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 اإلهداء

 
 أهدي هذا البحث إىل:

الذي قد أعطاين محاسة لنجاح حممد حسين شريف، والدي الكرمي احملبوب النبيل ال .1
 جزيال.شكرا  له البحث أقول هذا

 اليت قد دعت يل  نفسي كل يوم أمي انفعة ،والديت الكرمية احملبوبة النبيلة الشريفة .2
 أقول شكرا جزيال.وليلة لنجاحي يف طلب العلم، 

 ل أساتيذي وأستاذايت الكرام قد علموين ولو حرفا واحدا ابلصرب واإلخالص.ك .3
ناقشة يف يوم امخمي،، الذي قد أعطي الفرصة كيارا، م  املناقشة، املكل صاحيب  .4

 ويف صنع الربمنج األدبية. 
أصحايب يف قسم اللغة العربية وأدهبا الميك  أن أذكر أمساءهم واحد فواحد ومجيع  .5

، يسر هللا عليكم وابرك هللا فيكم محاسة يف إهناء هذا البحث د أعطوينالذي  ق
 أمجعني.
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 كلمة الشكر والتقدير

 
عم علينا أبنواع النعم ولطائف ، وأنالقرآن عربيا علينا احلمد هلل الذي أنزل

ار حسان، وفضلنا على سائر خلقه بتعليم العلم والبيان، والصالة على حممد املبعوث خباإل
 ومشوس عوامل العرفان. أما بعد. ،امللل واألداين، وعلى آله وأصحابه بدور معامل اإلميان
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 إلكمال له. اأهنا قد بذل جهده

وهذه الكتابة مل تصل إىل ميل الصورة بدون مساعدة األساتيذ الكرام والزمالء 
 األحباء. ولذلك يقدم الباحث فوائق االحرتام وخالص اليناء إىل: 

األستاذ دكتور موجيا راهرجو، املاحستار رئي، اجلامعة موالان مالك إبراهيم  .1
 اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 كلية العلوم اإلنسانية.  عميدةاستعادة، املاجستار  ةر دكتو ال .2
 دكتور حممد فيصل، املاجستار رئي، قسم اللغة العربية وأدهبا ال .3
 املاجستار مشرف يف كتابة البحث اجلامعي ،أمحد خليل .4
 دهبا. أكادميك بقسم اللغة العربية وأ، املاجستار مشرف يفأنوار فردوسى .5

 
م  أهل العلم  مجيعا. وجعلنا هللا وإيهم على كل مساعدهتم أقول هلم شكرا جزيال

ال يفوت ع  رجائي أن ينفع هذا البحث اجلامعي للباحث و والعمال وامخار، 
 ائر القراء. آمني ايرب العاملني.وس
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عى أحد يف د  أو أتليف األخر. وإذا ا م  إبداع غار ته بنفسي وما زدتهه وكتبتحضر 

تكون فأان أحتمل مسؤوال على ذلك ول   عال م  حبيه،وتبيني أنه ف هاملستقبل أنه م  أتليف
العلوم اإلنسانية قسم اللغة العربية وأدهبا كلية على  ةأو مسؤولي لى املشرفع املسؤولية

 موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
 

 م2016 يونيو 28 حتريرا مباالنج،
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 صلخاملست

املولد الديبعي إلمام عبد الرمحن الديبع )دراسة ، 12310047،  انزلة الرمضان
ي. قسم اللغة العربية وأدهبا، كلية اإلنسانية، جامعة موالان . البحث اجلامعأنرتوبولوجيا أدبية(

 .أمحد خليل، املاجسترياالشراف: ، حتت 2016مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج 
 أنرتوبولوجيا أدبية، مولد الديبعي. الكلمة الرئيسية:

. على لد النيب حممدى مو ذكر أحدهم الكيفية إلنتشار اإلسالم كيارة، وم  
هذه األنشطة يف إندونسيا خاصة يف جاوي. قراءة صلوات لذكرى مولده  تتطوره، نشأ

جعلت العادة األشهر أو األسبوع أو األنشطة األخرى يف اجملتمع. ميال مجعية صلوات 
خاصة يف جمتمع جابون. مجال الشعر واألغاين سرميليا ابلرجا مولد الديبعي يف قرية 

وأن تكون اليقافة حىت اآلن. يف هنا تريد  ابية إىل القارء أو املشرتك،وعة تكون اجلذاملتن
 .يةالباحية أن يرى اجملتمع ع  قراءة كتاب مولد الديبعي م  وجهة األنرتوبولوجيا األدب

أخد هذا البحث ثالث األسئلة، األول، ع  كيفية اإلقامة مجعية مولد الديبعي 
راءة مولد الديبعي. واليالث، ما القيم اليت متارس ق، حجة اجملتمع جابون. والياين جمتمعيف 

 اليت توجد يف هذه األنشطة.

نهج الكيفي بتحليل األنرتوبولوجيا البحث امليداين، استخدمت املنوع م  وهذا 
مصدرا  ويكون كتاب مولد الديبعي للشيخ عبد الرمح  الديبع الزبيدي اليميناألدبية. 
 رئيسا فيه.

وجدت الباحية أن كيفية اإلقامة مجعية مولد  يما سبق،األسئلة ف م  تلك
الديبعي يف املاض ويف احلاضر تغارت. حجة اجملتمع قراءة مولد الديبعي ومشرتكه هي: 

إتباع القرآن واحلديث، حب النيب، عملية العلوم، و اهلواية، الدعاء، التقليد، اهلادئة، 
ك احلجة مخ،: القيمة الدينية، القيمة اجلمالية، احلماسة الدينية. مث وجد القيم م  تل

 القيمة اإلجتماعية، القيمة اإلقتصادية، والقيمة الصحية. 
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Abstrak 

 

Nazilatu Ramadhani. 12310047. Kajian Antropologi Sastra Kitab Maulid al-

Diba’i. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Humaniora Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2016. Pembimbing Ahmad Kholil, 

M. Fil.I 

Kata Kunci: Antropologi Sastra, Maulid al-Diba’i. 

 

Penyebaran islam memang begitu banyak prosesnya. salah satu bentuknya 

adalah melalui peringatan hari lahir nabi Muhammad SAW. Sesuai perkembangan 

islam, kegiatan ini telah mengalami pergeseran ke berbagai wilayah, termasuk  

Indonesia, khusunya di Jawa. Pembacaan sholawat peringatan maulid nabi 

tersebut, telah menjadi tradisi bacaan bulanan, mingguan atau acara-acara tertentu 

di dalam masyarakat, dimana salah satu contohnya Jamaah sholawat maulid diba’ 

di desa srimulyo jabon. keindahan syiirnya dan variasi lagunya mampu memberi 

daya tarik tersendiri kepada pembacanya, sehingga bertahan menjadi budaya 

sampai saat ini. Disinlah penulis ingin melihat masyarakat pembaca maulid diba’ 

ini dari sisi antroplogisnya. 

Penelitian ini mengambil tiga permasalah. Pertama, bagaimana prosesi 

pelaksanaan jamaah maulid al-Diba’. Kedua, alasan masyarakat tetap mebaca 

maulid al-Diba’. Ketiga, nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam kegiatan 

jamaah maulid al-Diba’ tersebut.  penulisan ini, bertujuan untuk menguak 

permasalahan yang telah tersebut diatas . 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan yang  menggunakan 

metode kualitatif dengan pendekatan antropologi sastra, sumber utamanya 

merupakan kitab maulid al- Diba’i,  karangan Syekh Abdur Rohman al-Daiba’ al-

Zabidi al-Yamani. 

Melalui permasalahan di atas, temuan yang diperoleh penulis adalah 

prosesi pelaksanaan Maulid Diba’ pada zaman dahulu hingga saat ini telah 

mengalami pergeseran. Alasan masyarakat tetap membaca dan mengikuti kegiatan 

tersebut, karena beberapa hal yaitu: berdoa, ketenangan, kebiasaaan, kesukaan, 

megikuti alquran dan hadist, mengamalkan ilmu, semangat keagamaan dan 

sosialisi. Sehingga dari bebebrapa alasan tersebut nilai-nilai yang terdapat dalam 

kegiatan ini adalah nilai keagamaan, nilai keindahan, nilai sosial, nilai ekonomi, 

dan nilai kesehatan.  
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Abstract 

 

Nazilatu Ramadhani. 12310047. Study Anthropology Literature of Mawlid al-

Diba'i. Thesis. Department of Arabic Language and Literature Faculty of 

Humanities of the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, 

2016. Supervisor Ahmad Kholil, M. Fil. I 

Keywords: Anthropological Literature, Mawlid al-Diba'i. 

The spread of Islam is so much process. one form is through memorial 

birthday of the Prophet Muhammad. According to the development of Islam, this 

activity has shifted to various areas, including Indonesia, especially Java. 

Sholawat reading of the prophet's birthday anniversary, has become a tradition of 

reading a monthly, weekly or certain events in the community, where one 

example of Sholawat Diba’ birthday 'in the village Srimulyo Jabon. The beauty 

poem and variety of his songs is able to give a special attraction to the reader, so 

hang a culture until today. with the result that,  author would like to see the 

reading public diba birthday 'is on the side anthroplogy. 
 

 This study three problems. First, how the implementation of the procession 

of pilgrims Maulid al-Diba '. Second, the reason people still read Maulid al-Diba '. 

Third, the values of what is contained in the activities of pilgrims Maulid al-Diba 

'is. this paper, aimed to uncover the problems that have been mentioned above. 

 This research includes field research using qualitative methods to 

approach the anthropological literature, its main source is the book of al-Diba'i 

birthday, a bouquet of Sheikh Abdur Rohman al-Daiba 'al-Zabidi al-Yamani. 

 Through the above problems, the findings obtained by the author is the 

procession of the implementation of the Birth of Diba 'in ancient times until today 

has undergone a shift. The reason people keep reading and following the event, 

due to several things: prayer, serenity, habits, likes, follow the Quran and hadith, 

the science, the religious spirit and socialiszation. So from these reasons the 

values contained in this activity is a religious value, aesthetic value, social value, 

economic value, and the value of health. 
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 الفصل األول

 مقدمة

 خلفية البحث .أ 

يف اجملتمع  معروف128 وسورة التوبة:آية 56عرفنا أن سورة األحزاب، آية 
خاصة عند جمتمع مسلمني. لذلك على الطبيعي، قراءة الصلوات لدي القوة اجلاذبية 
على القارئ. وفوق ذلك جعلت العادة يف كل اجملتمع، ميال صلوات الديبعي، صلوات 

ئنا وأقرب إىل عر اجملتمع هادئة ومطمالربزجني، صلوات الربدة وغارها. بقراءة الصلوات ش
اآلخر ة الفوائد واملنافع أيضا.   اجملتمع أن قراءة الصلوات كيار تقي ىل رسوله مثهللا وإ
سلمني لدي القيم املهم لزايدة إعتقاد يف العبادة قراءة شعر الديبعي عند بعض املالعادة ل
    .1إىل هللا

وُيستخدم شعر العريب هلدف الدي   .انتشار الف  يف قرينة نشأة التمدن اإلسالم
ميال يف الدعوة ويف نشر عقيدة اإلسالم يعين للدفاع املسلم يف العبادة ويف مدح 

را  شعرا ونينتاج األديبصلوات يف كتاب مولد الديبعي م  إ . فإذا عرفنا أن2الرسول
اس منذ إبداعه حىت عصران احلاضر وهكذا أيضا ما حدث يف وذلك الكتاب يقرأها الن

 جمتمعنا جمتمع إندونسيا.   

الكلمة، عامل املنمنم مع عناصر الطبخة احملدود، كيار م  هي عامل  بعملية األد
مولد الديبعي بعض  قد عرفنا أن صلوات  .3األمكان الفارغ حىت يستطيع أن مُيأل ويُوضح

ب لذلك البد أن متلك األمكان الفارغ الذي يُعد  على القارئ حىت م  عملية األد

                                                           
1
. Wildana Wargadinata, Spiritualitas Sholawat; Kajian Sosio-Sastra Nabi Muhammad 

SAW.(Malang: UIN Maliki Press, 2010),  14-15.  
2
. Adrika Fithrotul Aini, “Living Hadis Dalam Tradisi Malam Kamis Majelis Shalawat Diba’ Bil-

Mustofa”, Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies Vol. 2, No.1, (Juni 2014), 223-224. 
3
. Nyoman Kutha Ratna, Antropologi Sastra Peranan Unsur-unsur Kebudayaan dalam Proses 

Kreatif. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 40. 
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م  حالل  لبحث هوجعلت الباحية تريد أن متأل ذلك األمكان ابلدراسة املناسبة هبذا ا
 بية.أد أنرتوبولوجيا

عرفنا منذ زمان املاض كيار م  الدراسة مولد الديبعي بل أكير دراسة م  حالل 
العناصر البنيوية أو األسلوبية فقط على سبيل امليال بالغة، عروض والقوايف، أسلوب 
النحو وغارها بل الدراسة اندر م  احلالل امخارجية. لذلك ختتار الباحية دراسة 

ملاذا ميارس اجملتمع قرأة مولد الديبعي حىت اآلن؟  أدبية ألهنا تريد أن تعرف  وبولوجياأنرت 
وما أاثر مولد الديبعي عل اجملتمع ؟ وم  أي  أصله حىت جعلت اليقافة يف جمتمع؟. م  

أدبية مناسب إلجابة األسئالت م  قبل.  أنرتوبولوجياتلك األسئالت، رأى الباحية نظرية 
ألدب ابلنظر أدبية أو حتليل عملية ا أنرتوبولوجياأدبية هو وجوه  أنرتوبولوجياىن موافقة ابملع

  .4ولوجيإىل العناصر األنرتوب
( هو العلم الذي درس األدب مع Payatosبية عند فاايتوس )أد أنرتوبولوجيا

األديب أو ( البحث على ثقافة 1  اليقافات. واملقصود ابلبحث يف هنا ثالثة )البحث ع
( 3ب كارتداد اليقافة؛ )( البحث على نص األد2(؛ )Pengarangاألديب ) أنرتوبولوجيا

قيمة املهم يف إعطاء لدي الألن م  جهة اإلستقراءي  القارئ، أنرتوبولوجياالبحث على 
ب واليقافة. على األخص األدب. البحث اليالث يستطيع أن يطالع عالقة بني املعىن األد

يستخدم الناس نص األدب يف احلياة اليومية كالوسيلة إلعطاء الدرس ع  إلطالع كيف 
  أدبية هي أتثار التبادل بني األدب واليقافة. أنرتوبولوجياأن ، ابإلضافة .5خطو اجملتمع
يف  أنرتوبولوجياب و قُرب أد( 1ب )وأد أنرتوبولوجياقارب بني باب التأس

ب ( قُرب أد2واقع يف حياة الناس؛ )موضوع الدراسة الذي يوجه إىل ظاهرة ال
يف  أنرتوبولوجياب و ( قُرب أد3ا التفاسار الرمزية؛ )يف املنهج، يستخدمهم أنرتوبولوجياو 

، يستطيع نرتوبولوجياب م  جهة األألدأن تعليم افكرة رمز عالقة احلياة.  يُوضح م  هنا 

                                                           
4
. Ibid,  9.  

5
. Suwardi Endraswara, Metodologi Penelitian Antropologi Sastra. (Yogyakarta: Ombak, 2013), 3-

4.  
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أديب لفهمهم. الذي حيتاج  أتنوغرافياأديب أن يعرف ع  ظواهر الرمز. كيار م  جهة 
    . 6متساو يف تعليم الناس م  تعبار اليقافة أنرتوبولوجياب و أد

ذكاء الناس يف امخيال يستطيع أن يظهر اليقافات  الناس خمرتع ومميل اليقافة.
بسبب هذا  بوأد أنرتوبولوجيام  الصعب، الفصل بني مظاهر  .املخبوء ومُيأل ابملعىن

حد م  عملية األدب م  خيال بيعي، ميل مولد الديبعي هو أ. على الط7السياق
 أن يظهر اليقافة املشهورة حىت اآلن.  يستطيع  األديب

أدبية هي إلجياد جمموعة متنوعة م  الناس م  وجهة نظر  أنرتوبولوجيادور 
. ألن األدب لي، األعمال الفنية اجلمالية فقط، بل فيها اليقافة اليت حتتوى على 8اليقافة
أدبية إلجابة األسئالت ع   وبولوجياأنرت . م  هنا، اختارت الباحية مبدخل 9اآلداب

 اليقافة يف اجملتمع. وهي قراءة العمل األديب كتاب مولد الديبعي.

البيان فيما سبق عند رأي الباحية موافقة للدراسة كتاب مولد الديبعي،  ملاذا 
ختتارت هذه الكتاب؟ ألن كيار م  كتب املولد بل أكيرهم اليت تقراء أو تستعمل يف 

 كتاب مولد الديبعي. وملاذا ختتارت قرية جابون؟ يف هذه القرية، مشرتك هذا اجملتمع تعين
النشاط متنوعة: الصيب، الشباب، املراهقة والشيوخ. مث عالوة على ذلك، قيل 
األنرتوبولوجي دراسة ع  األنرتوبولوجيا أفضل إذا تشرتك الباحث أو الباحية إىل املسائل 

ك يف هذه القرية موافقة يف إتباع تلك النظرية ألهنا اليت تدرس بعميق وزمان طويل. لذل
إحدى قرية اشرتكت الباحية أنشطة قراءة مولد الديبعي حوايل ستة عاما ابإلستقامة. م  

 هنا تكفي أن تستطيع للدراسة بعميق أو  يستطيع أن يُعد ابملالحظة.

 

 

                                                           
6
. Suwardi Endraswara, Metodologi Penelitian Antropologi Sastra. (Yogyakarta: Ombak, 2013), 9. 

7
. Ibid, 9. 

8
. Ibid, 3.  

9
. Ibid, 2. 
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 أسئلة البحث .ب 
 سئلة البحث يف اآليت:اعتمادا على خلفية البحث السابقة قدمت الباحية أ

 ؟ما كيفية اإلقامة مولد الديبعي يف قرية جابون .1
 ملاذا ميارس اجملتمع قراءة مولد الديبعي؟ .2
 ؟يف قرية جابون مولد الديبعي عل اجملتمع القيمما  .3

 
 أهداف البحث .ج 

 انطالقا م  أسئلة البحث السابقة فإن أهداف البحث يف اآليت:

 .قامة مولد الديبعي يف قرية جابونكيفية اإلملعرفة   .1
 ملعرفة ملاذا ميارس اجملتمع قراءة مولد الديبعي. .2
  يف قرية جابون. مولد الديبعي عل اجملتمع القيمما ملعرفة  .3

 فوائد البحث .د

تطبيقية يف تطوير النظرية و الرأت الباحية أن هلذا البحث فوائد كبارة م  انحية 
 :ملولد الديبعي دبيةأ أنرتوبولوجيادراسة 

 الفوائد النظرية .1

هتدف هذه الدراسة إىل تطور األدب يف اللغة العربية وأدهبا، خاصة يف جمال 
 انحية م  الديبعي مولد كتاب يف األسلوب ع  واملعرفة العلوم خزائ  ولزايدة الصلوات

 بية. أد أنرتوبولوجيا
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 الفوائد التطبيقية .2

بية أد أنرتوبولوجياللقراء ع  دراسة رفة والفهم لزايدة املع هتدف هذه الدراسة
لديبعي ابلنظرية وملساعدة الطالب يف شعبة العربية وأدهبا يف فهم كتاب مولد ا

  بية.أد أنرتوبولوجيا

 البحث حتديده.  

