ،القاىرة-ن
 ،ٖٜ..ٛٙٛمن منشورات دار الًتاث البوددلي) ،ص ٕٓ.

ٕٔٛ

قبل تأليف الشعر ىذه قصيدة الربدة ،قيل إن اإلمام البوصَتي كان
كاتب سيناريو يف شللكة ،وكان يف كثَت من األحيان يتألف من قصائد
ادلديح للملك .يف ىذه القصيدة ،أعرب اإلمام البوصَتي عن أسفو
العميق ذلذه ادلسألة .مث بدا أنو يريد اسًتدادىا من خبلل تأليف الشعر
زلمد رسول اللّو صلى اللّو عليو وسلم.
من ادلديح للنيب ّ
ِ ِ
يف اْألَ َك ِم
ت  #إَ ّن ْ
وت الْغ ىٌت مْنوُ يَ ًدا تَ ِربَ ْ
َولَ ْن يَ ُف َ
احلَيَا يُْنبِ ُ
ت ْاأل َْزَى َار ِ ْ
Pemberian nabi takkan luputkan setiap tangan yang
membutuhkan
Susengguhnya hujan akan menghidupi bunga – bunga di bukit
tinggi.

مساعدة رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ،ستقدم لؤلشخاص الذين
حيتاجون إليها ح ًقا سواء األشخاص الذين لديهم بالفعل ما يكفي من
األعمال الصاحلة أم ال .مثل ادلطر ،ليس فقط سقي الزىور يف األراضي
أيضا يف ادلرتفعات .ادلطر ال يسقي فقط الًتبة
ادلنخفضة ،ولكن ً

ٕٜٔ

أيضا الًتبة العقيمة .يف ىذا الشعر ،يذكر الشاعر أن
اخلصبة ولكن ً
مدح رسول اهلل مل يكن معنيًا على اإلطبلق باألمور الدنيوية.
(الفصل العاشر :في المناجاة وعرض الحاجات)

ٗٔ

الرس ِل ما ِيل من أَلُوذُ بِِو ِ #سو َاك ِعْن َد حلُوِل ا ْحل ِاد ِ
ث الْ َع ِم ِم
ُْ َ
يَا أَ ْكَرَم ُّ ُ َ ْ َ ْ ْ
َ
Wahai makhluk paling mulia, tiada orang tempat perlindungan
hamba
Selain engkau baginda kala huru hara kiamat melanda semua
manusia.

قد حيتوي الشعراء الزائدون يف ىذا ادلعبد على عناصر من الشرك ألنو
ينفي احلامي يف وقت الكوارث القادمة غَت النّيب على الرغم من أنو
فقط هلل وحده ،ال يوجد حامية إال ىو وحده .لقد الداء ومناجاة ذلذا
الطلب بتواضع تام ،على الرغم من أنو ال ينبغي أن يقصد بو إال هلل
وحده (تفسَت عزيز احلامد ص .)ٕٕٓ-ٕٜٔ
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زلمد بن سعيد بن محّاد الصنهاجي-
اإلمام البوصَتی شرح شيخ اإلسبلم شيخ شرف ال ّدين ّ
رمحو اهلل ،ضبطها وعلق عليها شيخ عبدلرمحن حن زلمود ،بردة ادلديح( ،مكتبة االداب ،القاىرة-ن
 ،ٖٜ..ٛٙٛمن منشورات دار الًتاث البوددلي) ،ص ٕٕ.

ٖٔٓ

ِ فَِإ َّن ِمن ج
ِ ُ وِمن عل# ود َك الدُّنْيا وضرتَها
ك ِع ْل َم اللَّ ْو ِح َوالْ َقلَ ِم
َ وم
ُ ْ َ َ ُّ َ َ
ُ ْ
Di antara kemurahanmu adalah dunia dan akhirat baqa
Dan diantara ilmumu adalah ilmu lauh mahfudh dan qalam
pena.