 اليميتركز الباحية يف هذا البحث، يف مدينة ماالنج منطقة دامفيت يف قرية سر 
  لك القرية. ت مجعية صلوات مولد الديبعي يفيف جمتمع جابون خاصة يف ابلرجا

 و. الدراسات السابقة

قد عرفنا أن العادة حلصول إىل درجات مقبول، النظام الذي جيب أن يتبع 
الطالب هو حبوث وجتريبات حىت كيار م  البحوث السابقة املناسبة، خاصة البحوث 

كتبت الباحية حتت املوضوع أدبية. وإن البحث الذي   أنرتوبولوجياع  مولد الديبعي أو 
أدبية ملولد الديبعي" اليبحث قبله ألن كيار م  الباحيني يبحيون  أنرتوبولوجيا"دراسة 

مولد الديبعي م  جهة األسلوب ميل بالغة، عروض والقوايف وغارها. وم  الدراسات 
 كما يلي:السابقة اليت تتعلق ابملنهج وما حوهلا، ذكرت الباحية البحث اجلامعي  

 وفوائده الديبعي مولد كتاب يف اإلطناب املوضوع حتت، 2015فطاين،  أمحد .1
 سوانن جامعة اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية األداب و اللغة قسم(، بالغية دراسة)

 ومجع كيفي حبث املستخدم البحث منهج. سورااباي احلكومية اإلسالمية  آمبيل
شعر الذي يستخدم  28ُوجد  (1ث  )بدراسة بالغية. نتيجة البح مكتبيا البياانت

( ُوجد ستة أنواع يف كتاب مولد الديبعي تعين اإليضاح بعد اإلهبام، ذكر 2اإلطناب )
 التكميل أو االحرتاس.بعد العام، التكرير، التذييل، و  العام بعد امخاص، ذكر امخاص

درسة ، حتت املوضوع القوايف يف قصيدة مولد الديبعي )2015ريضا أيو نينروم،  .2
  آمبيل سوانن جامعة اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية واألداب اللغة عروضية( قسم
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 الكيفيمدخل و  الوصفي هو املستخدم البحث منهجسورااباي.  احلكومية اإلسالمية
( أنواع القافية يف قصيدة 1هي ) البحث نتيجة. البحث هبذا تتعلق اليت الكتب جبمع

فة، مطلقة مؤسسة، مقيدة جمردة، جمردة، مطلقة مردو مولد الديبعي مخ، تعين مطلقة 
( أمساء القافية يف قصيدة مولد الديبعي ثالث تعين مرتاكب، 2مقيدة مؤسسة، )و 

قواء، إ( عيوب القافية يف قصيدة مولد الديبعي مخ، تعين 3متواتر، )متدارك، و 
 سناد أتسي،.إكفاء، إجازة، سناد ردف، و 

 Kaba Sutanحتت املوضوع كااب سواتن ملباه توا ) ،2009يوليا ابرماات ساري،  .3

Lembah Tua )  ة األداب جبامعة األداب. قسم األداب املنطقي كلي أنرتوبولوجيادراسة
 أنرتوبولوجيامنهج البحث املستخدم هو منهج الكيفي ابلنظرية أنداالس ابدانج. 

 Kaba Sutanه توا )األدب. نتيجة البحث هي ُوجد عناصر اليقافة يف كااب سواتن ملبا

Lembah Tua ،منها دعاء، مشاورة )Batimbang Tando مغرتب. ، و 

جتد الباحية التساوي والفرق بني هذا البحث والبحوث السابقة. األول، هذا 
 وفوائده الديبعي مولد كتاب يف اإلطناب" املوضوع حتتفطاين  البحث ابلبحث أمحد

ملوضوع "القوايف يف قصيدة مولد الديبعي )درسة ريضا أيو نينروم حتت ا(" و بالغية دراسة)
عروضية(" مساواي م  حالل املوضوع لك   خمتلف ع  الدراسة. الياين، هذا البحث 

 Kaba Sutan، حتت املوضوع كااب سواتن ملباه توا )2009يوليا ابرماات ساري، ابلبحث 

Lembah Tua )  لك  خمتلف ع   مساواي م  حالل الدراسة األداب أنرتوبولوجيادراسة
املوضوع. م  التعرض عرف الباحية أن املوضوع مولد الديبعي أكير أن يبحث ابلنظرية 

 .األداب أنرتوبولوجيااألسلوب ول  يبحث ابلنظرية 
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 منهج البحث . ز

مة هلا دور يف تعيني كان البحث ال خيلو ع  املنهج، ألن قيمة املنهج املستخد
املنهج هو الطريقة أو األسلوب الذي ينتهجه العامل يف حبيه أو دراسة  .10نتيجة البحث

فمنهج البحث هو أسلوب  .11هلا أو إىل بعض النتائجمشكلته والوصول إىل حلول 
للتفكار والعمل يعتمده الباحث لتنظيم أفكاره وحتليلها وعرضها وابلتايل الوصول إىل 

أما املنهج وكل ما يتعلق يف  .12عقولة حول الظاهرة موضوع الدراسةالنتائج وحقائق م
 هذا البحث، وهي كما يلي:

 نوع البحث  .1

. أدبية أنرتوبولوجيادخل مبيبعي منهج الكيفي لدراسة املولد الد تستخدم الباحية
أحد أنواع البحوث اليت يتم اللجوء إليها يف سبيل احلصول عند حجر هو  املنهج الكيفي

مشويل للظاهرة االنسانية. وميك  حتديد مفهوم البحث الكيفي  على فهم متعمق ووصف
 .13أبنه البحث ع  الطبيعة اجلوهرية للظواهر كما هي يف الواقع

 مصادر البياانت .2

تقسيم مصادر احلصول على البياانت إىل نوعني مها: البياانت الرئيسية 
 والبياانت اليناوية.

لبياانت يف هذه احلالة م  الشخص أو اجلهة املوجود حيث تؤخد ا :البياانت الرئيسية( أ
و للطلبة واحلصول منهم أوع مباشرة للعاملني صال، فقد يتم هنا الرجعندها البياانت أ

                                                           
10

 Atar Semi, Metode Penelitian Sastra (Bandung: Angkasa, 1993), 98. 
)دون  مي والفكر احلديثمناهج البحث العلمي يف الفكر اإلسالعبد الفتاح حممد العيسوي وعبد الرمح  حممد العيسوي.   11

 .13(، 1997-1996املطبع:  دار الراتب اجلامعية، 

)عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع،  مناهج وأساليب البحث العلمي: النظرية والتطبيقرحبي مصطفى عليان وعيمان حممد غنيم.   12
2000 ،)33. 

13
 .5 -6امعة أم القرى، دون السنة(، )ج منهج البحث الكيفي و امخدمة اإلجتماعية العيادية. حممد مسفر القرين.  
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البياانت الرئيسية هلذا البحث هي  . 14مباشرة على املعلومات اليت يتطلبها البحث
 ".د الديبعياملول كتاب "

البياانت اليانوية: تكون البياانت الالزمة للبحث جممعه وجاهزه وما على الباحث ( ب
سوى حتليلها واستخالص النتائج الالزمة للبحث، وقد تكون هذه البياانت منشورة 

البحث البياانت اليانوية هي الكتب األنرتوبولوجيا أدبية، ومناهج . 15أو غار منشورة
 .مقدمة أنرتوبولوجيا وغار همأنرتوبولوجيا أدبية، 

 طريقة مجع البياانت .3

ية هي املنهج ، املنهج اليت تستخدم الباح يةأدب أنرتوبولوجياوفقا مخاصية حبث 
. مالحظة هي 16ميالاأل احلصول على بياانتمقابلة اليت هتدف إىل امليدنيا مبالحظة و 

وسائل مجع البياانت و املعلومات امخاصة بظاهرة ما، واستخدامها إىل العلوم اإلجتماعية 
. لذلك ختتار الباحية طريقة مالحظة. مقابلة هي عبارة ع  حمادثة موجهة 17واإلنسانية

بني الباحث وشخص أو أشخاص آخري  هبدف الوصول إىل حقيقة أو موقف معني 
يسعى الباحث لتعرفه م  أجل حتقيق أهداف الدراسة، احلصول على البياانت اليت 

. واملقابلة اليت ختتار الباحية هي املقابلة غار املنظمة ليتيح الباحث 18يريدها الباحث
 . 19احلصول على إجاابت أكير عمقا وتفصيال

 

 

                                                           
14

)عمان: دار وائل للنشر، منهجية البحث العلمي القواعد واملراحل والتطبيقات.حممد عبيدات  وحممد ابو نصار وعقلة مبيضني. . 
1999 ،)53. 

15
 .53نف، املرجع،  . 

16
. Nyoman Kutha Ratna, Antropologi Sastra Peranan Unsur-unsur Kebudayaan dalam Proses 

Kreatif. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 62 . 
 .73(، 2005)اجلزائر: دون الطبع،  منهجية البحث.  2005اعداد هيئة التأطار ابملعهد السنة .17

)عمان: دار وائل للنشر، منهجية البحث العلمي القواعد واملراحل والتطبيقات.حممد عبيدات  وحممد ابو نصار وعقلة مبيضني. . 18
1999 ،)55. 

 .74(، 2005)اجلزائر: دون الطبع،  منهجية البحث.  2005هيئة التأطار ابملعهد السنة اعداد . 19
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 طريقة حتليل البياانت .4

كالطريقة املستخدمة يف   أدبية أنرتوبولوجياعلى الدراسة  فطريقة البحث تعتمد
 : 20هذا البحث، وهي على ما يلي

إبختيار النصوص اليت تشتمل على األتنوغرايف واليقافة يف  ةالباحي تإبتدأ، حبي .1
 اجملتمع.

الفكرة والفلسفة واألساطار والقصة الغائبة وظواهر اجملتمع اليت تظهر  ةالباحي تحبي .2
 يف األدب.

 البنية القصصية حىت يعرف نتيجة األدب. ةالباحي تحبي  .3
 .إىل الرموز وأحوال اليقافة الذي يظهر يف اجملتمع واألدب ةالباحي تحبي .4

 هيكل البحث . ح

ليكون هذا البحث مرتبا منظما ينقسم الباحية حبيها إىل أربعة أبواب وهي كما 
 يلي:

 خلفية البحث( 1)
 أسئلة البحث( 2)
 البحث أهداف( 3)
 ( فوائد البحث4)
 حدود البحث( 5)
 السابقة ( الدراسات 6)
 مناهج البحث( 7)

 األول الفصل
 )مقدمة(

1. 

                                                           
20
. Suwardi Endraswara, Metodologi Penelitian Sastra (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), 

110. 
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 )اليقافة ونرتوبولوجيامفهوم األ (1)
 اجملتمع(

و األنرتوبولوجيا األدبية  )بني اإلنتاج   (2)
 األدب و اليقافة أو اجملتمع( 

 مفهوم صلوات واملولد (3)
 مولد النيب اتريخ نشأة  (4)

 

 الياين الفصل
 )اإلطار النظري(

2. 

( حتلل وتبحث الباحية ع  كيفية 1)
 اإلقامة اجملتمع  يف قراءة مولد الديبعي

( حتليل وتبحث الباحية ع  حجة 2)
 اجملتمع يف قراءة مولد الديبعي

( حتليل و تبحث الباحية إىل القيم يف 3)
 مجعية مولد الديبعي

 

 اليالثالفصل 
 بياانت وحتليلها()عرض ال

3. 

 امخالصة  (1)
 االقرتاحات (2)

 الرابع الفصل
 )االختتام(

4. 
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 الباب الثاين

 اإلطار النظري

 األنرتوبولوجيا أ.

 أنرتوبولوجيا تعريف أ(

إذا نظران يف كلمة أنرتوبولوجيا م  الناحية االشتقاقية وجدانها مشتقة م  الكلمة 
أي العلم. أي معناها اللفظى هو دراسة  Logyن واللفظة أي اإلنسا Anthropoاألغريقية 

اإلنسان. فأنواع النشاط املتنوعة اليت أوردانها توحى أبن األنرتوبولوجيني قد أخدوا 
. 21التعريف اللفظى لعلمهم مأخد اجلد، ولذلك حياولون دراسة اإلنسان وكل أعماله

على . 22أنرتوبولوجيا العام هو الدراسة ع  الناس و اجملتمع حيا أو ميتا، منوا أو هالكا
 .23نرتوبولوجي األكير أتثارا للدي اآلخر، األ

ك  تقسيم .مي24تطبقيا علم األنرتوبولوجيا لدي العالقة مع العلوم اآلخر
األنرتوبولوجيا إىل قسمني رئيسيني، مها: األنرتوبولوجيا الفيزيقية أو البيولوجية، 

نرتوبولوجيا اليقافة، األاألنرتوبولوجيا اإلجتماعية و  .25واألنرتوبولوجيا اإلجتماعية واليقافية
 علم أنرتوبولوجيا حىت تول د األنرتوبولوجيا األدبية.مها فرعان م  

 

 

 

                                                           
 .28(، 1982، )االسكندارية: دار املعرفة اجلامعة، مليةاألنرتوبولوجيا: أس، نظرية وتطبيقات عحممد اجلوهري،  21

22
 Simon Coleman dan Helen Watson, An Introduction to Anthropology (London: Tiger Book 

Internasional, 1992), 8. 
 .457(، 2005)باروت لبنان: دار اهلادى،  ، أنرتوبولوجيا اإلسالمأبو بكر أمحد ابقادر 23

24
 Lala Herawati Dharma, Pengantar Antropologi (Bandung: Penerbit Nuansa, 2005), 8. 

 . 25، األنرتوبولوجيا: أس، نظرية وتطبيقات عمليةحممد اجلوهري،  25
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 الثقافة (ب.

أما تعريف اليقافة م    .26اليقافة هي فكرة يف دراسة علم أنرتوبولوجيا أبكماهلا
الناس م  هي كل نظام فكر وشعور وخطو مع العملية الذي ُصنع  أنرتوبولوجياجهة 

امليقف أو املتحضر هو  مث قيل .27حياة اجملتمع، صارت اليقافة يف قبضه ابالتعليم
الشخص الذى استطاع أن يصل إىل درجة التمك  يف بعض جماالت املعرفة، هي عادة: 

 .28األدب، وهو كذلك الذى يتميز آبدب سلوكية راكيةالف ، واملوسيقى، و 

وإذا شئنا أن نوجز ما قلنا فإن مصطلح ثقافة، كما يستخدمه دارس 
 :29لتاليةاألنرتوبولوجيا، ميك  أن يستخدم يف املعاىن ا

للداللة على أساليب احلياة أو "خمططات احلياة" املكتسبة  (1)
 ابلتعليموالشائعة يف وقت معني بني البشر مجيعا.

للداللة على أساليب احلاية امخاصة مبجموعة م  اجملتمعات الىت يوجد  (2)
 م  التفاعل.بينها قدر 

 للداللة على أمناط السلوك امخاصة مبجتمع معني. (3)
للداللة على أساليب السلوك امخاصة بشرحية أو شرائح معينة داخل  (4)

 جمتمع كبار على درجة م  التنظيم املعقد.
 وجود الثقافة  (1

هو أثر قدمي ميل املعبد  Artefak( 1، هي: )30تنقسم اليقافة إىل أربعة أقسم
واحلاسوب والصح  والكأس وغارها، كله عملية الناس احلقيقة الذي يسمي " 

نظام املوقف واألخالق ميل الرقص والكالم والعملية يف العمل   Fisik( ."2)أنرتوبولوجيا 
( 3’. )نظام اإلجتماعي’ى وغارها. هذه اليقافة صفته الواقع  وأساسه ابالنظام حىت يسم

                                                           
26

 Lala Herawati Dharma, Pengantar Antropologi, 14. 
27

 Koentjaraningrat, Pengantar Antrropologi I ( Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 72. 
28

 . 64 (،1982)االسكندارية: دار املعرفة اجلامعة، األنرتوبولوجيا: أس، نظرية وتطبيقات عملية، حممد اجلوهري،  

 . 68،  األنرتوبولوجيا: أس، نظرية وتطبيقات عمليةحممد اجلوهري،  29
30

 Koentjaraningrat, Pengantar Antrropologi I, 74-75. 
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نظام الفكرة هو فكرة اليقافة يف كل رأس وصفته التجريدي. يستطيع أن يفهم ابلتعليم 
( نظام الفكرة اإليديولوجية، هذه الفكرة، 4’. )نظام اليقافة’ابملقابلة أو القراءة، يسمى 

كر درس الناس منذ الطفولة حىت صعب ليتغار. يف هنا املكان لييب ت الصفة والف
واألخالق اإلنسان. و يف هنا حصل الناس الشيء ابلقيمة والفكر وألخالقه. يسمى 

 ’.القيمة اليقافية’

 عناصر الثقافة  (2

عناصر اليقافة العاملي  يف أحناء األمة  يف دراسة اليقافة سبعة أو يسمى بفكرة 
( أدوات اليومية 4( تنظيم اإلجتماعي )3( املعرفة )2( اللغة )1هي: ) 31أساس اليقافة
 ( الف . 7( الدينية و )6( منبع الكسب للحاية )5والتكنولوجيا )

 اجملتمعج.(
مبعىن الرفيق.  Sosiosم  كلمة  Societyيف اإلصطالح اإلجنلزية، اجملتمع يسمى   

اإلرتباط  .اجملتمع هو مجعية الناس املشارك‘. شارك’ع أصله م  كلمة أما يف العرب اجملتم
الذي يسبب الناس يسمى ابجملتمع هو األخالق يف احلاية امخاصة والدوام حىت صار 

( العادة 2( التفاعل بني السكان)1: )33. أربع امخصائص يسمى ابجملتمع32العادة
( الذى 4( إستقامة الوقت )3حلكم الذى يرت ب املوقف السكانكلهم )والقانون واحلكم ا

 يسبب السكان لدي شعور اجلماعة القوة. 

وم  امخصائص هنا يستطيع أن يعرب تعريف اجملتمع حياة الناس الواحدة واملشاركة 
حات . هذا التعريف، له اإلصطال34ابلعادة املعني وصفته مستمر وشعور اجلماعة القوة

  اجملموعةالالزمة الذي يسمى يف اجملتمع: طبقة اإلجتماعي، فرقة اإلجتماعي، 
(Komunitas, Kelompok dan Perkumpulan).35 

                                                           
31

 Koentjaraningrat, Pengantar Antrropologi I ( Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 81. 
32

 Ibid, 119-120. 
33

 Ibid, 121. 
34

 Ibid, 122. 
35

 Ibid, 119. 
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  ( اجلماعةد.

الذي دخل إىل خصائص اجملتمع، بل   Groupيف اللغة اإلجنلزية يسمى  اجلماعة 
نظام الرئيسية مث تقد م كاملواحدة م  امخصائص امخاصة هو املنظمة و ال اجلماعةوجد 

أفراد يف وقت معني. صاراجلماعة ألن اإلرتباط الطبيعية والنسب الذي يرتب ع  السكان 
ابلعادة ونظام احلكم منذ زمان املاض. و عادة لتولية الرائ، ع  الوقار والكرامة. وعالقته 

  .36شخشية
 لتسهيل الفهم من اإلشراح فيماسبق الصورة                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36

 Ibid, 127. 

 أنرتوبولوجيا الناس

 اليقافة
 

 اجملتمع اجلماعة
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 أنرتوبولوجيا األدبب. 

 تعريف أنرتوبولوجيا أدبية  (أ.