من بُت سخاء رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم خَت العامل واآلخرة
كالتوجيو الذي أحضره يف العامل ومثل الشفاعة اليت قدمها يف اآلخرة
 أي أن رسول اهلل أعطى معلومات ألنو كان لديو معرفة واسعة من،بينا
.اذلدايا من اهلل سبحانو وتعاىل
ِ
ِ َ ب صبلَةٍ ِمْن
َّيب ِمبُْن َهل َوُمْن َس ِج ِم
ِ ِ َعلَى الن# ك َدائ َم ًة
َ ِ َوأْ َذ ْن ل ُس ْح
Ya Allah, semoga Engkau curahkan awan shalawat-mu abadi tak
terbatas
Kepada junjungan nabi Agung Muhammad Saw, layaknya hujan
mengalir deras.

ِ ِ ِ
ِ ب الْعِْيس َح ِادي الْعِْي
س
ْ ََما َرَّضل
َ  َوأَطَْر# صبًا
َ يح
ُ ت َع َذبَات الْبَان ر
َ
بِالنَّغَ ِم
Selagi angin timur masih mendoyongkan dahan–dahan pohon
ban
Dan selagi pengembala unta senangkan unta dengan merdu
suara.

ٖٔٔ

يغلق الشاعر الداء بقراة صلواتو رسول اهلل ،واختار اإلمام البوصَتي
كلمتُت سحابة ومطر للتعبَت عن الصلوات .الغيوم وادلطر والصلوات
ذلا عبلقة وثيقة بادلعٌت األساسي يف شكل (نعمة اهلل سبحانو وتعاىل)،.
وىذا يوضح ذكاء الشعراء يف اختيار الظواىر الطبيعية ،والرياح الشرقية
الباردة جلعل فروع أشجار بن ،وتوضيح األجواء الرومانسية اليت شللوكة
من قبل العرب ،ويف ىذا ادلقطع يوضح ادلناظر ادلميزة للجمال يف شبو
اجلزيرة العربية.

ٕٖٔ

 .2المعنى الرموز في قصيدة البردة لإلمام البوصيرى
الرقم

المعنى الرموز

الرموز

٘ٔ

ٔ

الربدة

رداء ،لفاع ،اجللباب

ٕ

ِجْي َر ٍان

عشاق الشعراء الذين يعيشون يف ذي

ٖ

ِذ ْي َس لَ ٍم

ادلكن بُت ادلكة وادلدينة

ٗ

ت
َمَز ْج َ

ادلشَت اىل إمام البوصَتى

٘

ُم ْقلَ ٍة بِ َدِم

الشواق ،شوق ،احلنُت ،غرام

ٙ

َك ِ
اظ َم ٍة

الطرق اىل مكة

ٚ

ض ِم
إِ َ

الراذ يف ادلدينة ادلنورة

سلم
ٔٙ

ٔٚ

Masykuri Abdurrahman dan Habib Mohammad Baharun, op.cit, p.
ٔٙ
زلمد البوصَتى ،قصيدة الربدة،
اإلمام شرف ل ّدين أىب عبداللّو ّ
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XV.

( ،Terjemah Qoshidah Burdah Imam Muhammad Al-Bushiriyسورابيا طبع على
نفقة ومطبعة موتيارا علمو سورابيإٓٓ٘ ،م) ،ص .ٜ

ٖٖٔ

الرقم

المعنى الرموز

الرموز

ٛ

ب
ا ْحلُ َّ

شعور ،وجد ،زلبّة

ٜ

الْب ِ
ان
َ

األشجار ادلستخدمة لصنع زيت

ٓٔ

الْبَ َها ِرِم

سعد-يسعد ،فرح ،مبتهج

ٔٔ

ك
َخدَّيْ َ

سراء
سرور ،بشرّ ،

ٕٔ

الْ َعنَ ِم

ارتباك ،التباس ،قلق ،متململ

ٖٔ

ِم ٍّت

وكأن الشاعر سأل نفسو

ٗٔ

ك
إِلَْي َ

الشاعر ،اإلمام البوصَتى

٘ٔ

الْ ِو َشاةِ

فهم ادلنازعات

ٔٙ

ص َم ِم
َ

األنانية ،صلب ،حرن-حيرن ،عنيدة

العطر

ٔٛ

ٔٚ
زلمد البوصَتى ،قصيدة الربدة ،...ص ٓٔ.
اإلمام شرف ل ّدين أىب عبداللّو ّ
ٔٛ
زلمد البوصَتى ،قصيدة الربدة ،...ص ٔٔ.
اإلمام شرف ل ّدين أىب عبداللّو ّ