أدبية. أنرتوبولوجيا م  أدبية أصله م  كلمة أنرتوبولوجيا و  أنرتوبولوجيا
(anthropos+logos مبعىن العلم ع  الناس، أما أدابية م ) (sas+tra .مبعىن اآللة للتعليم )

يُدرس اباملسائل  اإلنتاج األديبجممال، تعريف أنرتوبولوجيا أدبية هي املعرفة فيها 
هذه العالقة  اليت فيها عناصر أنرتوبولوجيا. يف اإلنتاج األديبأنرتوبولوجيا أو دراسة 

 .37لدي املوقع املسيطر، على العك، عناصر أنرتوبولوجيا كالتكملة اإلنتاج األديب

املتنوعة م  جهة ثقافتهم. أنرتوبولوجيا أدبية  جتد أنرتوبولوجيا أدبية حياة الناس
يُعد  دراسة اليقافة يف علم . عند ابايتوس هي العلم الذي يدرس األدب على أساس ثقافة

. على الطبيعي، أن البحث أنرتوبولوجيا أدبية منا إىل 38األدب كصورة منعكسة يف احلاية 
(، يف Pengarangاألديب ) أنرتوبولوجيااألديب أو ( البحث على ثقافة 1ثالثة أوجوه: )

( البحث على نص 2هنا يرك ز البحث إىل ثقافة األديب يسمى أنرتوبولوجيا املؤلف؛ )
القارئ، ألن م  جهة اإلستقراءي  أنرتوبولوجيا( البحث على 3األدب كارتداد اليقافة؛ )

ستطيع أن يطالع عالقة بني لدي القيمة املهم يف إعطاء املعىن األدب. البحث اليالث ي
األدب واليقافة. على األخص إلطالع كيف يستخدم الناس نص األدب يف احلياة 

 39اليومية كالوسيلة إلعطاء الدرس ع  خطو اجملتمع

اإلنتاج اليت فيها اليقافة.  اإلنتاج األديبهي البحث إىل فهم  أنرتوبولوجيا أدبية
لي، صورة منعك، ولي، رد  الواقع، بل يزيغ أو صرفه ع  وجهه حىت حيصل  األديب

اليقافة املتنوعة و هلا معنا كيارا. يف هذه العالقة، أتثار التبادل أو التوازن بني األدب و 

                                                           
37

  Nyoman Kutha Ratna, Antropologi Sastra Peranan Unsur-unsur Kebudayaan dalam Proses 

Kreatif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 6. 
38

 Poyatos,  Fernando.  1988.  “Introduction:  The  Genesis  of  Literary Anthropology”  dalam  

Poyatos,  Fernando  (Ed.).  1988. Literary Anthropology: A New Interdisciplinary Approach to 

People, Signs, and Literature. Amsterdam: John Benyamin Publishing Company.  331-335 
39

. Suwardi Endraswara, Metodologi Penelitian Antropologi Sastra. (Yogyakarta: Ombak, 2013), 

3-4.  



16 
 

حيلل الباحث حتليال حىت اليرى بني األدب أو أنرتوبولوجيا. وفوق ذلك ، على األحس  
 .40األنرتوبولوجيا

 :41التعريفات اآلخر كميل ذلك عالوة على ذلك هناك
رتوبولوجيا أدبية: نواحى أنرتوبولوجيا م  األدب كميل األدب النفسي واألدب أن .1

 اإلجتماعي مها نواحى م  اإلجتماعي والنفسي.
 اب النظر عناصر أنرتوبولوجيا. اإلنتاج األديبأنرتوبولوجيا أدبية: حتليل  .2
 م  وجهة أنرتوبولوجيا. اإلنتاج األديبأنرتوبولوجيا أدبية: حتليل  .3

الشبه طبعا. لك  املسألة املهمة هي أولوي ة املقام إىل التعريفات تكون تلك 
( حتليل وجه 1لي، أنرتوبولوجيا. لذلك التحليل تنقسم إىل نوعان: ) اإلنتاج األديب
. التحليل اإلنتاج األديب( مسألة اجملتمع اليت أتثار إىل 2. )اإلنتاج األديبأنرتوبولوجيا يف 
اإلنتاج كصورة منعك، أو ارتداد. أما التحليل الياين يعد    األديباإلنتاج األول حتيد يف 

 .Refraksi (Harry Levin42إزايغا  كوسائل اإليديولوجية امخلصة ميل   األديب

 نرتوبولوجيااألبني األدب و  (1

خبلفية اإلجتماعي اليت حصل. يف هذه العالقة جعلت  اإلنتاج األديبيُفهم 
Interdisipliner  كما   .43ميل األدب النفسي، األدب اإلجتماعي، األدب األنرتوبولوجي

جديد يف علم األدب. قال  Interdisiplinerقد شرحنا أن أنرتوبولوجيا أدبية هي مدخل 
 Monodisiplinerفيما سبق، حل املسألة يف دراسة األدب الميك  أن يستخدم مبدخل  

 Multidisiplinerأو  Interdisiplinerبل يستخدم مبدخل  ألن املسالة لي، علما واحدا. 

 .44ألن معلق بعلم كيار

                                                           
40

 Nyoman Kutha Ratna, Antropologi Sastra Peranan Unsur-unsur Kebudayaan dalam Proses 

Kreatif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 31. 
41

 Ibid, 9. 
42

 Ibid, 10. 
43

 Ibid, 13. 
44

 Setya Yuwana Sudikan, Pendekatan Interdisipliner, Multidisipliner, dan Transdisipliner dalam 

Studi Sastra, (Unversitas Negeri Surabaya, tt), 3. 
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ب واألنرتوبولوجيا أبكمال، هنا سيشرح قبل شرحنا العالقة أو التقارب بني األد
. قال Interdisiplinerمنوا. ُوجد رأاين ع  ظهر مدخل  Interdisiplinerع  كيفية حبث 
ونظرية  Kantونظرية  Plato أصله م  النظرايت ميل نظرية Interdisiplinerاألول أن فكرة 

Hegel ونظريةAristoteles 45.   قال الياين فكرةInterdisipliner  مع  20هي م  عصر
 جتديد يف جمال التعليم والنشاط الذي خيرج م  العلم امخاص.

بولوجيا أدبية كمجال على األقل، ُوجد ثالث حجج الذي يُعد  علم أنرتو 
Interdisipliner 46وهو على ما يلي : 

 مز اللغوىخاصة الر  األنرتوبوجليا اليقافية واألدب متساو يف ختطيئ نظام الرمز .1
 األنرتوبولوجيا واألدب متساو  يف ختطيئ عالقة الناس كالناس اليقافية .2
األنرتوبولوجيا واألدب متساو يف اد عاء التقاليد الشفوية كمجال حبيهما. إبختصار  .3

أنرتوبولوجيا واألدب لدي ثالث حجج ابمخصائص املعني منها: نظام الرمز، الناس 
 . تلك امخصائص يتم مجاعة أو تكامل.  يةاليقايف، والتقاليد الشفو 

 
 47املتقارب Interdisiplinerبني  دل على االختالف الصورة ت

 

 

 

 

 

                                                           
45

 Julie Thompson Klein,  Interdiciplinarity,  History,  Theory  and  Practice,  (Ohio: Wayne State 

University Press, 1990), 19.  
46

 Nyoman Kutha Ratna, Antropologi Sastra Peranan Unsur-unsur Kebudayaan dalam Proses 

Kreatif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 36. 
47

 Nyoman Kutha Ratna, Antropologi Sastra Peranan Unsur-unsur Kebudayaan dalam Proses 
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(  1: )48وكان رأي آخر الذي يسبب التقارب بني أنرتوبولوجيا واألدب منها
اليقافة، له قدرة ( الناس هو امخلق 2س بكل أخالق؛ )كالمها متساو يف نظر النا

( كالمها الحساسية م  ظواهر خيال حياة الناس؛ 3دي لتغيار حياته؛ )اإلبتكار النق
(  5( كيار م  خطاب التقليدي واألدب التقليدي اليت جذ ب أنرتوبولوجي واألديب؛ )4)

حول جمال األدب واليقافة حىت يسبب ظهر أنرتوبولوجيا أدبية. تلك  Interdisiplinكيار 
 طار وغارها حىت جتذيب اإلهتمام األديب. حجج يدل على أن العادة، احلفلة، األسا

عنداملؤسسات األكادمية، عالقة بني األدب واألنرتوبولوجيا يستطيع أن يُرى 
 ، على مايلي: 49ابلطريقتني

كما ُيستخدم يف اللغات الغربية كلها م  اللغة الالتنية   literatureم  كلمة  .1
Literatura))   مبعىن احلرف أو الكتابة، أما عملية أنرتوبولوجيا كلهم يف شكل الكتابة

أو يستطيع أن يُتغار إىل الكتابة. هذه العالقة، منا أتنوغرافيا ميل الرواية والتعويذة 
افة اجملتمع القدمي، احلكمة احمللية ميل والشعر والف  املسرحية وغارها. حزانة ثق

أميال، شعار وغارها. تلك األميال كاد املعىن املتساوىفي جمال أنرتوبولوجيا أو نقد 
 األدب. ميال التقاليد الشفوية اليت تُتجادل بني دراسة أنرتوبولوجيا أو أدبية.

لتعليم.  كالكتابة مبعىن اآللة ل  (sas+tra)إصطالح األدب أصله م  اللغة سانسكرات  .2
أم آلة للتعليم أنرتوبولوجيا أدبية  يُرجى ليدافع ع  التوازن بني عناصر األنرتوبولوجيا 
واألدب. أنرتوبولوجيا مؤسسيا داخل يف كلية األدب. يف الغريب، دون االختالف 

وعملية اإلنسانية  اآلخر، وكذلك احلقيقة وامخيال حىت  اإلنتاج األديبوضوحا بني 
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. كالمها ميلك امخصائص يف 50، إبختصار يشمل علم األدب جماال واسعا17عصر 
 .51مملوؤاللغة، تصريح الشعري حبسب فهم اآلخري  امخيال، ُيستخدم اللغة امخاصة،

 بني األدب واألنرتوبولوجيا والثقافة. (2

األدب هو عمل املوقف واألخالق اإلنسانية ابلرمز. األدب و األنرتوبولوجيا 
يف تعليم الناس ع  تعبار اليقافة. ألن األدب لي، األعمال الفنية  تفاودتقارب. كالمها 

اجلمالية فقط، بل فيها اليقافة اليت حتتوى على اآلداب. يريد األدب أن يبحث ع  حياة 
أدبية هي أتثار التبادل بني األدب  أنرتوبولوجياالناس م  جهة ثقافتهم. ابإلضافة، أن 

كار ع  اليقافة يف حوهلا. على العك،، تغار وتطور واليقافة. ذات يوم، امتص  األدب أف
 .52األدب علي حركة األدب

على األساس، تعالق األنرتبولوجيا واألدب واليقافة تعالقا. األدب هو نوع م  
أنرتوبولوجيا أدبية. األدب لغة آلةللتوجيه وللتعليم وللداللة وللخار، أما  اليقافة اليت جيذ ب

اليقافة هي كلهم م  عمل الناس فيها املعرفة، العقيدة، األخالق، الفكر، احلكم، العادة 
وغارها اليت يستطيع أن يعرف ابلدراسة. م  هنا بني األدب واألنرتوبولوجيا يف جمال 

ة امخيال واإلبتكار، أما اليقافة أكير أن يستخدم ابلعقل أو  متساو وضوحا. األدب بكفاء
كفاءة اإلفكاري. حصل اليقافة ميل البيوت، املزرعة، الغابة وغارها أما حصل األدب 
بكفاءة الكتابة و بنا العامل ابلكلمة ميل الشعر، الرواية، املسرحية، القصة التقليدية و 

 .53غارها
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كما شرح تعريف اآلخر، قيل أن األنرتوبولوجيا اليقافة هي البحث امخاصة م  
يريد الفكرة للتعبار اليقافة امخاصة  .54حياة اجملتمع اليت حُيسب يف األنرتوبولوجيا األدب

(culture-bound ،) لدي املكان املعني وهو عامل اجلمال يسمى اب" األدب". واألدب هو
تراث اليقافة فيها حياة اجملتمع. حيت نرى أن األدب واألنرتوبولوجيا واليقافة غار الئق 

 .55ليجاَدل
 .56الصورة  تدل على العالقة بني األدب واألنرتوبولوجيا والثقافة       

  

 

 

 

 

 

 

 

 أنرتوبولوجيا أدبية ( نشأةب. 

قد علم أن امخرب ع  عالقة األدب و األنرتوبولوجيا، اول ظهرها يف املؤمتر 
‘Folklore and Literary Anthropology’  (Poyatos, 1988: xi-xv)  يف كالكوات(Calcutta) 

. (Musium India)ومتهف هند ( Universitas Kahyani)يف جامعة كاهياين  1978  سنة
 a New Interdisciplinary Approach to‘لذا أول كتاب الذي ُنشر ابملوضوع 

People,Signs, and Literature’  م  تلك االصطالح، يد عى ابايتوس (Payatos ) أن
لوجيا أول ظهر يف الكتابة الذي ُنشر يف اصطالح أنرتوبولوجيا أدبية أو أدب أنرتوبو 

                                                           
54

 William A Haviland, Antropologi Jilid 1 (Jakarta: Erlangga, 1984), 14. 
55

 Suwardi Endraswara, Metodologi Penelitian Antropologi Sastra, 11. 
56

 Nyoman Kutha Ratna, Antropologi Sastra Peranan Unsur-unsur Kebudayaan dalam Proses 

Kreatif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 20011), 56. 

 نرتوبولوجيااأل

األنرتوبولوجيا اليقافة أو  األنرتوبولوجيا الفيزيقية
 اإلجتماعية

 اإلنتاج األديب

 األنرتوبولوجيا األدب
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 Form and Functions of“  املوضوع( حتت  1977سنة  21 :3 /4)( Semiotica) مسيوتيقية
Nonverbal Communication in the Novel: a New Perspective of the Author-

Character-Reader-Relationship”57. 

يف ذلك الكتاب أركز إىل دراسة ع  األنرتوبولوجيا الذي يتعلق ابألدب. يف هنا 
كالمها . Literary Anthropologyو  Anthropology of Literatureمعروف مبصطلحان مها: 

ع أن يرتجم األنرتوبولوجيا األدبية. بل إذا يرتبط ابهلدف واملضمون فيها يستطي
Anthropology of Literature   بعناصر أنرتوبولوجيا. على العك،  اإلنتاج األديبحتلل

Literary Anthropology   أو حتلل  أنرتوبولوجيا  اإلنتاج األديبحتلل أنرتوبولوجيا م
األول بعض م  األدب أما الياين بعض م   بعناصر األدب. إبختصار إصطالح

 .  58األنرتوبولوجيا

بقصد  اإلنتاج األديبأن ظهور أنرتوبولوجيا األدب أن يكون لزوم الزمان. ألن و 
أم ال اكير التكنيم ع  املوقف واألخالق اجملتمع حول اليقافة. مضمون األدب ع  

ية األدب اإلجتماعي، بل حيتاج نظرية اليقافة اليكفي أن حيلل ابستخدام النظر 
أنرتوبولوجيا أدبية أيضا. األنرتوبولوجيا األدبية هي احملاوالت لفهمم األدب م  خالل 

 .59اليقافة. يُفرتض األديب  ل  يفصل ع  اليقافة  حوله

( 1: )60يف الوقع، ظواهر علم األدب واألنرتوبولوجيا بسبب ثالث حجج منها
( الميك  األديب نظيف م  2عاش األديب اليقافة املتنوعة، مملوء التحد ى واجلذابة؛ )

( عل ق األديب إىل وراثة اليقافة. ذلك جعله حبث األدب مهم. أصبح 3أتثار احلياة؛ )
 لعالقة أنرتوبولوجيا و أدب قوة.ا
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  جمال أنرتوبولوجيا األدب (ج.

تتضم  م  انحية أتنوغرافيا حياة الناس وعك،   اإلنتاج األديبقد عرفنا كيار م   
أتنوغرافيا فيها ( البحث إىل خط 1عان: )كذلك. ركز البحث أنرتوبولوجيا األدب إىل نو 

م  جهة أتنوغرافيا لارى ثقافة اجملتمع.  اإلنتاج األديب( البحث 2األدب لارى مجاله. )
م  انحية أنرتوبولوجيا أو  اإلنتاج األديبإبختصار  يرى البحث أنرتوبولوجيا األدب 

 .61وأتنوغرافيا اإلنتاج األديبعك،. يُرجى كالمها لارى مضمون 

 تحليل أنرتوبولوجيا األدبعملية التركيز و د.( 

. املقصود هنا، يستطيعتركيز وحتليل أنرتوبول  الباحث أن جيد  وجيا األدب ُحر 
ركز  Richard Reed. قال 62اإلنتاج األديبم  خيال األديب ليخرج ظواهر اليقافة يف 

البحث أنرتوبولوجيا إىل ثالثة أنرتوبولوجيا األدب هو إستنتاج اليقافة. على اآلخر ركز 
( البيبليوغرافيا. ذلك املصادر 3( املقالة األدبية، )2( الناس أو الشخص، )1أشياء: )

 documentation)أو يسمى وثيقة البحث  اإلنتاج األديبجعل الباحث ليخرج املعىن يف 

resources.) 63كإخبار حىت مهم ألن يفهم  اإلنتاج األديب. 

  :64يعرب البحث أنرتوبولوجيا األدب املسئاالت على سبيل امليال

. عادة السابقون يف النسك، اإلنتاج األديبالعادة يف زمان املاض املستمرة يف  .1
 ، قراءة العزمية وغارها. (pantun)قصيدة أو الغناء التقليدي 

. يف هنا يُورث اإلنتاج األديب يعرب الباحث أساس العادة وتصديق األديب يف .2
 املوضوعات التقليدية أاب ع  جد.
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البحث م  انحية انعمة األدب األتنوغرافيا، ملاذا هم طاعة ليعمل اآلمنات يف  .3
 .اإلنتاج األديب

 .الباحث البد أن يرى كيف طريقة مورث األدب التقليدي م  وقت إىل وقت .4
 أو ثقافة اجملتمع حوله.الباحث يوجه إىل عناصر أتنوغرافيا  .5
 البحث إىل الرموز امليتولوجيا وفكر اجملتمع يف إتباعه. .6

 :65خطوات البحث أنرتوبولوجيا األدب على ما يلي
 الذي يقد م أتنوغرافيا كيارا.  اإلنتاج األديباختار الباحث  .1
. ميال: ديباإلنتاج األالبحث ع  الفكر أو الفكرة أو الفلسفة اجملتمع يف  .2

 أسطورة، خرافة، القصة التقليدي، و كل احلال الغيب. 
اإلنتاج يرى الباحث عناصر القصة حىت يعرف القوة اليت تؤثر القارئ ألن يتيق   .3

 . األديب
 .اإلنتاج األديبيركز أن حتلل رمز العادة يف اجملتمع يف  .4

. البحث م  تلك امخطوات، يستطيع الباحث أن يعمل البحث ابلرتتيب
أنرتوبولوجيا األدب هو احملاولة إلخراج خربة اليقافة ابمخطوات الصحيح. يف حتليل 

يوجه إىل مسألة اليقافة. اليقافة روح األدب. ركز الباحث أن  أنتوبولوجيا األدب، املهم
حيلل تقليد احلياة أن ُيصور ابلرمزي. الباحث البد أن يفسر ع  اللغات اجملازي. 

أنرتوبولوجيا األدب هو إخراج أو تصوير اليقافة  ع  ظاهرة األدب. إبختصار حتليل 
 .66األدب إخراج واقع اليقافة حىت أن يُفه م ميل ثروة احلياة
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 ج. حتليل األدب يف منظور أنرتوبولوجيا

 والثقافة اإلنتاج األديببني  (أ.

العالقة بني األدب واليقافة ثالثة: األول، اللغة هي متكامل اليقافة واسعا. الياين،  
. على األساس األدب واليقافة 67اللغة هي فهرس اليقافة و اليالث، اللغة هي رمز اليقافة

دون العالقة ابملباشرة بل حيتاج إىل وسيلة اجملتمع. لذا العالقة بني األدب واليقافة جدليا. 
هي وغار الشفهي والكتابة، فائدة األدب لصح ة اليقافية بطريقة عالقة الناس. اللغة الشف

م  عمليته حىت  حاصل الناسة ل  يك . على العك،، اليقافة دون اللغة، احلاية واليقاف
. إبختصار دون عمل اليقافة، األدب ل  يك . كالمها يتحاجان تكون وسيلة للحكاية
 .68أو لدي العالقة اجلديل

 :69ابإلضافة يستطيع أن يرى عالقة األدب واليقافة ابمخصائص هنا
 حاضرةهي أعلى اليقافة الناس للم اإلنتاج األديب .1
 عملية الف  الشفوي أو غار الشفوي الذي حُيصل م  إبتكار اليقافة ابمخيال .2
 إلعطاع اإلقتناع اإلنتاج األديبم  جهة الروحانية، تفيد  .3
 كلها بصفة غار مباشر  اإلنتاج األديبالطريقة  .4
 يف اإلجابية طلها. اإلنتاج األديبأغرض  .5

 واجملتمع اإلنتاج األديببني  (ب.

اإلنتاج و اجملتمع كاد يساوى ابلعالقة بني  اإلنتاج األديبحث ع  عالقة يب
و   Aristotelesواليقافة. قد مر عالقتهما وقتا طويال، أوهلا م  جديل أريستوتل، األديب
 ( Ratna). يف كتاب راتنا (Mimesis)ابإلصطالح املشهورة يسمى تقليد  Platoابالتو 
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( كالهم توريط األديب ميل 1: )70واجملتمع وهي ديباإلنتاج األُوجد العالقتان بني 
الناس  خصائص Cassirer( هذه العالقة املهم هو عمليته. بكلمة أخر قال 2املؤلف. )

يف حالة اإلجتماعية امخاصة. م   اإلنتاج األديب. ابإلضافة،  ولد 71لي، بدنيا بل عمليته
ولدت األدب اإلجتماعي أما العالقة اليانية ولدت جهة النظرية العالقة األوىل 

 األنرتوبولوجيا األدب.

م  جهة الفائدة، يفيد األدب على اجملتمع يف انتشار اإلجتماعية وكذلك 
: 72واجملتمع تعرفان اإلنتاج األديباليقافة، حىت يُعرف احلزانة اآلخر. أخرج عالقة بني 

وعناصر اإلجتماعية فيها.  اإلنتاج األديب( 2واجملتمع الىت حتصلها ) اإلنتاج األديب( 1)
أسلوب العالقة األوىل حيصل عناصر امخارجي و أما أسلوب   Werrenو Wellek قال  

 .73العالقة الياين حيصل عناصر الداخلي

 د. مفهوم الصلوة واملولد

الصالة يف اللغة الدعاء ويف الشرعية عبارة ع  أركان خمصوصة وأذكار معلومة 
لصالة أيضا طلب التعظيم جلانب الرسول يف الدنيا بشرائط حمصورة يف أوقات مقدرة. و ا

أقل الصلوة هي صل هللا على حممد النيب مبعىن لعل هللا بركة ورمحة إىل النيب  .74واآلخرة
. الصلوة للنيب نوعان: صلوة معصورة وصلوة غار معصورة. 75حممد صل هللا عليه وسلم

صلوة معصورة هي ما أضيف إىل النيب مباشرة ميل قراءة الصلوة تشهد آخر يف 
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 معصورة هي ما أضيف إىل الصحابة، التابعني، األولياء "غار الصالة.أما الصلوة غار
، ميل الصلوة 76النيب"، هذه الصلوة يعرب ع  الرجاء واملدح واليناء  الذي ُيشكل ابلشعر

  ة مولد الديبعى.الذي يبث الباحث صلو 

قيل أن الصلوة م  هللا رمحة وم  املالئكة هي طلب العفو وم  املؤمنني الدعاء 
 للنيب عهدة هللا بركة . شرح اآلية القرأن سورة األحزب. األول، أن صلوة هللا77لنيل الرمحة

مث كالتنبيه أو التحذير ألعداع النيب والنصيحة للصلوة إىل النيب.   واملدح أو اليناء هللا للنيب
 .78الياين، أن صلوة املالئكة للنيب حجة وطاعته إىل أمر هللا مث حلرمة ولداء النيب

درجات احلب للنيب نوعان: األوىل واجب. يالزم احلب الناس لتناول الشيء 
الذي حُيمل النيب م  هللا تناوال ابلرمحة واإلخالص والطاعة. الياين أوىل م  درجة األوىل 
 يالزم احلب الناس أبكمال يف العمل اليومية ميل األكل، الشرب، اليوب، األخالق
الصاحلة وغارها، يشمل كلهم يف حياة النيب وحركة احلب إذا مسع قول ع  النيب مث قراءة 

 .79الصلوة إليه قط. وأحبه م  الناس اآلخر. لذلك قراءة الصلوة مهم

ولد يف مبحث اليلوة قريب م  مولد النيب. أصال مولد النيب معناه اليوم  كلمة امل
إصطالحا   واملكان أو الوقت ولد النيب، ذكرى مولد النيب حممد صل هللا عليه وسلم.

مولد النيب احلفلة الدينية يشكل املسلمني لذكرى مولده. أغراض هذه احلفلة لينبت شعور 
 جعلت العادة النمو يف جمتمع املسلم بعد توفيه. على احلب إىل النيب. حفلة مولد النيب

املادة، ذكرى مولد النيب هو تعبار السعادة وحلرمة الرسور بطريقة اليناء و إلتباع 
 .80أخالقه
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 ه. اتريخ ذكرى مولد النيب

أول  ذكرى مولد الرسول قد جرى منذ زمان طويل. اختالف الرأي كيار يف هذا 
احلال. قيل يُعرف قرأة مولد النيب م  السلطان الفاطمية،  يقال الذكرى يف ذلك العصر 

. يف هنا كيار العلماء املوافق وغار 81ه  لذكرى مولد النيبجتريبة. ألهنا هنى السلطان بعد
املوافق يف هذا احلال. السيوطي علماء الشافعي يف كتابه "حس  املقاصد يف عمل املولد" 

 . 82اء امللكي رد  هذه العادةصح  هذه العادة. إما الفقهين علم

و فوق ذلك ُوجد رأي آخر، املقرزي هو مؤرخ يف كتابه "امخطة" شرح أن ذكرى 
هجري اللفاطمي يف مصر. تسلط الفاطمي على املصر وأول  4مولد النيب منذ عصر 

انه املعز للدي  هللا، يف سلطانه يشكل ستة حفلة: ذكرى مولد النيب حممد،  سيدان سلط
علي ب  ايب طالب، سيدة فاطمة، سيدان حس  وحسني، ومالك يف عصره. مث يف عصر 
سلطان األفضل هذه احلفلة مُيسح. بل بعد أبدله مبالك اآلخر يعيش ذلك احلفلة حىت 

 .83اآلن وانتشار يف أحناء العامل

م  تلك اآلراء يستطيع أن يستخصر أن ذكرى مولد الرسول ميل ذلك. م  
ادة الذي اجلهة التارخي سلطان املعز للدي  هللا أوله ذكرى مولد الرسول. مث بعده الع

خالفة نور الدي  أوله ذكرى  سوريا تناول م  الشيعي تناوال أيضا م  السين. السلطان يف
مولد النيب. بل أول احلفلة الكبارة ملالك مظفر ابو سعيد ب  زيد الدي  علي ب  بكتكني 

 .84هجري 7يف عصر 
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ذكرى مولد الرسول سوى اليوم التارخيي للمسلمني بل إهلام املسليمني يف حياته. 
يف هنا جعل صالح الدي  األيويب ليستعمل قراءة اتريخ النيب ليمبت محاسة دنية إىل 

 .85يف اتريخ النيب الصورة املتكاملة كالنبل. لذا قراءة ذكرى مولد النيب ييبتجيشه. وجد 

عرف على تطوره، انتشار ذكرى مولد النيب إىل أحناء العامل اإلسالمي.  بعد أن يُ 
ابو سعيد يف عصر سلطان صالح الدي  األيويب. هذه احلفلة لدي املساعد م  الفرقة 

. Crusaders))السياسي لتأكيد محاسة دنية الذي يقبل هتديد احلرب م  الصليبيني 
حينئذ حيتاج املسليمون احلماسة حىت يستعمل الرمز الدينية. الرمز الذي يستعمل املسلم 

ميل شيف الدي ، جنم الدي ، تقي الدي ، صالح الدي   هو شكل اإلضافة يف امسه
 .86وغارهم. لذلك ذكرى مولد النيب يستطيع أن يرجع محاسة املسلمني

 صورة اتريخ ذكرى مولد النيب

 

 

 

 اتريخ ذكرى مولد النيب يف أندونسيا .و

. مل يوجد 87قال يظهر ذكرى مولد النيب بعد انتشار اإلسالم يف خارج العرب
البان اإليضاح ع  كيف دخل ذكرى مولد النيب قراءة الكتب الذي يتعلق بتارخيه يف 
أندونسيا. بل ُظ  أن  كيار اليمين أن يعرف ممكنا أو الداعي م  كرديستان. كما يرى 

كيار الشيوخ م  نسبهم الذي ميارس قراءة مولد النيب. على منذ زمان املاض حىت اآلن  
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اآلخر الكاتبون املعروف ع  مولد النيب م  اليم  )الديبعي( وم  كردستان )الربزجني(. 
 .88مها ذرية النيب كما قد رأى يف قصائدمها

شرح قبله، لدي الرأي ع  وجود قراءة ذكرى مولد النيب، اشرتك املعهد  م 
اإلسالمي اشرتاكا مهما الذي جيعل تلك العادة. كما عرفنا أن الكتاب الربزجني والديبعي 
والربدة يوجد تقرا القراءة فيه. جيعل هذا الكتب دليل على حماولة الصالحية املستمرة، 

نتاج الشعر اليناء للنيب يشكل اجلن، امخاص و يف جيد الصحة م  النيب مباشرة. ا
. املدائح النبوية هي اإلنتاج 89الدراسة األدبية العريب يعرف ابإلصطالح املدائح النبوية

قال اآلخر أن اإلنتاج  األديب العريب ابملوضوع الدينية وفيها املدح إىل النيب نيرا أو شعرا.
 .90األديب ليناء النيب خاصة يسمى األدب الدينية

كتب ميل القراءة املهمة يف كل   كما عرفنا أن معهد هنضة العلماء جيعل ثالثة
األنشطة. سوى ذلك يُدخل دراسة ع  كتاب املولد يف منهاج أساسي فيها ميل كتاب " 

. م  هنا جعل 91مدارج السعود إىل اكتسال الربود" مؤلفه حممد ب  عمر النووي البنتين
اجملتمع لإلحرتام النيب يف كل الوقت. ذكرى مولد النيب تعبار الشعور واإلخالص إىل 

 .92هداية هللا الذي أعطاه
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 صورة اتريخ ذكرى مولد النيب يف أندونسيا
 

 

 

 

 

 

هناك العديد م  العوامل اليت تسبب كتب املولد معروف يف أندونسيا حىت جيعل 
 :93العادة يف األنشطة الدينية على سبيل امليال

 التاريخ الواقعي أن انتشار اإلسالم يف أندونسيا يُبدأ ابلصوفية.  .1
ا العادة ميل اجملتمع إىل الصوفية خاصة الطريقة. كما عرفنا أن الطريقة هل .2

 إلحرتام النيب، الويل، الشيخ بقراءة اتريخ حياهتم.
قيم األدب يف كتب املولد و الشعر الذي يؤثر القوة إىل القارئ والسيما إىل  .3

 القارئ أن يعرف معناه.
ميل اجملتمع إىل صويف أو ابطين يعين القيم ع  الشفعة، التوصل، التربك،  .4

 التربج قريب م  العادة الدينية.
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  كتاب ع  مولد النيب

 ذكرى مولد النيب

تمع يف أندونسيااجمل  



31 
 

 الفصل الثالث

 عرض البياانت وحتليلها

 فهوم عن مولد الديبعيامل . أ

 10-9م/  15يف البداية، هناك تقرتب اليقني، أن نشأة كتاب املولد يف عصر  
ه، أهلم م  اليقافة الصوفية. هناك علماء الديبع  الذي عاش يف ذلك الوقت. لذا بني  

اليت أصبحت نقطة انطالق ه هناك العالقة  الروحي كتاب مولد الديبعي وعادة لقراءت
الكتاب.  بني الصويف واملولد يف ذلك  اجتماع عقيدة الصوفية مع حمتوى أو مضمون 

بعقيدة احملبة أو احلب. موقف كتاب املولد يف كل عادته، وصل بني القارئ مع حبه رُبط 
لقراءة كتاب املولد كوسائل أو  نيب حممد صل هللا عليه وسلم. احملبة إىل النيب جعل العادة

 .95. ألن فيها نور حممد كعقيدة والغرض يف خلق اآلمل والناس94وصيلة احلب إىل هللا

يف الواقع، كتب املولد املشهور يف أندونسيا اثنان كتاب مولد الديبعي وكتاب 
 943-866مولد الربزجني.  مؤلف الكتاب األول شيخ عبد الرمح  الديبع الزبيدي )

 شيخ جعفر ب  حس  م( م  زبيد ايمان. إما مؤلف الكتاب الياين1537-1461ه/ 
م(. م  1766-1690ه/ 1180-1103ب  عبد الكرمي ب  حممد الربزجني القردي )

 هنا عرفنا أن كتابة كتاب الديبعي اول م  كتبة كتاب الربزجني.
. وبعده كتابة املقدمة هي  96هيكل كتاب مولد الديبعي فتح ابثنني قصيدة

، فيها منفصل بصلوات اللهم صل وسلم 97مات النيرية اليت تتكون م  مخ، فقراتكل
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مث يستمر إىل ست عشرة فقرات م  كلمات  ،98وابرك عليه. مث إىل القصيدة اليالية
رسول هللا ابستعمال اللغة   . وفيها حيكي ع  املولد، احلياة واألسوة م 99رية أيضاالني

 اجلاملة. و آخرا قراءة قصيدة اي بدرمت وامخامتة قراءة دعاء مولد الديبعي.
الفقرات قبلها تكون صلوات يف أوسطها بعد قراءة الفقرة السابعة. عادة إذا 

إىل الكلمة اليت حتكى مولد الرسول " َوَضجَِّت اْلَمالَِئَكُة تَ ْهِلْيالا َومَتِْجْيداا  وصل
َواْسِتْغَفاراا"، يف تلك الكلمة يقرأ مجاعة تشبيه، حتليل وحتميد

، مث إذا وصل إىل 100
ا َكأَنَُّه اْلَبْدُر يفْ مَتَاِمِه". الكلمة "َوَضَعِت احْلَِبْيَب َصلَّى  ا َشاِكراا َحاِمدا هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َساِجدا

 Srokalan.وبعدها قراءة القصيدة اينيب سالم عليك ابلقيام حىت انتهى أو يسمى 
كما قد ذكر فيما سبق. يستعمل كتاب مولد الديبعي لتذكار والحتفال مولد 

له استخدامات لم. بل موافقة مع تطوره، هذا الكتاب النيب حممد صلى هللا عليه وس
ميل: إستعمل يف مولد الصيب، وليمة العروش، واألنشطة األسبوعية كميل يف قرية   أخرى

لتشغيل الشريعة اإلسالمية بشكل  جابون، كوسائل الدعوة أو يدعو إىل اجملتمع العاديني
     .صحيح

 سرية شيخ عبد الرمحن الديبع ( أ

اإلمام احلافظ احلجة املتتق  العالمة شيخ احملدثني ابلداير اليمنية  هو الشيخ
ومؤرخها حميي علوم األثر هبا وجيه الدي  أبو الفرج، عبد الرمح  ب  حممد ب  عمر ب  
يوسف ب  أمحد ب  عمر الشيباين الزبيدي الشفعي املعروف ابب  الديبع.  والديبع: بفتح 

لتحبية الساكنة، فالباء املوحدة الفتوحة، أخره عني، معناه: الدال املهملة وابلياء امليناة ا
األبيض بلغة السودان. وهذا لقب جده يوسف. هكذا ضبطه تلميذه القطب النهر وإيل 
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م  يكفل، مث أعرض عنه، فبينما هو ذات آنء، فقالت املالئكة، فبينما احلبيب صلى هللا عليه وسلم، فلما رأته حليمة، وكان صلى 
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 سبحان هللا واحلمد هلل والاله االهللا و هللا أكرب.  100
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يف كتابه:) بغية املستفيد يف اتريخ مدينة زبيد(، أنه ولد يف مدينة زبيد يف أخار يوم 
. لكل 101ني ومثامنائة مبنزلة والده فيهاامخمي،، الرابع م  شهر احملرم. أول سنة ست وست

إنسان مزااي وصفة خاصة. لذا تذكر الباحية ع  صفاته وأخالقه. إذا اخفينا صفة عبد 
 .102الرمح  ب  الديبعى الظاهرة هي: " كان صدور اللسان وحس  اللهجة"

ع  شيوخ كيار، ذكر هم يف كتابه " بغية  –رمحه هللا  –لقد أخد اب  الديبع 
املستفيد" وذكر العلوم اليت أخدها عنهم ومدى أتثارهم فيه، ومنهم: الشيخ الفقه نور 

اإلمام  الدي  علي ب  أيب بكر خطاب، الفقه العالمة مجال الدي  أبو النجباء املبارز،
العالمة  تقي الدي  وغارهم كيارا.  مث يذكر اإلمام حميي الدي  عبد القادر العيدروسي يف  
كتابه " اتريخ النور السافر ع  أخبار القرن العاشر" أشهر الطالب الذي  أخدوا ع  اب  
الديبع الشيباين ومنهم: العالمة اب  زايد، السيد احلافظ الطاهر ب  حسني األهدل، 

قال  .103لدي  أبو العاابس أمحد ب  علي املرجاجي احلنفي وغارهم كياراشهاب ا
العيدروسي: ومل يزل على اإلفادة ومالزمة بيته ومسجده لتدري، احلديث والعبادة حىت 

رجب مبدينة زبيد، يف سنة اربع تويف يف ضحى اجلمعة، السادس والعشري  م  شهر 
واربعني وتسعماعة. وقال جنم الدي  الغزي: وصلى عليه مبسجد األشاعرة، ودف  برتبة 

 .104ابب سهام، وخلف ولد عليا يقرأ احلديث صوضا عنه جامع زبيد

لديبع كتااب كيارة يف فنون متنوعة م  احلديث وعلومه لقد ألف اإلمام اب  ا
، وقد ذكر بعض هذه الكتاب يف آخر كتابه "بغية املستفيد". وم  105وغارها م  الفنون

 مؤلفاته على ما يلي:

 فر هللا به الذنوب ويوجب اجلنة"."غاية املطلوب وأعظم املنة فيما يغ (1
 "أسانيد اب  الديبع" وهو خمطوط يف جامع املكتبة الغربية. (2
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 .5-4(،1998)باروت: املكتبة املكية،  غاية املطلوبعبد الرمح  الديبعي،  
 .3خمتصر يف السارة النبوية،  مح ،عبد الر   102

 .9-7(،1998)باروت: املكتبة املكية،  غاية املطلوبعبد الرمح  الديبعي،   103
 .14(، 1998)باروت: املكتبة املكية،  غاية املطلوبعبد الرمح  الديبعي،   104
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 . 12-9(، 1998)باروت: املكتبة املكية،  غاية املطلوبعبد الرمح  الديبعي،  
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 " متييز الطيب م  امخبيث مما يدور على ألسنة الناس م  احلديث". مطبوع. (3
" تيسار الوصول إىل جامع األصول" اختصر فيه جامع األصول الب  األثار.  (4

 مطبوع.
 ألنوار م  صحاح حديث املختار". خمطوط متحف ابانفيا." مصباح مشكاة ا (5
" حدائق األنوار ومطالع األسرار يف سارة النيب املختار صلى هللا عليه وسلم وعلى  (6

آله املصطفني األخيار" حتقيق الشيخ عبد هللا ب  إبراهيم األنصاري رمحه هللا، 
 مطبوع بدولة قطر.