ٖٗٔ

الرقم
ٔٚ

الرموز
ب
ّ
الشْي ُ

المعنى الرموز
اخلَت ،النصيحة

ٔٛ

الشْي ِ
ب َوا َذلََرِم
ّ

فقدان القوة ،قدمي ،الشيخوخة

ٜٔ

أ َُوقّ ُِرهُ

احًتام رليء العصور

ٕٓ

ا َخلَْي ِل

اذلوئ النفس

ٕٔ

َكالطِّف ِل

الطبيعة البسيطة مثل ورقة فارغة

ٕٕ

َسآئِ َمةٌ

ديكن السيطرة عليها

ٖٕ

َح َك ًما

قدوة ،صنو ،دور منوذج

ٕٗ

ُع ُق ِم

غَت مفيدة

ٕ٘

اجلِبَال
ْ

النبل واحلاجة

ذَ َى ٍ
ب
ٕٙ

َع َج ِم

الدول أخرى غَت الدول العربية

ٖ٘ٔ

الرقم

المعنى الرموز

الرموز

ٕٚ

ِحبَْب ٍل

التدريس الصحيح

ٕٛ

أ َْعيَا

الناس

ٕٜ

الش ْم ِ
س
َك ّ

ادلثايل ،االجتاىات

ٖٓ

َك َواكِبُ َها

استكمال

ٖٔ

الزْى ِر
َك َّ

مجيل ،وسيم

ٕٖ

َشر ٍ
ف
َ

شخصية جيدة

ٖٖ

البَ ْح ِر

اجملد

ٖٗ

اللُّ ْؤلُُؤ

مزاجو ،وادلوقف ،والطبيعة

ٖ٘

النّ ُار

رب معبود
النار اليت تعترب مثل ّ

ٖٙ

َّه ُر
الن ْ

إضعاف الدين اجملوس

ٖٚ

ظَ ِم ْي

طعم العطش

ٖٔٙ

الرقم

المعنى الرموز

الرموز

ٖٛ

وع َها
فُ ُر ُ

الظل ،حامي

ٖٜ

ت بِالْ َق َم ِر
أَقْ َس ْم ُ

اهلل سبحانو وتعاىل

ٓٗ

نَا ِر الْ ُق ىرى

شعلة

ٔٗ

ت
َد َام ْ

اآليات يف القرآن

ٕٗ

َك َم ْو ِج الْبَ ْح ِر

مفيد

ٖٗ

َكأَنَّ َها

القرآن الكرمي

ٗٗ

ض
احلَ ْو ُ

إرشادات ادلوارد للكائنات احلية

٘ٗ

العِنَايِِة

أبناء الرعية الرسول اهلل

ٗٙ

َكنَبأَةٍ
ْ

رسول اهلل

ٗٚ

الْغَنَ ِم

الناس الكفر

ٗٛ

َكاللَّي ِ
ث
ْ

رسول اهلل

ٖٔٚ

الرقم

المعنى الرموز

الرموز

ٜٗ

لِس ْح ِ
ب
ُ

القرأة الصلوات

ٓ٘

ايوان كسراى

مبٌت عمبلق قوي ومتُت تابع للملك

ٔ٘

ساوة

اسم مدينة كبَتة يف ادلنطقة الفارسية

ٕ٘

حبَت

حبَتة يف ادلنطقة الفارسية

ٖ٘

عاد

اسم األمة اليت يقودىا النيب ىود ،اسم

ٗ٘

ارم

اسم ادلدينة اليت أسسها سداد بن عاد

٘٘

ِمبُْن َهل

نعمة من اهلل اليوم وغدا ،رمحة من اهلل

كسراى

عدنا بن إيروم بن سام بن نوح

سبحانو وتعاىل

ٖٔٛ

ب .القرأة التأويلية (المعنى الكامل) في قصيدة البردة
لإلمام البوصيرى

قصيدة الربدة على مستوى ٍ
عال من األدب ومليئة بالرسائل

األخبلقية ،حبيث ديكن اعتبارىا رائدة يف إحياء رلموعة الشعر ادلديح
أيضا ذلا قيم تربوية إسبلمية ولديها قوة
زلمد ،ىذه القصيدة ً
للنيب ّ
روحية .ومع ذلك ،سيكون من اجليد لقراء القصيدة الربدة أن يكونوا
حذرين وشاملُت يف معاجلة شيء ما حبيث ال توجد عناصر من
االضلراف والشرك يف شلارسة ىذه القصيدة الربدة.
زلمد شكاوى
قصيدة الربدة لئلمام البوصَتي تصف حب النيب ّ
زلمد رسول اهلل صلى اهلل
زلمد ّ
عرب الشاعر عن حب النيب ّ
حب النيب ّ
عليو وسلم ،أن رسول اهلل ىو عشيقو احلميم ،لدرجة أنو يف حالة من
الغموض والوعي سأل نفسو .قصيدة الربدة ذلا تأثَت يف تدريس األدب