ني" وقد حققه السيد الدكتور حممد اب  علوي " سرور املؤمنني مبولد النيب األم (7
 املالكي احلسين، وقد طبعه ابسم )مولد اب  الديبع(.

 " كشف الكربة يف شرح دعاء اإلمام أيب حربة". (8
" بغية املستفيد يف أخبار مدينة زبيد" وهو يتحدث فيه ع  اتريخ مدينة زبيد،  (9

 بد هللا احلبشي.والكتلب قد طبع مبركز الدراسة اليمنية بتحقيق ع
" قرة العيون يف أخبار اليم  امليمون" وقد نشرته املطبعة السلفية بتحقيق حممد  (10

 حممد علي ب  األكوع. 
" العقد الباهر يف اتريخ دولة بين طاهر" وقد ألفه للمالك عامر اب  عبد الوهاب  (11

 الطاهري.
خمطوط يوجد منه نسخة يف " الفضل املزيد على بغية املستفيد يف اتريخ زبيد"  (12

 مكتبة امللك عبد العزيز ابملدينة املنورة.
" نشر احملاس  اليمانية يف خصائص اليم  ونسب القحطانية" مطبوع بتحقيق  (13

 أمحد راتب محوس، طبعة دار الفكر. 
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 106املتداولة يف أندونيسيا الديبعي مولد كتاب ( ب

ليعرف بعض تنوع كتاب مولد الديبعي املتداولة يف أندونسيا متعمقا، وجد 
الديبعي أكير م  ما هو  الباحية املتنوعة عنه م  املرجع. بل عند رأي الباحية كتاب مولد

يف ذلك املرجع. ألن حقيقته، زاد اليوم فزاد قراته. حىت كيار م  الناشرات واملعاهد 
 اإلسالمي الذي سجل هذا الكتاب أيضا. 

القول البادي يف ترمجة املولد الدينعي، ترمجة أمحد فوزن ب  زي  حممد الربين    (1
إىل   Jenggotanلذي يشكل برتمجة صفحات ا 64)مسارانج: املنور، دون السنة(، 

 اللغة اجلاوية ابحلريف.
قط املربع ونيل العرب، ترمجة مولد الديبع ومولد األحزاب. ترمجته أمحد سبخي   (2

صفحات الذي يشكل  116مشهرى احلاج )مسارانج: هشيم فوترا، دون السنة(، 
 برتمجة إىل اللغة اجلاوية ابالعام.

لد الديبعي ألستاذ مصباح ب  زي  املصطفى )سورااباي: يقول الداعى ترمجة املو   (3
صفحات. ترمجت إىل اللغة اجلاوية تفصيلية ألنه  اسهل  72اإلحسان، دون السنة(، 

 ليفهم اجملتمع. 
املولد الديبعي ابلغة العربية واللغة الالتنية الذي ترجم لألستاذ بيضاوي مشسري   (4

حات.  يستعمل هذا الكتاب العلماء صف 100)سورااباي: أبولو، دون السنة(، 
 السلفي. وترمجته مجيلة وحس  أسلبه.

 78ترمجة مولد الديبعي لألستاذ صان حجي )مسارانج: منور، دون السنة(،   (5
 .صفحات، وهذه التلرمجة مساوي ابلكتاب قبله )زاد حرفيته(

صفحات،  100(، PT Indah ،1997مولد الدابع وترمجته حملمد وحيود )سؤرااباي:   (6
 ترجم ابللغة اإلندونسي دون كيفية القراءة، إمجاال. 
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 Ahmad Anas, Menguak Pengalaman Sufistik: pengalaman Keagamaan Jamaah Maulid al-

Diba’ Girikusumo (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 78-79. 
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)سورااباي: أبداتما،   (Ainul Ghoerry Soechamiمولد الديبعي لعني غر سومحى )  (7
 صفحات. ترجم يف كل الفقرات. 75دون السنة( 

 جابونجملتمع  ب.النظرة العامة

دامفيت   (Balerejo Srimulyo)ون هو احد م  قرية يف ابلرجاسرميليا جاب
 28عائلة  ) 860سكان. التفاصيل على النحو التايل:  9000ماالنج. ساكنه حوايل 

% السكان  2عائلة إسالمي (  معظم السكان املزارعون حوايل  832عائلة نصراين و
 10% والبطالني  20%، ولي، الدارسني  70التجارية.  مث فصيلة الدراسني حوايل 

يف طبقة املدرسة املتوسطة أما طبقة املدرسة اليانوية اندر. بل كيار م  %. ومعظمه 
 .107الطالب الذي يدرس يف املعهد اإلسالمي

املكان للعبادة  سكان دعامة اثنان، (Balerejo Srimulyo)يف قرية ابلرجو سرميليا 
. يف هنا رأى الباحية أن 108عشر والكنيسة واحد هي املسجد مخسة، املصلى شتة

ثقافات اإلسالمية املشهورة يف هذه القرية ألن معظم الناس مسلمون ومكان عبادة 
للمسلمون أكير م  الدي  اآلخر مث كيار م  اجملتمع بعد دراسة يف املعهد اإلسالمي هم 

 اجملتمع العامي يف قريتهم ميل هتليل، استغاشة، ختم القرآن و خاصة عمل علمه إىل
 نشطة األسبوعية هي مولد الديبعي.األ
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 ولد الديبعي املمجعية صلوات  ج.

 ولد الديبعي يف قرية جابونامل مجعية صلوات  ( أ

يوجد م  االخبار أن  اتريخ تشكيل فرقة موليد الديبعي يف قرية جابون حول سنة 
وهذه الفرقة يسم ى ابمخماعة أوديباعي وكذلك يعطى أهل القرية بذلك  109م1970

م، يوجد الرأي أن  املدح علي النيب وقع يف املعهد  1960اإلصطالخ. وقبل سنة 
     110الوترية اإلسالمي وفن ان املسلم الذي يؤل ف أغنياء املدح ابمخصائص العريب كاملوسقة

كما عرفنا أن  التوافق بني اجملتمع قريب. يف البداية، ألن  يرى يف القرايت األخرى 
ليشكل أيضا حىت ُيشكل هذه األنشطة. بل  يوجد األنشطة مولد الديبعي، يريد اجملتمع

يف هنا معظم عامة الناس جعل املشكلة. حقيقة، الذي يستطيع أن  يقرأ القرآن قليل. 
. ُحل  اجملتمع هذه املشكلة بطريقة طلب الشاب 111عالوة على ذلك قراءة مولد الديبعي

 ليجعل الرائيسة.

يف املاض. الشباب الذي يستطيع أن يقرأ القرآن اندر ألن رغبته لتعلم القرآن 
قليل. بل يريد اجملتمع تتحقق م  احد الشاب اليت تدرس علوم الدينية يف القرية اآلخر. 
غالبا، دعا أستاذها إلشرتاك األنشطة مولد الديبعي يف تلك القرية. لذا أرسل أستاذها 

وكيار اجملتمع سألتها الرئيسة أيضا ألهنا قدرة عند اجملتمع. لتشكل هذه األنشطة أيضا 
 .  112حىت تريد أن تكون رائسة  يف هذه األنشطة هي مجاعة مولد الديبعي
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يف تلك اإلشراح، رائيستهم يف مرحلة التعلم، قيل يف املض موجود األنسطة 
. تلك النشاط مكانه يف دامفيت. كل الرئيسة يف قرية سيدعو Penataran يسمى ب 

. يف هنا موافقة ابلرأي أن هنضة 113للتعليم مجاعة. املدرس هو م  تنفيذية هنضة العلماء
ي مزااي م  هنضة العلماء مدير كل املعاهد اإلسالمي يف اجلاوي. مث قيل املعهد اإلسالم

. م  تلك اإلشراح ميك  نشأة قراءة 114العلماء، وأما هنضة العلماء هي املعهد الكبار
عادة هنضة العلماء . البد أن هتليل، إستغاشة مولد الديبعي يف قرية هي م  تعليم 

 والصللوات هم خصائص م  هذه منظمة.

يف البداية، يعمل هذا النشاط م  بعض اجملتمع الذي جيمع معا يف قرية جابون 
وُيشرتك حوايل عشرون اجملتمع. بل يف تطوره حوايل مخسون اجملتمع. مث يزداد مشرتك هذا 

رقة. رأى اجملتمع إذا توحد أقل م  اجليدة و البيت النشاط  حىت منكسر إىل ثالث ف
 .115احملتل اليكفي أيضا

 
 كيفية اإلقامة ( ب

يف هذا القسم، تنقسم الباحية إىل قسمني: كيف موكب مجعية مولد الديبعي يف 
احلاضر. األول، يف زمان املاض  زمان املاض و كيف موكب مجعية مولد الديبعي يف زمان

. بل 21.30 -19.00يعمل هذا النشاط يف بيت الرائيسة. كل ليلة امخمي، يف الساعة 
. ألن معظم اجملتمع شيوخة. يبدأ 17.00 -14.00يغار إىل كل يوم امخمي، يف الساعة 

األغاين هذا النشاط بقراءة هتليل مجاعة مث يستمر بقراءة كتاب مولد الديبعي حىت انتهى. 
اليت تستخدم أكير طبيعية كميل األغاين الذي يوجد يف هذا العصر. يف موكب قراءته له 

                                                           
 .2016مايو  31تومي، املقابلة، سرميليا جابون، 113
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 Ismail SM dan Abdul Mukti, Pendidikan  Islam,  Demokratisasi  dan Masyarakat  Madani  

(Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2000), 24. 
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العادة الذي يعمل اجملتمع عند قراءة اي نيب سالم أو يسمى حمل القيام هي كل اجلماعة 
 .116وقوف وتعميم اما الرئيسة يف أوسطهم

د عرفنا، ألن معظم مشرتك النشاط عامة الناس، قراءة هتليل وكتاب مولد كما ق
الديبعي يرأس بشخص واحد فقط. م  البداية إىل النهاية هي رائسة هذا اجملل،. بعد 

املوز انتهينا، عادة إعطاء الطعام م  صاحب البيت، األطعمة يف هنا أكير طبيعية ميل: 
م  الرز و السرب م  ماء    املفرقعاتملهروس، ا أو غليامل الذرة و املغلياملغلي، الكسافا 

 .  117النبع

الياين، يف زمان احلاضر يعمل هذا النشاط كل يوم اجلمعة لك  الوقت مشروط. 
( Jum’at manis dan jum’at pon. بل عند اجلمعة امخاصة )15.00-13.00يف ساعة 

)ألن موجود النشاط امخاص يسمى جملي، التعليم، فيها دل هذا النشاط بيوم امخمي، يُب
ت اإلثتغاسة والتوصية الدينية.(، ومكانه تنق ل إىل كل بيت اجملتمع ابلتناوب لي، يف بي

رائيسة فقط. أما األنشطته متساواي أوله قراءة هتليل مث قراءة كتاب مولد الديبعي. ولك  
د حمل القيام غار موجود كميل قبله. م  انحية قراءة التهليل واملولد يف هنا العادة عن

الديبعي يقراء ابلتناوب أيضا. ألن يف تطوره كيار اجملتمع القادر لقراءته. مث األغاين الذي 
 . 118، صلوات وغارهمدانغدوتيستعمل أكير تنوعا ميل 

 بعد مثاملفرقعات. ن يف إعطاع الطعام أكير متفارق، أوله املقدمة ابلشاي و اآل
سوتو، املعكرونة الدجاج، الكعك املتنوعة أو األطعمة ميل: ، يُعطى النشاط هذا انتهاء

وغارهم مث الفواكه بعد األكل. يف هنا إختالف بني زمان املض وزمان اللحم املفروم، 
 .119احلاضر وضوحا
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 لسهولة يف فهم تغيار القراءة ع  مولد الديبعي فصنعت قائمة على ما يلي:

 
 الرقم الفرق زمان املاض زمان احلاضر
 1 النشاط مخي، )هنار أو ليل( مجعة )هنار(
كلهم )األول حىت  بعض )قفز(

 اآلخر(
 2 قرائة مولد الديبعي

 3 األغاين طبعي تنوع
 4 حمل القيام كل يوم و مطوف كل اجلمعة احللو وغار مطوف

 5 قارئته واحد التناوب
 6 مكانه يف بيت رائيسة التبادل
 7 أطعمته طبيعي متنوعة

 

 وصف قراءة مولد الديبعي. 1

عامة، ترتيب قراءة الصلوات مولد الديبعي على ما يلي: اي رب صل على حممد  
لقد جاءكم، احلمدهلل القوي الغالب، قيل هو آدم، يبعث م   عليك. وايرسول هللا سالم

فسبحان م  خصه، أول ما  صالة هللا ماالحت كواكب. هتامة ومث ارده م  العرش.
نستفتح، احلديث األول، احلديث الياين، فيقول احلق وعزيت، احضروا قلوبكم، فاهتز 

ء، فقالت املالئكة، فبينما العرش، قيل م  يكفل، مث أعرض عنه، فبينما هو ذات آن
احلبيب صلى هللا عليه وسلم، فلما رأته حليمة، وكان صلى هللا عليه وسلم، وقيل 

 لبعضهم، وماعسى أن يقال فيما وصفه القرآن.
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كما قد شرحنا أن قراءة كتاب مولد الديبعي زمان املاض متفارق بزمان احلاضر، 
 والتحقيق التالية: 

 

 الرقم القراءة زمان احلاضر زمان املاض
 1 اي رب صل على حممد √ √
 2 لقد جاءكم √ √
 3 ايرسول هللا سالم عليك √ √
 4 احلمدهلل القوي الغالب - √
 5 قيل هو آدم - √
 6 يبعث م  هتامة - √
 7 مث ارده م  العرش √ √
 8 صالة هللا ماالحت كواكب √ √
 9 فسبحان م  خصه - √
 10 أول ما نستفتح - √
 11 احلديث األول - √
 12 احلديث الياين - √
 13 فيقول احلق وعزيت - √
 14 احضروا قلوبكم - √
 15 فاهتز العرش √ √
 16 اينيب سالم عليك √ √
 17 وولد صلى هللا عليه وسلم √ √
وماعسى أن يقال فيما  √ √

 وصفه القرآن
18 

 19 ايبدرمت √ √
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 20 الدعاء √ √
 

  ظام الناظر للجمعيةن .2

ألن هذه األنشطة يشكل مجاعة، قد عرفنا أن اجلماعة هي املنظمة الذي يشكل  
الطبيعي والنسل ابلعادة والقانون منذ زمان املاض. مث يُرى نظام الرائسة م  انحية الوقار 
والكرامة. وعالقته ابجملتمع شخسية. م  هنا موافقة مع حالة اجملتمع يف قريةةجابون. يف 

-1970عاما( نظام رائسته تغارت مرتني. يف السنة  46) 2016-1970 السنة
رئ، اخت نور ليلة  2016-2012و يف السنة  سرُئ، اخت تومي  2012
 .120أشرفة

 قراءة يف الحجة اجملتمع د.

كلهم الشيء الذي ينفع   كل أنشطة الناس، أن ميلك احلجة طبعا. لذلك ختتار
التنشئة إىل نفسهم. طلب الناس احلياة  معا ، ألن الميك  أن حييي منفردا. إحتاج إىل 

الباحية لشرح ما احلجة وما املنفعة م  اجملتمع يف قرية  هنا حتاول  يف. طبعا االجتماعية
الباحية  ،وجدم  املقابالت واملالحظاتجابون يف قراءة كتاب مولد الديبعي حىت اآلن. 

 إىل احلجج و املنافع م  مجعية مولد الديبعي يف قرية جابون كميل ذلك:
 التقليد (1

 و، معينةحالة  يفجلعل االستجابة   العادة يف اإلصطالح األنرتوبولوجيااألسلوب
الفرد ويعمل ابلتكرار يف حالة الواحدة.  كما عرفنا يف الكتاب، تعريف العادة ج  يتعلم

عيد وعوائد ما يعتاده االنسان اي يعود اليه مرارا متكررة. وكأن عوائد مجع عادات وعاد و 
. لذلك األنشطة األسبوعية قراءة مولد الديبعي يف هذه القرية بعض م  العادة 121عائدة

 الذي ميارس اجملتمع.
                                                           

 .2016يونيو  8سرميليا جابون  املقابلة،نور ليلة أشرفة،  120

 .536املنجيد:  121
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 قال اجلمعة " أمارس لقراءة كتاب مولد الديبعي حبجة العادة، أشعر ابلضيق و
إذا األنشطة  F.O’dea" قال 122أشعر بشيء مفقود إذا التشارك هذا النشاط 

تلك البيان، استنبط  م . 123نفسهخيتفي م  تلقاء الميلك املنفعة إىل اجملتمع، فاخره 
 و غار حمدد.  ستبقى مستقرةالباحية أن كل العادة إذا وجد امخار 
هنا وصعبتها سوف تكون خفيفة، الاكراه يف عمله. العمل إذا جعل العادة، وز 

حقيقة عمل السوء أسهل م  عمل امخار. قيل اجلمعة" أذهب إىل هذا النشاط مع 
 أصحاب فرحا لو أعرف ملاذا أمارس هذا النشاط حىت اآلن".  