والتاريخ واألخبلق ألنو فيو العديد من لفاز غنية باألمثلة والنصائح
زلمد.
والدروس حول جبللة شخصية ومزاج النيب ّ
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من ادلعروف أن قصيدة الربدة ،البوصَتي ،اليت ىي موضوع
البحث ،ىناك نصيحة بعدم االنغماس يف احلب ،وعدم االنغماس يف
اذلوئ النفس ،وااللتزام بالفساد ،واإلديان باهلل سبحانو وتعاىل ورسلو،
زلمد صلى صدق
والتمسك حببال الدين واحلب وتقليد سلوك النيب ّ
وأدتسك بالقرآن ،والسعي يف سبيل اهلل ،وتقدمي ادلشورة بعدم اليأس
زلمد صلى اهلل عليو وسلم.
والداء وقراءة صوات اىل النّيب ّ
يف ىذه القصيدة ،يعرب اإلمام البوصَتي عن شوقو وحبو للنّيب
زلمد صلى اهلل عليو وسلم ،ليس فقط ،فهذه القصيدة حتتوي على
ّ
زلمد ،الذي دتت مناقشتو
حتذير من إغراءات اذلوئ النفس ،مدح النيب ّ
زلمد ،ادلعجزات اليت موجود يف النيب زلّمد نفسو،
حول والدة الرسول ّ
مث ىناك نقاش حول رلد الكتاب ادلقدس القرآن والثناء عليو ،كما
زلمد ،أحداث احلرب يف أيام حياة الرسول
ناقش إسراء ومعراج النيب ّ
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زلمد ومبناجاة تواجو كل
زلمد صلى اهلل عليو وسلم ،بتواصول للنيب ّ
ّ
نوايا والداء اىل اهلل سبحانو وتعاىل.
قصيدة الربدة اإلمام البوصَتى ،نصلي على النيب صلى اهلل عليو
وسلم ،كقول اهلل تعاىل (من صلى علي گن شيعو يوم القيامة) ،تعلم
قصة اليت بقرأة تارخيو يف كتوب التاريخ كالكتاب العُت اليقُت والربزحبى
وقصيدة الربدة وغَتىم ليعلم صفاة النيب وأخبلقو وشخصو يف حياتو ال
ديثل النيب أحد من البشر العام ،ألنو نيب اهلل ورسول اهلل ولقبو جبيب
زلمد صلى اهلل
اللّو .احلمد هلل ملك اهلل النعم والتحية دائما على النيب ّ
عليو وسلم ،البشر مع الشكل األكثر مثالية جلميع ادلخلوقات .رش
الثناء لرسول اهلل ادلوجودة يف ىذه الربدة الشعرية ىي شكل من أشكال
احلب والتوق البلهنائي لرسول اهلل لكن ىذه الثناء ال تقلل من جبللة
خالق اهلل كما اخلالق ،مع وجود ىذه القصيدة الربدة ديكن أن تضيف
إىل حبنا هلل ورسولو.
بشكل عام ،حتتوي ىذه القصيدة الربدة على عشرة فصول
للنقاش يعٍت يف ذكر عشق رسول اللّو صلى اللّو عليو وسلم ،منع
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زلمد،
ىوى النّفس ،مدح رسول اللّو صلى اللّو عليو وسلم ،مولد النّيب ّ
معجزاتو رسول اللّو ،يف ذكر ش رف ال قرآن ،ذكر إسرائ ومعراج ألنّيب
زلمد ،ذكر جهاد النّيب صلى اهلل عليو وسلم ،طلب مغفرة من اللّو
ّ
وشفاعة من رسول اللّو وادلناجاة وعرض احلاجات يف اهلل سبحانو
يب
وتعلى ،األمانة ىذه القصيدة ّ
حتث على ادلسلمُت ألن يصلوا إىل النّ ّ
صلى اهلل عليو وسلّم ،ويعمل اعمبل صاحلا لينالوا مرضاة اهلل.
ّ