اِلشرح م  اجلماعة فيما سبق وضوحا أن العادة الذي يعمل معا ذو التأثار 
ة، فطبعا ذو التأثار اإلجيابية. ميل: سوى هذا النشاط  ميلك اجملتمع الكابرة إىل اجلماع

أن املنزل اليت سيتم ر موسم األمطااألنشطة أو العمل الكيارة واملتنوعة، ويف تلك يوم 
 بعيدا. بل يف هنا عملهم ابلفرح دون صعبة ألن العادة.تناوهلا 

  

إىل سبع مائة خارا. إذا سنرى احلديث ع  امخار، أن كل امخار يرد عشرة امخار 
أراد ليعمل امخار مث وجد املسألة، ستكتب هللا بعمل خار. إمنا األعمل ابلنية. كميل ذلك 

ُ ِإَذا أَرَاَد » قَاَل  –صلى هللا عليه وسلم  –احلديث: َعْ  َأِِب ُهَريْ َرَة َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  يَ ُقوُل اَّللَّ
َتْكتُ ُبوَها َعَلْيِه َحىتَّ يَ ْعَمَلَها ، فَِإْن َعِمَلَها فَاْكتُ ُبوَها مبِْيِلَها َوِإْن  َعْبِدى َأْن يَ ْعَمَل َسيِ َئةا َفالَ 

ُه تَ رََكَها ِمْ  َأْجِلى فَاْكتُ ُبوَها َلُه َحَسَنةا َوِإَذا أَرَاَد َأْن يَ ْعَمَل َحَسَنةا فَ َلْم يَ ْعَمْلَها فَاْكتُ ُبوَها لَ 
 .ُبوَها َلُه ِبَعْشِر أَْميَاهِلَا ِإىَل َسْبِعِماَئة  َحَسَنةا ، فَِإْن َعِمَلَها فَاْكت ُ 

 

 
                                                           

 .2016يونيو  8سرميليا جابون  املقابلة،، امتيكا، 122

 
123

 Adrika Fithrotul Aini, “Living Hadis Dalam Tradisi Malam Kamis Majelis Shalawat Diba’ Bil-

Mustofa”, Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies Vol. 2, No.1, (Juni 2014), 234. 
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 اهلادئة (2
 هللا اهلادئة أحكام القلب والعقل. البد أن اهلادئة إحتياج الناس كما قال 

         124 . م  تلك اآلية يدل إىل كل الناس ميلك املسألة  أو القلق
ملاذا ميارس قراءة مولد الديبعي حىت األن  املتنوعة طبعا.  موافقة حبجة أحد اجملتمع

  .125قيل"اشعر ابهلدوء إذا شاركت وقرأت مولد الديبعي"

حجة اجملتمع فيما سبق تستطيع أن تتصل الباحية أبصل كتاب مولد الديبعي. 
سفي اب  العريب أو يسم مذهب وجودية جمماال، ذلك الكتاب ذو التأثار م  تصوف الفل

. يف هنا وصف نور النيب حممد صلى هللا عليه وسلم أول م  كل املخلوق. قال يف كتب 
َفُسْبَحانَُه َوتَ َعاىَل ِمْ  َمِلك  َأْوَجَد نُ ْوَر نَِبيِ ِه حُمَمَّد  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْ   مولد الديبعي

ُلَق أَدَم ِمَ  الطَّنْيِ الالَِّزِب. َوَعَرَض َفْخَرُه َعَلى اأْلَْشَياِء َوقَاَل َهَذا َسيِ ُد نُ ْورِِه قَ ْبَل َأْن خيَْ 
 .126اأْلَْنِبَياِء َوَأَجلُّ اأْلَْصِفَياِء َوَأْكَرُم احْلََبآِئبِ 

اهلادئة هلا املنفعة أيضا. قراءة مولد الديبعي يستتيع  أن ميحو القارئ املسائل يف 
حوله، ميل مسألة الدنياوية. كل اإلنسان الميك  أن جتنب الشهوة أو النف،، أشعر 
ابلنقص دائما، حسود إذا رأى الناس الفرحة وما أشبه ذلك. عالوة على ذلك شعر 

قلبها خاصة إذا حمال القيا بقراءة اينيب سالم عليك. ما أكمل النيب حىت  الباحية إرتعاد
 يستتيع أن جيعل كل احلال ميل هذا. 

القصة ع  اهلدوء، حينما كعب ب  زهار غار املسلم مث سئل صحابته لتحويل إىل 
اإلسالم. عند صحابته حتويل اإلسالم يستطيع أن جيعل هتديئة النفوس، عمله  كعب مث 

إىل اإلسالم ويؤلف شعر املدح إىل النيب حممد صلى هللا عليه وسلم. م  تلك دخول 
القصة ستأخد احلكمة أتثر الدي  اإلسالم هتديئة النفوس. احده بطريقة قراءة وفهم حياة 

                                                           
124

 4: اية 90البلد سورة  
 .2016يونيو  6، سرميليا جابون، املقابلة امي انفعة، ،  125

 .16ه(،  1434 )ابسوروان: سيدوجاري، مولد الديبعي لإلمام اجلليل عبد الرمح  الديبعيمشكوري عبد الرمح ،   126
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 تعاىل  النيب و أخالقه يف كتاب مولد الديبعي. كما قال هللا       

            
127
    وجد الباحية يف مجعية مولد .

تمع فيما سبق أن الديبعي يف تعليم لذكر هللا ولذكرى رسول هللا حىت موافقة حبجة اجمل
 أنشطة األسبوعية مولد الديبعي جعلت هادئة.

 واحلديثإتباع القرآن  (3
يريد  كل املسلم أن يبلغ اوج اجملد درجة التقوى. لذلك حجة احد اجملتمع يف 
إشرتاك وقراءة مولد الديبعي قيل" أريد أن أتبع ما هو يف القرآن أو يف احلديث كما قال 

 ومالئكته صلوا على النيب حممد صلى هللا عليه وسلم، فإذا أان  يف داخل الكتاب أن هللا
 ." 128كعبد هللا أريد أن أعمل أيضا
  كما قال هللا تعاىل                     

         
 . وقال 129       

                      
عشر صلوات وخطت واحلديث ميل: م  صل علي صالة واحدة صلى هللا عليه . 130

 عنه عشر خطيات ورفعت له عشر خطيات. 

القرآن واحلديث مها الذي جعل أساس الفكرة يف دي  اإلسالم.  لذلك كل 
املسلم يريد أن يطيع إىل ما أمر هللا و ما هنى هللا.  عالوة إىل ذلك أيضا يريد أن حيب 

حممد صلى هللا عليه  اإلنسان الكامل، اهلدى إىل مجيع الناس، أسوة احلسنة نيب هللا
وسلم. يف هنا قراءة مولد الديبعي أحد م  إشكال الطاعة إىل هللا بذكرى نبيه اإلنسان 

 الكامل.
                                                           

 28اية  13الرعد سورة  127

 .2016يونيو  8، سرميليا جابون، املقابلة سيت عائشة،   128

 .56سورة األحزاب:   129.

 .128. سورة التوبة:  130
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َعُث ِمْ  هِتَاَمَة بَ نْيَ َيَدِي اْلِقَياَمِة يفْ َظْهرِِه كما قد ذكر يف كتاب مولد الديبعي:  يُ ب ْ
ُعُه السَّحَ  َواِئْب. أَلِِفيُّ اأْلَْنِف ِمْيِميُّ َعاَلَمةا ُتِظلُُّه اْلَغَماَمُة ُتِطي ْ اِئٌب. َفْجرِيُّ اجْلَِبنْيُ لَْيِليُّ الذَّ

اْلَفِم نُ ْوينُّ احْلَاِجْب. مَسُْعُه َيْسَمُع َصرِيْ َر اْلَقَلِم َبَصرُُه ِإىَل السَّْبِع الطِ َباِق اَثِقْب. َقَدَماُه 
ُر َفَأزَااَل َمااْشَتَكاُه  أَمَ  ِبِه الضَّبُّ َوَسلََّمْت َعَلْيِه  .ِمَ  اْلِمَحِ  َوالن ََّواِئبْ قَ ب ََّلُهَما اْلَبِعي ْ

َذا . واآلخر فَإِ 131اأْلَْشَجاُر َوَخاطَبَ ْتُه اأْلَْحَجاُر َوَح َّ إِلَْيِه اجلِْذُْع َحِننْيَ َحزِْيَ  اِنِدْب اخل
َبةا ِمْنُه أبَِْشَرِف قَاَلْب. َسَعْت إِلَْيِه أَْرَواُح اْلُمِحبِ نْيَ َعَلى اأْلَْقَداِم  ُشر َِفْت تُ ْربَُة طَي ْ

 عرفنا ما أكمل النيب. م  تلك النيرات قد .132َوالنََّجاِئبِ 

 عملية العلوم (4

قال أحد اجلماعة " يف املعهد أدرس هذه عملية العلوم املأخود م  املعهد. 
األنشطة لذا أريد أن أعمل علمي لكي املنفعة وتيقنت أن الشيء الذي يدرس يف املعهد 

. ذلك الرأي موافقة حبقيقة اجملتمع يف قرية جابون، معظمهم 133له احلكمة واحلسنة"
خارج م  املعهد اإلسالمي حىت العجب أن أخالقهم وفكرهتم تؤثر م  ما يتعلم يف 

 املعهد اإلسالمي.

عالوة إىل ذلك املعهد هنضة العلماء مدير املؤسسات يف جاوى وهنضة العلماء 
. كما قد عرفنا خصائص املعهد هنضة العلماء قراءة الصلوات، صلوات 134املعهد الكبارة

الربزجني، صلوت الربدة وخاصة صلوات الديبعي. قد شرحنا فيما سبق أن أول نشأته 
لد الديبعي يف قرية جابون، استخلصت الباحية أن معظم اجملتمع يف هذه القرية مجعية مو 

متخرج م  املعهد هنضة العلماء. لذلك العجب إذا األنشطة األسبوعية يف هناك مستمر 
 ن.حىت اآل

                                                           
 .24، )سورااباي: أبولو لستاري، دون السنة(، ، املولد الديبعيبيضاوي مشسوري 131

 .20ه(،  1434)ابسوروان: سيدوجاري،  مولد الديبعي لإلمام اجلليل عبد الرمح  الديبعيمشكوري عبد الرمح ،   132

 .2016 يونيو 8، سرميليا جابون، املقابلة سيت ميمونة،،  133
134

 Ismail SM dan Abdul Mukti, Pendidikan  Islam,  Demokratisasi  dan Masyarakat  Madani  

(Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2000), 24. 
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احلجة م  اجلماعة فيما سبق سنخد احلربة أو املنفعة منه. إذا عمل الطالب 
كبارة. كل احلال الذي يعمل ابإلخالص سيجزي خار علمهم لذلك حيصلهم املنفعة ال

اجلزاء. و كذلك قد عرفنا أن العلم دون الفائدة إذا الينفع. حىت استخالص الباحية أن 
 إبشرتاك مجعية صلوات مولد الديبعي، عمل الطالب علمهم لكي املنفعة.

أن  خار الناس أنفعهم للناس. يف هنا ليجعل الناس امخار لي، م  الصعب. البد
يدرس م  تلك اجملتمع. هم اشرتاك وقراءة مولد الديبعي، عمل علمهم لكي املنفعة. ما 
الذي عرف، يدرس إىل الناس العادي. و إما الناس العادي يدرس إىل الناس املاهر. 

 األنشطة األسبوعية يف قرية جابون.ذلك م  شكل التبادل بني اجملتمع م  

 حب النيب  (5

ىل ذكرى مولد النيب حممد صلى هللا عليه وسلم،  احتفال املولد عند فرقة املوافقة إ
للدي   حلرمة ولشعور احلب إىل النيب بعميق كاملخلوق األوىل م  هللا وذو فضل كبار

العمل العب، وتبذير املال. ألن احلب إىل النيب ال  لي، النيب املولد احتفالواملسلمني. 
م ليسعد النيب. أنشطة إىل اسعاده اجملتمع يف حيسب و ال يقي، ابملال. عمل احملبة كله

 قرية جابون احدمها قراءة كتاب مولد الديبعي كل األسبوع.

قبل البحوث ع  حب النيب حممد صلى هللا عليه وسلم سنرى ع  الشرح كما 
: طبقة األوىل، األساسية ومركز احلب هو هللا. 135ع  احلب هناك ثالث طبقاتيلي. 

د الذي قد شرحنا فيما سبق يف كتاب ملد الديبعي هو اإلنسان طبقة اليانية نور حمم
الكامل يف احلب والتقرب و حربة الدي  مع هللا. طبقة اليالية، اآلمل والناس كيف حصول 

 إىل إعطاع احلب، بطريقة احلب إىل النيب كأحس  امخلق. 

قد شرح الشرح فيما سبق، أن حب النيب لي، املسألة السهلة. لذلك بقراءة  
كتاب مولد الديبعي، كل اإلنسان يدل زايدة احلب إىل مراكز احلب نيب هللا حممد صلى 

أن تقليد إىل   James E   Roysterيف أطروحة   Fenomenolofisهللا عليه وسلم. البحث
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السلوك النيب حممد على املسلمني مستمر، مير ابملكان والزمان. حىت العجب أن حب 
قيل سبوعية مجعية مولد الديبعي يف قرية جابون حىت اآلن. النيب يعرب م  األنشطة األ

 .136اشرتكت هذا النشاط ألنين حب النيب"

 اهلواية   (6

القلق وخيبة  اهلواية هي امليل أو املفضل جعل شعور الناس ابلفرحة أو الرضا دون 
حية اإلعالم أن معظم الناس يستعمل هذه احلجة. قالت اجلماعة لو األمل. حصلت البا

تشاركون هذه األنشطة، معظمهو اليعرف واليفهم ملاذ هم تشاركون حىت اآلن، قيل  
تخالص . كيار م  اجلماعة متحارة إذا سئل ملاذا تشاركه؟، يف هنا اس137كفاية ابهلواية

 الباحية أن اجملتمع موحدة ابلعادة قراءة مولد الديبعي حقا.

ميك  يُبداء اهلواية ابحلجة الكيارة ميل يذهب مع األصدقاء مجاعة، الوقت للعمل 
، تالقى وحتاورومتازح مجاعة. كل هلم اجلذابة إىل املشرتك هذا األنشطة.  يف أن يسرتيح

عليم ع  اجملتمع الكيارة و تنوع صفاته. مث يستطيع هنا يستتطيع الناس ليأخد امخربة أو الت
ة يف قريته قرية جابون، اجملتمع أن يعرب نفسه ميل امخلق اليقافة و ذو العادة امخاص

    ابلرجو. 

حيرر ف قرضاوي أن ف  اإلسالم الشيء الذي يعرب القلب احلر، وسقال ي
. لذلك العادة يف قراءة مولد 138م  آلة اإلنتاج  اليومية  وحياة  نشطةاإلنسان م  األ

رتويح ع  النف، الديبعي جعل الباحية أن أتخد استخالص، يستطيع هذه الصلوات ل
م   ءة مولد الديبعي ابألغاين التنوعة.م  األنشطة اليومية. وتشعر الفرحة واهلادئة إذا قرا

تلك اإلشراح، استخالص املعىن املهم يف جمل، صلوات يف قرية جابون نوعان:األول،   

                                                           
 .2016يونيو  9، سرميليا جابون، املقابلة نور ليلة أشرفة، 136
 .2016يونيو  9، سرميليا جابون، املقابلة الجينا،  137

138
 Yusuf Qardhawi, Seni dan Hiburan dalam Islam, terj. Hadi Mulyo, (Jakarta: Pustaka al-

Kautsar, 2001), 20. 
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كف  اليقافة اإلسالمي الرتفيهية والعميقة. الياين، كتطبيق العبادة هلدوء البط  والقلب 
 تصبح أفضل اإلنسان.الذي تؤثر مشرتكه أتثارا خارا حىت 

 اسة الدينيةاحلم (7

، يف هنا اختيار املعتقدات الدينيةكل املسلمني واملسلمات ميلك ما يتيق  طبعا ميل 
يستطيع اإلنسان أن يفكر ويطلب كيف طريقة شكل الشيء إلاثرة احلما الدينية إىل 
املسلني. أحدهم مجعية صلوات مولد الديبعي، هبذا النشاط يستطيع اجملتمع أن يصل إىل 

ة الدينية. كما قد عرفنا اتريخ نشأة قراءة مولد الديبعي فيما سبق، إلاثرة غرضهم، احلماس
 احلماثة املسلمني عند حرب الصليبية. 

مجعية مولد الديبعي، سوى قراءة مولد الديبعي، قراءة هتليل، قراءة سورة ي، أيضا مث يف 
النسائية: يوم خاص كل الشهر، يدعو العلماء لإلعطاء التوصية الدينية ميل املسألة 

حائض ونفاس ووالدة واستهاضة واملوضوعات اآلخر. يف هنا جعل اجملتمع  أن يفهم ع  
 شريعة اإلسالم خاصة يف علم النسائية.

 الدعاء (8

لدعائه األوقات الشريفة كيوم :األول، أن يرتصد 139آداب الدعاء وهي عشرة
ويوم اجلمعة م  األسبوع، ووقت السحر م   العرفة م  السنة، ورمضان م  األشهر

ساعاة الليل. الياين، أن يغتنم األحوال الشريفة ميل بني األذن واإلقامة، عند نزول الغيث 
لرابع، خفض مغارها. اليالية أن يدعو مستقبل القبلة ويرفع يديه حبيث يرى بياض إبطيه. ا

الصوت بني املخافتة واجلهر. امخام،، أن ال يتكلف السجع يف الدعاء فإن حال 
الداعى ينبغى أن يكون حال متضرع والتكلف. السادس، التضرع وامخشوع والرغبة 
والرهبة. السابع، أن جيزم الدعاء ويوق  ابإلجابة ويصدق رجاءه فيه. اليام ، أن يلح يف 

، أن يفتتح الدعاء بذكر هللا عز وجل فال يبدأ ابلسؤال. العاشر، الدعاء ويكرره. التاسع

                                                           
 .401-399(، 2004)القاهرة: دار احلديث،  إحياء علوم الدي  اجلزء األولاإلمام الغازيل،  139
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وهو األدب الباط  وهو األصل يف اإلجابة: التوبة ورد املظلم واإلقبال على هللا واهلمة هو 
 السبب القريب يف اإلجابة.

الذي يستعمل يف هذا النشاط: األول،  آداب الدعاءم  ذلك اإلشراح، 
، يدعو مستقبل القبلة ويرفع يديه. الياين، اجلمعة م  األسبوع يوموهي  األوقات الشريفة

يفتتح الدعاء بذكر هللا عز دعوا اجملتمع يف هذا النشاط مبستقبل القبلة كلهم. اليالث، 
 يف هذه النمرة موافق هبذه اجلمعية.  وجل فال يبدأ ابلسؤال

هللا بوسيلة قراءة  هذا النشاط لي، يعرب احلب للنيب قط. بل فيها دعوا اجلماعة إىل
مولد الديبعي، يرجوا شفعة الرسول يف يوم القيامة. الدعاء األول يرجوا رمحة هللا " اللهم 
أدخلنا معه اجلنة..."، طلب الرزق لذهاب إىل مقام الرسول "اللهم ارزقنا زايرته يف كل 

توبت سنة..."، سأل لعفوذنبهم "اللهم الجتعل يف جملسنا هذا أحد إال غسلت مباء ال
الذنوبة."، سأل سالمة يف القرب "اللهم ارمحنا إذا صران م  أصحاب القبور"، سأل 
لتكون الناس الشكر "اللهم اجعلنا الالئك ذاكري "، سأل ليبهد ع  املظلوم "اللهم اكفنا 

 شر الظاملني" وغار ذلك.