يضا الكفار من أنبياء النّيب ،وىناك
مث ،تناقش ىذه القصيدة أ ً

مناقشة لؤلحداث يف الكهف ،اإلديان يف الوحي ،ليس ىذا فقط ،ىذه
القصيدة الربدة تناقش اإلسبلم بُت الكافرين ،وكذلك القول بأن اهلل
سبحانو وتعاىل ىو اهلل سبحانو وتعاىل ،ال إلو إال اهلل سبحانو وتعاىل،
الص َم ُدۚ َملْ يَلِ ْد َوَملْ يُ ْولَ ْدۚ َوَملْ يَ ُك ْن لَّو ُك ُف ًوا
قُ ْل ُى َو ال ىلّوُ اَ َح ٌدۚ اَل ىلّوُ َّ
اَ َح ٌد ٜٔ.أَ ْش َه ُد أَ ْن َال إِلَوَ إَِّال اهللُ َوأَ ْش َه ُد أ َّ
َن ُزلَ َّم ُد َّر ُس ْو ُل اهللِ.
 19اجلنو فنتصحيح مصحف القرأن دفرتسمُت اكمام ريفو بليك اندونيسيا تلو منتصحيح ،القران
الكرمي ،الًتمجة معانيو إىل اللغة اإلندونيسية( ،دار السبلم ،رياض حكو فجر سدك ،جاكرتا  ۹۲مجادى
األول  ۷۲۹۱ه  ۸جونی  ۹۰۰۲م) ،ص ٕٕ.ٜ
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ج .المعنى الفلسفي في قصيدة البردة لإلمام البوصيرى
قصيدة الربدة ىي قصيدة مهمة حتتوي على الشعر ادلديح أو
زلمد صلى اهلل عليو وسلم ،ليس فقط عن تاريخ
الصلوات على النيب ّ
أيضا توفَت التعليم ،وتعاليم الصوفية والرسائل األخبلقية
النيب ولكن ً
أيضا يف ىذه القصيدة ،حبيث
العميقة .يتم تضمُت التعليم األخبلقي ً
يعرف خرباء األدب ويفهمون ويعيشون ويؤمنون باهلل سبحانو وتعاىل
ويدركون ذلك يف السلوك األخبلقي النبيل يف احلياة اليومية من خبلل
األنشطة والتوجيو والتعليم والتدريس واستخدام اخلربة وادلثال والعادات.
قصيدة الربدة مبعٌت الكلمة قطعة من القماش تغطي اجلسد أو
الشال ولكن ادلقصود من الربدة ىنا ىي الشعر حتتوي على الثناء
والصلوات وأحداث إسراء ومعراج واجلهاد وادلعجزات .وأخبلق نبينا
زلمد صلى اهلل عليو وسلم .التعليم األخبلقي الوارد يف بركات الربدة
ّ
يشمل األخبلق هلل عبادة متدينة ،نعمة وصرب ،زىود ،عمل معروف
ناىي منكر .بينما األخبلق لآلخرين القادة العظام ،صدق ،األخبلق
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احلميدة ،والناس احملبة ،احلكمة اللطيفة والسخية والودية وغَتىا من
األخبلق إحسان.
بدأ بينا البوصَتي مباشرة بتوضيح نقاط النقاش ،وكرس كم ىو
مجيل شعور احلب ،وكيف دلست ،وحزن ،ومعاناة شخص ما بسبب
احلب ،لدرجة أنو يف ىذه القصيدة الربدة ،كشف الشاعر الكامل عن
زلمد صلى اهلل عليو وسلم ،إىل
تاريخ احلياة وصراع النيب .قال النيب ّ
حد دوره يف نشر الدين اإلسبلم.
حيتوي جوىر يف ىذه القصيدة الربدة على إعجاب الشاعر
زلمد صلى اهلل عليو وسلم بإعجاب أخبلقو ومعجزاتو وصراعو
النيب ّ
والدين الذي علمو كان اإلسبلم ،دين اهلل سبحانو وتعاىل .لذلك ادلعٌت
زلمد صلى اهلل
الفلسفي الذي ديكن أخذه يف ىذه القصيدة يعٍت النيب ّ