هم ترة ما اجتمع قوم يف جمل، فلم يذكروا هللا فيه ومل يصلوا فيه علي إال كان علي"
. والرتة النقص واحلسرة فإذا كان جمل، م  اجملال، اشتمل على نوع واحد "يوم القيامة

م  أنواع الذكر يسمى جمل، ذكر فبأن يسمى ما اجتمع فيه أنواع متعددة منه جمل، 
ذكر أوىل و أحرى بل لو مل يك  فيه م  األعمال املتقدمة اال الصالة والسالم اليت 

ه الشريف مجع م  العلماء. فاجملل، الذي اجتمع فيه املسلمون أوجبها كلما ذكر امس
لقراءة مولد سيد امخلق صلى هللا عليه وسلمم م  أفضل القرابت والعبادات الشتماله 

 .140على أنواع م  الطاعات

 

                                                           
 (،1328تبة احلقيقة، تركيا: مك -، )استانبولاحلقائق يف قراءة مولد النيب صلى هللا عليه وسلمالسيد عبد القادر اإلسكندراين،   140
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فيما سبق، فصنعت قائمة  مولد الديبعي حجة قراءة ع  الشرحلسهولة يف فهم 
 على مايلي:

 

 ه. القيم يف هذه اجلمعية

 بعد رأينا م  احلجة واملنفعة م  قراءة مولد الديبعي، سيستمر إىل القيم فيها.
م  البياانت اليت تبحث الباحية وجدت مخ، القيم: القيمة الدينية، القيمة موافقة 

اجلمالية، القيمة اإلجتماعية، القيمة اإلقتصادية، والقيمة الصحية. ستشرح الباحية كما 
 يلي:

 

 

 

 املنفعة احلجة الرقم
 زايدة تقرب إىل هللا   الدعاء .1
 حفظ العادة احمللية التقليد . 2
 بعيد ع  املسألة الدنيوية اهلادئة .3
 حاول الناس تقوى إىل هللا واحلديثإتباع القرآن  .4
 جعلت املنفعة  عملية العلوم .5
 يرجوا شفاعة النيب حب النيب .6
 عمليته دون اليقال اهلواية .7
 دي  اإلسالم موس ع احلماسة الدينية .8
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 القيمة الدينية  .1
 الصدقة  (1

فضائلها  الصدقة هي متليك يف احلياة بغار عوض حملتاج بنية التقرب إىل هللا. و   
كيار ميل زايدة العمر وزايدة امخار وغاره. وحكمها ثالثة الوجوب، التحرمي،االستحباب. 
واملتصدق به أن يكون ماال حالال، أن يكون م  أحب أمواله إليه، أن يكون مما هو 
أكير نفعا ملتصدق عليه. مث الصدقة عبادة، والعبادات كلها التصح إال ابلنية ولذلك 

إىل هللا تعاىل ابلصدقة حىت يكون للمتصدق ثواب صدقته، وإن ترك النية  جتب نية القربة
 . 141فالثواب له

م  تلك التعريف ستبحث الباحية إىل احلديث الرسول الذي يوصي إىل سيدان 
ي هللا عنه. " اي علي: إتق دعوة السخي فإنه مىت عير أخد هللا بيده، واي علي: علي رض

م  أطعم مسلما بطيب نف، كتب هللا له ألف ألف حسنة وحما عنه ألف ألف سيئة 
ورفع له ألف درجة. اي علي: حب ألخيك كما حتب لنفسك. اي علي: أطلب امخار عند 

وم نزل معه رزقه وإذا ارحتل ارحتل بذنوب صباح الوجوه وأكرم الضيف فإنه إذا نزل بق
 . 142أهل املنزل فيلقيها يف البحر

وصية النيب إىل علي فيما سبق هلا املعىن أن الصدقة عمل خار، عمل الصدقة 
زاء أضعاف، وإحرتام الضيف زايدة الرزق. مث ستشرح الباحية ع  األنشطة سيجزى هللا ج

مولد الديبعي إبستعمال احلديث قبله. األول، عرفنا يف هذا النشاط إطعام الطعام عند 
أوله وأخره.  يف هنا تصدق صاحب البيت على الناس الكيار يوما. لذلك ما أكير 

مُيحى مث رفع درجتها. الياين، إكرام الضيف  احلسنة الذي يٌعمل، وما أكير السيئة الذي
يعلم عند أوله صاحب البيت البد أن يعد املكان والوقت واحلال كلهم ابمخار. مث إذا 
رجع  فيصافح ابجليد.اليالث، عل م هذا النشاط مكان التطبيق ليتصدق مبا الشيء أفضل 

                                                           
 . 1203 -1201(، 2005)باروت: دار النفائ،، ، املوسوعة الفقهية امليسرة: اجمللد الياينحممد رواس قلعه جي  141

 .11-10)سورااباي: مكتبة اهلداية، دون السنة(،  وصية املصطفى لإلمام علي كرم هللا وجههحممد أسرار حاج طه،   142
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الطعام. استعداد م  كله. يرى عند إطعام الطعام، حتاول صاحب البيت إعطاء أفضل 
املكان ابلنظيف. البيان قبله يدل على أن األنشطة األسبوعية مجعية مولد الديبعي كيار 

 التعليم ع  تطبيق الصدقة ابجليد. و أحد م  صدقة االستحباب. 

 صلة الرحم (2

صلة الرحم واجبة وهي أفضل م  الصدقة وم  العتق. وإذا كانت صلة الرحم 
. و آاثر 143لذلك حرام اإلسالم كل ما يؤدي إىل قطيعة الرحمواجبة فإن قطعها حمرم و 

صلة الرحم تتميل يف أمري : األول، اليواب عند هللا تعاىل، والياين، الربكة يف العمر 
م  سره أن يبسط له يف رزقه وينسأ له يف أثره فليصل والرزق. قال صلى هللا عليه وسلم 

 . 144رمحه

أتيت النيب وهو يف نفر م  أصحابه ، فقلت : أنت الذي تزعم أنك رسول هللا ؟   
هللا ! أي األعمال أحب إىل هللا ؟ قال : اإلميان ابهلل قال : نعم قال : قلت : اي رسول 

قال : قلت : اي رسول هللا ! مث مه ؟ قال : مث صلة الرحم قال : قلت : اي رسول هللا ! 
مث مه ؟ قال : مث األمر ابملعروف ، والنهي ع  املنكر قال : قلت : اي رسول هللا ! أي 

 قال : قلت : اي رسول هللا ! مث مه ؟ قال : األعمال أبغض إىل هللا ؟ قال : اإلشراك ابهلل
مث قطيعة الرحم قال : قلت : اي رسول هللا ! مث مه ؟ قال : مث األمر ابملنكر ، والنهي ع  

 .املعروف

يف هذه األنشطة طريقة األخوة اإلسالمية قوة. قيل "إذا اشرتكت مجعية مولد 
احد فواحد. ألن إذا ال اشرتكت الديبعي أريد أن أحفظ صلة الرحم إىل كل بيت جاري و 

م  هذا البيان،  ."145هذه األنشطة الأمك  أن أحفظها و الأمك  أن أعملها أيضا

                                                           
 .708(، 2007)باروت: دار النفائ،،  موسوعة فقه اب  تيمية اجلزء الياينحممد رواس قلعه جي،    143
 .393  (،2005)باروت: دار النفائ،، ، املوسوعة الفقهية امليسرة: اجمللد الياينحممد رواس قلعه جي  144

 .2016يونيو  9، سرميليا جابون، املقابلة نور ليلية أشرفة،  145
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احلربة املهمة هي القيمة الذي يعرب صلة الرحم ابجليد. أتتني كيارة البيت  ابلتناوب مث 
 عالقة صلة الرحم ابمخار.  تردن أن ختفظ 

 القيمة اجلمالية .2
 النظافة (1

النظافة حاول الناس حلفظ النف، وبيئته م  كل وسخ ودينء ليجعل أو ليهيئ 
احلياة الصحية واهلادئة. النظافة شرط يف الصحة، والصحة أحد العامل إلعطاع السعادة. 

واملرض أحد العامل  على العك،، الوسخ يستطيع أن يفسد اجلمال و يسبب املرض،
 ابحلزن. كما قال احلديث ع  النظافة على سبيل امليال:

" ع  سعد ب  أيب وقاص ع  أبيه ع  النيب ثلى هللا عليه وسلم: إن هللا طيب 
حيب الطيب نظيف حيب النظافة كرمي حيب الكرم جواد حيب اجلود فنظفوا أفنيتكم )رواه 

 الرتمذي(".

لقيمة: األول، النظافة والطهارة واجلميلة حيبهم م  ذلك  احلديث يوجد اثنان ا
هللا. إذا عمل الشيء الذي حيب هللا البد أن يستطيع القيمة أو النتائج يف وجه هللا 
أجارة.  على العك، أن الوسخ و القذر و كيرة املزبلة والبيئة املرسخة كلهم الحيب هللا. 

ئة املعمل واجملتمع و بيئة املدرسة. الياين، ليوجد النظافة واجلميلة يبدأ ابلنف، يف بي
وشكله متنوع ميل نظافة البدن كل يوم، نظافة الفصل، م  كلهم إذا نوجد النظافة 

 واجلميلة، حياتنا هادئة.  

ا يف احلديث غار مباشرة.  تطبيقه الشرح مما سبق، عمل هذه األنشطة مم
ماعة البد أن تنظف األول،  م  جهة صاحب البيت عند بيته يُبات. عادة اجل قسمني:

. يف هناك يستطيع السعادةبيتها وبيئتها مث أدات املطبخ الذي يستعمل لتقدميها ليشعر اب
اجملتمع أن يتعلم ما أهم حفظ النظافة. الياين، م  جهة الضيوف إذا ذهب إىل صاحب 
البيت )األنشطة مولد الديبعي( يف حالة النظافة، لباثها طاهرة ومجيلة، يستعمل عطري 

 وصحيح النظري. 
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 اللباس   (2
وظيفة الباس يف القرآن الكرمي ثالثة: األول السرت العورة )يوجد يف القرآن سورة  

(، الياين، الزينة )يوجد يف القرآن سورة األعراف آية 26واألعراف آية  58النور آية 
ة (، اليالث، حلامية احلر م  فصل شتاء والصيف )يوجد يف القرآن سورة النحل آي26
(. يف هنا عرفنا أن اإلسالم إرشاد إىل األخالق الكرمية. قرر األسالم يف مسألة 81

العورة. عورة الرجل بني السرة والركبة، إما عورة النساء كلهم إال الوجه والكفني. إذا يف 
مسألة زي الباس يف اإلسالم غار حمدد. ألن كل مكان ذو امخصائص أو ثقافة. لذلك 

 حرية املهم سرت العورة.يُرى لتناول الباس 
هذا البحث تستخلص الباحية أن هذه األنشطة )مجعية مولد الديبعي( يتعلم مما  

يلب، ابجليد وحفظ النظافة والطهارة  يف نصيحة األسالم غار مباشرة. عالوة إىل ذلك 
يف هذه اجلمعية ميلك زي رمسي. يف هنا لي، القيمة اجلمالية قط بل القيمة املهم أيضا 

 لم ملساوى بني الغين واملسكني دون املخالفة لو قليل.يتع
 املشي اللنّي  (3

عوامل فساد البيئة يسبب اإلنسان نفسا. األول، التكنولوجيا واألنتاج مها الشيء 
املشهور يف زمان احلاضر، أتثار مها الناس يف حالة النسيان إىل إحتياج بيئته. ميل 

لكي السهل والسرعة يف املزرعة بل فيها بقية يستعمل اجلارارة يف املزرعة، تساعدها 
الوقود، النفط السابق وما أشبهه كلهم تسبب البيئة فاسد. الياين، التلوث هو  تغار اآلمل 
)اهلواء، املاء، األرض(، ألن دخل العناصر اجلديدة أو يزيدها. ميل تلوث اهلواء م  إنتاج 

م إىل تلوث اهلواء. الدخ  أصله م  النفاايت، نفيات التعدي ، دراجة خبارية يسبب كله
Karbon Monoksida, Karbon Dioksida, dan Belerang Dioksida  عالوة على ذلك يف

تلوث الضوضاء م  ضوضاءالسيارات، القطر، الطائرة، املسجلة الشريطية اجلهر. تلوث 
 ا.الضوضاء يسبب األمراض إىل الناس، احليوان، ميل القالب، التهاب الريئة وغار ه

الشرح فيما سبق يوخد احلربة املهمة جمتمع يف قرية جابون يف أنشطة مولد 
الديبعي ميل الشرح قبله، يف استعماله، توجه اجملتمع إىل صاحب البيت مبسافة البعيدة 
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كيلو مرتا ابلتناوب. خلص اجملتمع حلفظ بيئته ابجليد. بتلك املسافة اجملتمع    2حوايل 
  .هنا يرى أن اجملتمع أحفظ البيئة دون احملرك كلهم مشيا على األقدام. يف

 القيمة اإلجتماعية .3
 التوافق (1

أصال الرك  مجعه أركان معناه األساس. يف هذا املبحث يقصد إىل التوافق دون 
املتعارضة، هادئة والتناغم أو موافقة. التوافق حياة الناس الذي ينقسم و يستعمل كل 

ون املعارضة، وحتافظ. و إصطالح التوافق يستعمل يف العمل معا ميل تعاون، تسامه، د
حالة  املعاشرة. وكذلك طريقة اإلتصال بني الناس إىل الناس اآلخر الذي يعلم النال ع  
اإلختالف و التساوى حىت تكون طريقة تبادل ميل تقابل، تصادق، حتارم و أهم تبادل 

 اجلماعي.

ن ستبني الباحية إىل ثالثة قسمني. التوافق يف مجعية مولد الديبعي يف قرية جابو 
األول، التوافق إذا يذهب اجملتمع إىل صاحب البيت،  مبشيا على األقدام كلهم. الياين، 
التوافق يف مكان األنشطة مولد الديبعي تعاطى اجملتمع يف البيت على مكان القعد، 

ا، كلهم يف حفظ صلة الرحم التسامه بني الشيوخ والسباب، بني الغين واملسكني ختالف
مكان واحد. اليالث، التولفق إذا رجعوا مشيا على األقدام كلهم. عالوة على ذلك 
التوافق عند يف بيت جار تكون صاحب البيت يف تلك  األنشطة. كل جاران تساعدون 
يف استعداد الطعام أو الكعك الذي سيتقدم إىل اجلماعة مولد الديبعي. تستخلص 

 التوافق يف حياة اجملتمع والتوافق يف اليقافة. الباحية  إىل اثنا التوافق.

 القيمة اإلقتصادية .4
 التعاون للتوفري (1

التعاون على أساس القرابة أو األخوة، حيث جتمع املشاركون يف التعاون للتوفار 
. هذه الفرصة كل يد ابلتناوبيف أماك  معينة مرتبة  شهرا( أو أسبوعياأوقات معينة )

قرعة اليانصيب الذي لديه احلق يف مبلغ مث   ومتبادلةموافقة متساوية على مبلغ م  املال 
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يف املرة القادمة أن تفعل نف، الشيء، إال أن اجتذبت سعى اىل  .م  املال اليت مت مجعها
 .اعطاء فرصة لألعضاء اآلخري  للفوز يف اليانصيب وهلم جرا

 الغرض يف التعاون للتوفار كميل ذلك: 
وة م  خالل عقد اجتماعات منتظمة يف بعض األوقات اليت مت تعزيز روح األخ( أ

 .االتفاق عليها
جمتذب األول يعين  توفر مبلغا معينا م  املال، كما لو االدخار لفرتة معينة، ( ب

خمازن فضال اقرتاض بعض املال م  املشاركني اآلخري ، مع املال حيث أن 
  .حاجة رئيسية إغالق /احلاجة 

 . اإلنضباطإلقتصاد و ميارس حياة اج( 
البيان فيما سبق أتثر اجملتمع يف مجعية مولد الديبعي. التعاون للتوفار كل األسبوع 

إدارة الشؤون روبية بغرض للتدخار، راى اجلماعة هذا النشاط يساعد يف  5000بقيمة 
يعلم كيفية تعزيز ، لذلك هذاه األنشطة "مع هذا التجمع أشعر أخف". قيل املالية
 أيضا. وإدارة الشؤون املالية والتعرف على االرواح  األخوة

 الصحية القيمة .5
  املشي (1

 الوجهة م  هنا تركز. سبق فيما البحث مع تساوى أن كاد البحث هذا، حقيقة
الصحية. قد عرفنا أن تطور التكنولوجيا كل األشيا ابحملرك. صورت الباحية يف مجعية 

ذهنب ورجعنا إىل هذا النشاط كلهم مشيا على األقدام  مولد الديبعي يف قرية جابون، عند
ل  جتدهم ابلدراجة أو السيارة أو غارها. على أهنم ميشوا مبسافة بعيدة. يف هنا رأت 
الباحية أن ميلك القيمة الصحية. ألن كيار الناس مريض بسبب نقص الرايضة، دون 

يئة. ميك  ألن هذا النشاط يف ااملشي، وإدمان التكنولوجيا، كلهم مباشرة دون عملية البط
 قرية فلذلك حفظ الصحة بعادة الشعيب حفظا أو العادة احمللية.
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فيما سبق، فصنعت  مولد الديبعي القيم يف قراءة ع  الشرحلسهولة يف فهم 
 قائمة على مايلي:

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القيم مجعية مولد الدابع 
 القيمة

 الصحية 
القيمة 

 اإلقتصادية
القيمة 

 اإلجتمائية
 القيمة 
 اجلمالية

 القيمة
 الدينية 

 التوافق التعاون للتوفار املشي
النظافة، 
املشي اللباس،  
 اللني

الصدقة، وصلة 
 الر حم
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 بعاالفصل الر 

 االختتام

 اخلالصة . أ

نتائج  ةوالنتائج م  حتليل البياانت السابقة ووفقا ألغرض البحث، تعرض الباحي
 حبيه:

ض و اتغيار املوكب يف زمان املقرية جابون:  يبعي يفكيفية اإلقامة اجلمعية مولد الد .1
يف زمان احلاضر. يف املاض، النشط يف يوم امخمي،، قراءة مولد الديبعي كلهم، 
األغاين طبيعي، قراءة اينيب سالم أو يسمي حمل القيام كل يوم ومطوف، قارئته 

نشاط يف واحدة، مكانه يف بيت رئيسة قط، و أطعمته طبيعي. إما يف احلاضر، ال
يوم اجلمعة، قراءت مولد الديبعي بعض، األغاين متنوعة، قراءة اينيب يف يوم خاص، 

 قارئته ابلتناوب، مكانه ابلتبادل، و أطعمته كيارة أو متنوعة.
زايدة تقرب ) الدعاءيبعي يف قرية جابون هي: احلجج و املنافع م  مجعية مولد الد .2

 ، اهلواية(بعيد ع  املسألة الدنيوية) اهلادئة (،يةحفظ العادة احمللالتقليد )،(إىل هللا
، عملية (حاول الناس تقوى إىل هللا) ، إتباع القرآن واحلديث(عمليته دون اليقال)

دي  ) ، واحلماسة الدينية(يرجوا شفاعة النيب) ، حب النيب(جعلت املنفعة) العلوم
 .(اإلسالم موس ع

النظافة، لصدقة وصلة الرحم(، القيمة اجلمالية )القيم يف قراته مخ،: القيمة الدينية )ا .3
املشي اللني(، القيمة اإلجتماعية )التوافق(، القيمة اإلقتصادية )التعاون اللباس، 

 للتوفار(، والقيمة الصحية )املشي(.