عليو وسلم ىو "النور" الذي يفتقده وجوده دائما على الوقت ،يشبو
نورا مثل الشمس اليت ذلا دائ ًما تأثَت إجيايب على احلياة ،ويدعونا
النيب ً
دائما بالقيام باألفعال الصاحل وادلتابعة على خطى تعاليم النيب
ويذ ّكرنا ً
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زلمد ،يف احلياة اليومية اليت ىي تعاليم اإلسبلم ،وىو دين جيلب لنا
ّ
دائما أمثلة
إلنقاذ الدنيا واآلخرة ،يشبو النيب ّ
زلمد الشعلة اليت تقدم ً
على السلوك اجليد واألخبلق ،والتنوير ،من ادلعجزات اليت ورثها حىت
يومنا ىذا يعٍت القرآن واحلديث كدليل على حياة الناس.
ىذه القصيدة تدعو للحب والثناء على الرسول اهلل لطلب
زلمد لكي
الربكاتو .قصيدة الربدة ىي جزء من تعبَت عن حب النيب ّ
نتمكن من احلصول على شفاعتو .ال يوجد من عناصر القداسة أو
التصوف السحر أو اخلارق يف ىذه القصيدة ،إنو التشجيع الطبيعي
فقط ىو جلب الوعي أو آراء القراء وادلستخدمُت أنفسهم.
دائما
النّيب ّ
زلمد صلى اهلل عليو وسلم ،ىو "النور" الذي لو ً
دائما بالقيام باألفعال الصاحلا
تأثَت إجيايب على احلياة ،ويدعونا ويذ ّكرنا ً
وادلتابعة على خطى تعاليمو يف احلياة اليومية ،وىي تعاليم اإلسبلم
والدين الذي جيلب لنا صلا الدنيا واآلخرة .رسول اهلل ىو النور الذي
دائما أمثلة على حسن السلوك والشخصية .النور ،من ادلعجزات
يقدم ً
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اليت ورثها حىت اآلن وىي القرآن واحلديث كدليل للحياة البشرية من
أجل اإلديان والتقوى باهلل سبحانو وتعاىل.
ال يوجد أي عنصر من ادلقدسات أو التصوف أو اخلارق يف
البيت الشعره ،وىذا بسبب النموذج ،اقًتاحات القراء اخلاصةبو .إهنم
يعتربوهنا بالفعل شلارسة خاصة ويغسلوهنا مقابل وجهات نظر ادلشاىد
اخلاصة .ومع ذلك ،يف ىذه القصيدة ىناك بالفعل الصلوات ،تواصل
والداء .حبيث حيصل القراء على التوجيو وادلساعدة من اهلل سبحانو
وتعاىل نص القصيدة ىذا ىو وسيط كتجميع لرسول اهلل ،مجيع طلبات
الداء مبينة أمام اهلل سبحانو وتعاىل ،ألهنا قوة اهلل فقط ،ديكن أن
تتحقق صلواتنا يف الواقع وليس اآلخر.
زلمد لكي
قصيدة الربدة ىي جزء من تعبَت عن حب النيب ّ
نتمكن من احلصول على شفاعتو ،ىذه القصيدة ليست تعويذة سحرية
دائما بفعل
أو خارقة للطبيعة ،ىذه القصيدة ىي تذكَت وإدانة مجيعنا ً
زلمد صلى اهلل عليو
األعمال الصاحلة وادلتابعة على خطى تعاليم النيب ّ
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وسلم ،يف احلياة اليومية ،ليست إال غَت وىي تعاليم اإلسبلم وحىت
زلمد صلى اهلل
دائما باهلل سبحانو وتعاىل .وىذا ىو حق النيب ّ
نؤمن ً
عليو وسلم يف تربير كل كلماتو واتباع أحكام الشريعة اإلسبلمية وحبو
دون أقل أو مبالغة.