 

 

 



60 
 

 اإلقرتاحات . ب

وبعد انقش الباحث على هذا البحث، الزم عليه أن يقدم اإلقرتاحات رجاء أن 
   اهتمم على هذا البحث:تكون انفعا مل

اعرتف الباحية أن هذا البحث بعيد ع  درجة الكاملة لبسطه وكون األخطاء  .1
والنقصان فيه. لذا، رجى الباحث نقد القرئني لإلقرتاحات بناء على توقاره 

 وتصحيح أخطاءه ليكون هذا البحث له الفوائد واألغرض الكيارة.
للغة العربية خاصة يف جامعة احلكومية ويرجو الباحية م  الطالب ومدرسني ا .2

موالان مالك إبرهيم ماالنق أن يستمروا ويطالعوا هذه الدراسة وميلها م  
 الدراسة أنرتوبولوجيا أدبية وجيعلوا هذا البحث مرجعا لديهم.
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ملحق األسئالت للمقابلة األولى

ما كيفية اإلقامة مجعية صلوة مولد الدييبعي قرية جابون يف املاض؟.1
كم مشرتك يف هذه األنشطة؟.2
ما اليوم اليت.3
كم الساعة هذه األنشطة؟.4
كيف قراءة كتاب مولد الديبعي يف هنا؟.5
6.
ما األطعمة يف هذه األنشطة؟.7
يف أي مكان هذه األنشطة؟.8



ملحق األسئالت للمقابلة الثانية

عية صلوة مولد الدييبعي قرية جابون يف احلاضر أو اآلن؟ما كيفية اإلقامة مج.1
كم مشرتك يف هذه األنشطة؟.2
3.
كم الساعة هذه األنشطة؟.4
كيف قراءة كتاب مولد الديبعي يف هنا؟.5
6.
هذه األنشطة؟ما األطعمة يف .7
يف أي مكان هذه األنشطة؟.8



ملحق األسئالت للمقابلة الثالثة

كم السنة إشرتكت هذه األنشطة؟.1
ملاذا متارس قراءة مولد الديبعي؟.2
ما احلجة متارس قراءة مولد الديبعي حىت اآلن؟.3
ما املنفعة متارس قراءته يف هذه األنشطة؟.4
ه حىت اآلن؟ما احلربة من قراءت.5



Draft Wawancara dengan Bapak Subari

Nama                         : Subari

Jabatan                       :
Kepala Dusun Balerejo Srimulyo Kec.

Dampit Kab. Malang

Tanggal Wawancara  : Selasa, 07 Juni 2016

Jam Wawancara         : 15.30- Selesai

Tempat                       : di rumah bapak Subari

Daftar Pertanyaan :

1. Assalamualaikum pak?

Jawab: Walakumsalam warohmatullah.

2. mohon maaf pak saya mau minta waktunya bapak untuk wawancara

tentang dusun Jabon sini boleh?

Jawab: oh iya-iya silahkan asalkan saya bisa bantu, pasti saya bantu.

3. Mohon maaf pak mau tanya, berapa jumlah penduduk dusun balerejo?

Jawab: iya, Jumlahnya sekitar 9000 penduduk dengan jumlah 860

keluarga, dengan pembagian 28 keluarga beragama Kristen, dan 832

beragama Islam.

4. Bagaimana dengan pekerjaan penduduk disini?

Jawab: kalau pekerjaannya mayoritas petani mbak, mungkin hanya sekitar

20% pedagang.

5. Bagaimana dengan tingkat belajarnya pak?

Jawab: iya sekitar 70%  pelajar, 20% bukan pelajar dan 10% pengang-

guran. Tetapi pelajarnya kebanyakan hanya sampai SMP atau sederajatnya

dan lumayan banyak lagi juga melanjutkan ke Pondok.

6. Ada berapa tempat Ibadah di dusun ini pak?

Jawab: ya cuma ada 3 macam. Masjid ada 5,Musholla ad 19 dan Gereja

ada 1.

7. ya sudah pak trimakasih banyak telah meluangkan waktu untuk saya

wawancara, mohon maaf telah mengganggu waktunya, ?

Jawab: iya sama-sama, tidak apa-apa.



Draft Wawancara dengan Ibu Tumi

Nama                         : Tumi

Jabatan                       :
Ketua Pertama Jamiyah Sholawat

Maulid Diba’ Kampung Jabon

Tanggal Wawancara  : Selasa, 31 Mei 2016

Jam Wawancara         : 15.00- Selesai

Tempat                       : di rumah ibu Tumi

Daftar Pertanyaan :

1. Assalamualaikum mak?

Jawab: Walakumsalam warohmatullah.

2. maaf mak saya mau tanya-tanya tentang asal-usul terbentuknya kegiatan

Maulid diba’ di Desa Jabon ini mak?

Jawab: oh iya-iya nak silahkan, kalu mak tidak lupa, pasti mak jawab.

3. Kira-kira awal mula terbentuknya kegiatan ini mulai tahun berapa mak?

Jawab: oh kalau itu sekitar mulai tahun 1970an nak.

4. Sekitar berapa orang mak dulu pengikutnya?

Jawab: ya awalnya sekitar 20 orang itu, terus nambah 30 orang sampai

bisa berjumlah sekitar 50 orang dulu itu.

5. Bagaimana dengan pembacaannya dulu mak?

Jawab: iya kalau dulu semua teks Diba’ itu di baca semua nak, gak seperti

sekarang yang sudah dilangkah-langkah itu.

6. Kalau lagu-lagu yang digunakan bagaimana mak?

Jawab: ya karena jaman dulu, ya lagu-lagunya juga jaman dahulu nak.

7. Pelaksanaannya hari apa mak?

Jawab: kalau dulu hari Kamis malem itu nak, mulai 19.00-21-30.

8. Bagaimana awal terbentuknya kegiatan itu mak?

Jawab: awal mulanya itu warga sini ingin mengadakan kegiatan diba’an

rutinan, seperti di kampung-kampung lain, namun karena orang jaman

dahulu keterbatasan kemampuan, orang-orang dahulu tidak seperti orang



sekarang banyak yang bisa mengaji, dahulu mencari orang yang mau

memimpin untuk jamaah diba’ itu saja sulit. Akhirnya saya diminta guru

ngaji saya untuk memimpin diba’ ini, selain itu juga orang tua-tua di

kampung ini juga meminta saya agar menjadi pemimpinnya, dari situlah

terbentuk kegiatan ini. Selian itu, dahulu karena saya juga masih tahap

belajar juga, maka setiap bulannya ada pelatihan di kecaamatan Dampit,

namanya penataran itu nak, di sana kita berkumpul perwakilan dari setiap

desa-desa untuk belajar bersama-sama di situ.

Draft Wawancara dengan Ibu Sulimah

Nama                         : Sulimah

Jabatan                       :
Jamaah Sholawat Maulid Diba’

Kampung Jabon

Tanggal Wawancara  : Selasa, 31 Mei 2016

Jam Wawancara         : 18.00- Selesai

Tempat                       : di rumah ibu Sulimah

Daftar Pertanyaan:

1. Assalamualaikum?

Jawab: Walakumsalam warohmatullah.

2. Buk sudah berapa lama mengikuti kegiatan Maulid Diba’?

Jawab: ya sudah sangat lama nak, mulai sejak kecil pokoknya sampai

sekarang.

3. Kenapa mau mengikuti hal tersebut buk?

Jawab: ya tidak tahu, yang penting seneng berangkat bareng teman-teman,

kumpul bareng, kalau tidak pas seperti ini kapan lagi.

4. apa alasan ibu tetap membaca Maulid Diba’ ini?

Jawab: soalnya sudah kebiasaan, jadi kalau tidak membaca merasa ada

yang kurang. Selain itu juga membuat hati tenang, permasalahan jadi

hilang, tidak kepikiran apapun.



Draft Wawancara dengan Ibu Nur Laila

Nama                         : Nur Laila

Jabatan                       :
Ketua Kedua Jamiyah Sholawat Maulid

Diba’ Kampung Jabon

Tanggal Wawancara  : Jumat, 13 Mei 2016

Jam Wawancara         : 16.00- Selesai

Tempat                       :

di rumah ibu Wagiran (Selesai acara

Maulid Diba’)

Daftar Pertanyaan :

1. Assalamualaikum mbk?

Jawab: Walakumsalam warohmatullah.

2. Maaf mbk saya mau tanya-tanya tentang kegiatan Maulid diba’ di Desa

Jabon ini mbk?

Jawab: oh iya-iya silahkan.

3. Mbak sebagai ketua ya sekarang ini?

Jawab: iya betul.

4. Sudah berapa lama jadi ketua mbak?

Jawab: sekitar empat tahun, pokoknya mulai tahun 2012.

5. Sekarang berapa orang mbak pengikutnya?

Jawab: ya lumayan banyak, sekitar 90 orang.

6. Bagaimana dengan pembacaannya kitab Diba’?

Jawab: kalau sekarang ya berbeda dengan awal-awal dahulu mbak,

sekarang lebih sedikit yang dibaca, tidak semuanya di baca.

7. Kalau lagu-lagu yang digunakan bagaimana mbak?

Jawab: ya sudah campuran, semakin banyak lagu-lagu yang digunakan,

ada lagu dangdut, sholawat, qasidah, pop seperti itu mbak.

8. Pelaksanaannya hari apa mbak sekarang?

Jawab: sekarang pelaksanaannya setiap hari Jumat siang mbak.

9. Mbak sudah berapa lama mengikuti kegiatan Maulid Diba’?



Jawab: ya sudah lumayan lama, mulai sejak kecil pokoknya sampai

sekarang.

10. Kenapa mau mengikuti hal tersebut mbak?

Jawab: ya senangselain bisa melakukan hal yang sunnah tapi juga bisa

berkumpul bareng teman-teman.

11. Apa alasan mbak tetap membaca Maulid Diba’ ini?

Jawab: ya karena berdoa, belajar mencintai rosulullah, kita sebagai

ummatnya sudah seharusnya seperti itu kan.

12. Apa manfaatnya selama mengikuti dan membaca maulid Diba’ ini mbak?

Jawab: ya manfaatnya banyak, bisa kumpul bareng-bareng, silaturrahim

kesetiap rumah, soalnya kalu tidak mengikuti kegiatan seperti ini tidak

mungkin bisa silaturrahim ke rumah teman sebanyak itu, walaupun hari

raya.

Draft Wawancara dengan Ibu Umi Nafi’ah

Nama                         : Umi Nafi’ah

Jabatan                       :
Penasehat Jamiyah Sholawat Maulid

Diba’ Kampung Jabon

Tanggal Wawancara  : Jumat, 20 Mei 2016

Jam Wawancara         : 16.00- Selesai

Tempat                       :

di rumah ibu Siti (Selesai acara Maulid

Diba’)

Daftar Pertanyaan :

1. Assalamualaikum bu?

Jawab: Walakumsalam warohmatullah.

2. Maaf bu saya mau tanya-tanya seputar kegiatan Maulid diba’ di Desa

Jabon ini?

Jawab: oh iya-iya nak silahkan, kalau saya bisa ya saya jawab.

3. Ibu sudah berapa lama mengikuti kegiatan Maulid Diba’ ini?

Jawab: ya sekitar 30 tahunan itu mbak, sudah lumayan lama.



4. Kenapa mau mengikuti hal tersebut Ibu?

Jawab: ya pasti mau mbak, orang ini sunnah, kita dapat berdoa bersama-

sama, berinteraksi bersama-sama.

5. Apa alasan Ibu tetap membaca Maulid Diba’ ini?

Jawab: ya karena senang bisa berdoa bersama-sama, kalau doa sendiri kan

belum tentu diterima juga mbak, selain itu saya juga rasanya tidak

mungkin sholawatan sendiri selengkap ini.

6. Apa manfaatnya selama mengikuti dan membaca maulid Diba’ ini bu?

Jawab: ya manfaatnya banyak, bisa kumpul bareng-bareng silaturrahim ke

rumah tetangga, tidak tersisih dari teman, bisa belajar hidup rukun.

Draft Wawancara dengan Kelompok Ibu-Ibu

Nama                         : Ibu-ibu Maulid Diba’

Jabatan                       :
Anggota Jamiyah Sholawat Maulid

Diba’ Kampung Jabon

Tanggal Wawancara  : Jumat, 22 April 2016

Jam Wawancara         : 16.00- Selesai

Tempat                       :

di rumah ibu Yayuk (Selesai acara

Maulid Diba’)

Daftar Pertanyaan :
1. Assalamualaikum Ibu-ibu semuanya?

Jawab: Walakumsalam warohmatullah.

2. Maaf Ibu-ibu saya mau tanya-tanya tentang kegiatan Maulid diba’ di Desa

Jabon ini mak?

Jawab: oh iya-iya mbak silahkan asalkan kami bisa menjawab saja.

3. Ibu-ibu sudah berapa lama mengikuti kegiatan Maulid Diba’ ini?

Jawab: ya rata-rat kami sudah sangat lama mbak, mulai kecil sudah

terbiasa ikut-ikut kegiatan ini.

4. Kenapa mau mengikuti hal tersebut Ibu?

Jawab: ya tidak tahu mbak kenapa mau yang penting seneng gitu saja



kalau kita-kita ini mbak, sebagai orang awam kalau kita tahu hal tu baik,

ya kita ikuti saja seperti itu.

5. Apa alasan Ibu tetap membaca Maulid Diba’ ini?

- Jawab Ibu Umi: ya karena senang bisa bersosialisasi dengan orang

banyak, bisa melihat warna-warni model teman.

- Jawab Ibu Siti Maimunah: kalau saya ya senag karena bisa membuat

hati tenang, dan mengamalkan ajaran apa yang di ajarkan di Pondok

seperti itu.

- Jawab Ibu Umtika: saya malah tidak tahu mbak  kalau ditanya alasan

seperti itu, ya yang penting saya senang ikut sampai sekarang sudah itu

saja.

- Jawab Ibu Siti Aisyah: saya pertama karena mengikuti apa yang telah

diterangkan di alquran, Allah dan malikat saja bersholawat kepada

nabi, kedua karena sunnah, kemudian mengamalkan ilmu yang saya

dapat selama belajar di pondok itu alasan saya.

- Jawab Ibu Legina: kalau saya ya cuman karena senang saja mbak

- Jawab Maya: ya saya juga cuman karena senang, selain itu saya ingin

mencari pahala sudah itu saja mbak.

- Jawab Ibu Suliani: ya saya juga sama cuma karena senang. tidaak tahu

alasan lainnya kenapa.

6. Apa manfaatnya selama mengikuti dan membaca maulid Diba’ ini Ibu-

ibu?

Jawab: ya manfaatnya bisa berkumpul bareng teman-teman, silaturrahim

ke rumah tetangga yang dekat maupun yang jauh, tidak tersisih dari teman,

belajar keruknanan, tahu model-model tren jaman sekarang dan

lainlainnya mbak banyak manfaatnya bagi kami.



َمْوِلُد الدِّْيَبِعى
﴿﴾

#
#
#
#
#
#
#
#
ـــــَذاِبْك #
#
#
#

ُهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َوبـَارِْك َعلَْيهِ اَللّٰ 
اطًا 

َهللا َوَمَالٓ 

ُهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َوبـَارِْك َعلَْيهِ اَللّٰ 
#
#
اِن َوالَْحَسنِ َحَرِم اْالِْحَســــــــــــ#

ُن ِمْن قَْوٍم ِبهٖ  َوِبهٖ #َحنْ



#ِن ُعــــــُنْوا
#ـــا

ـــــَذا َوُكْن َوُكــــــــــنِ #
ـــى َحـــــــــــَسبُ #

#اَوِاٰىل 
#َخــــــــلَُفــــــْوا

#َوهبِٰ 
#
#

#ُدْوا
ِن ِيفْ قَـــــــــــــــــَرنِ #
#
#
ىِخْفَت ِمْن ُطْوفَــــــــاِن ُلكِّ َاذٰ #
ـــــــــــــتَِعنِ #
ـــــــــمْ # ْرَمِهتِ ــى ِحبُ
#

َوبـَارِْك َعلَْيهِ ُهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم  اَللّٰ 
الْقَِوّيِ الْغَاِلْب ۞

ُب ۞
) ۞َالٓ (

قََواِلِب ۞ِذِه الْ 
اِكٍب ۞ ) ۞(ِمْن َمآ ُمَرتَ

َهْل ِمْن َوالَْمَواِهِب ۞ِمهٖ َكرَ 
َوالْقَْوَم 

یَُعاِتُب ۞ئٍِف ِلنَْفِسهٖ 

َوتََعاىلٰ ) ۞(



َوَعَرَض فَْخَرهٗ نُْوِرهٖ ِمنْ 

ُهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َوبـَارِْك َعلَْيهِ اَللّٰ 
قَاَل نُْوٌح ِبهٖ uَدُم ِبهٖ قَاَل اٰ uمُ دَ 

عُ .
ـى .ـىِكْن هٰ قَاَل ُمْوىسٰ .

ُهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َوبـَارِْك َعلَْيهِ اَللّٰ 
فَْجِر ئُِب ۞ِيفْ َظهِْرهٖ 

ُعهٗ  ِاٰىل َمسْ
اٰ قََدَماهٗ 

یَنَاُم َولٰ َالیَْغُفُل َوَال قَلُْبهٗ َوالَْمَشاِرِب ۞
ِيفْ ِلَراِكٍب ۞َوَالبَْعَدهٗ ُخْوِمصَ یَْصُمْت َوَالُجيَاِوُب ۞

َوَوَصَل اْلَكْونَْنيِ َوانَْفَصَل َعِن الَْعالََمْنيِ ۞ِمَن الَْمَالٓ َمْوِكٍب 

ُهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َوبـَارِْك َعلَْيهِ اَللّٰ 
ِرِب ۞ِمَن الَْعْرِش ۞

قَالٍَب ۞

مَّ َصلِّ َوَسلِّْم َوبـَارِْك َعلَْيهِ هُ اَللّٰ 
#َصَالُة ِهللا َماَالَحــــــْت َكَواِكْب 

#



#ُحـــــَطاَها
#
#

#فَهِمْ 
#ِذيْ 

ُرهٗ #
#
#

#ُلكِّ قَْصــــــــــدٍ 
#
#
#
#
#
#

ُهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َوبـَارِْك َعلَْيهِ اَللّٰ 

ُدهٗ 
اٰ 

ٓ َوالَْمنَاِقِب ۞ َصَالًة َوَسَالًما َدا

ُهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َوبـَارِْك َعلَْيهِ اَللّٰ 
اُطهٗ َكرِیًْما ۞َعِظْیًما ۞ َوِرصَ

قَاَل ِيفْ َحقِّهٖ 

ُهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َوبـَارِْك َعلَْيهِ اَللّٰ 



ِر الْعِ ) ( َعْن َحبْ
ْوًرا : قَاَل 

۞
۞ :

َدَم ۞
َحّىتٰ ِاٰىل 

ُهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َوبـَارِْك َعلَْيهِ اَللّٰ 
: قَاَل ) (

ِتُمهٗ  َوِجهَْرتُهٗ َماِن ۞َخيْ
َوَسِطِه ۞َوُسلَْطانُهٗ 

ٍف ۞ َمُدْوَن ُلكِّ َرشَ قُلُْوُهبُْم َمَصاِحُفهُْم َحيْ
َهللا تََعاىلٰ 

ْم ۞
ِجَباِل ۞

۞

ُهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َوبـَارِْك َعلَْيهِ اَللّٰ 

۞
َما َحَویَْت ِمْن ِخَصاِل اْلَكَرِم َوالُْجْوِد ۞

َوبـَارِْك َعلَْيهِ ُهمَّ َصلِّ َوَسلِّمْ اَللّٰ 



َواِت ۞ِمْن 
ِيف هٰ ِء ۞

ا ۞َمْســُرْوًرا ۞ تَْطهِْريً

ُهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َوبـَارِْك َعلَْيهِ اَللّٰ 
َهْیَبًة َوَوقَاًرا ۞

۩× 3۩الَْمَالٓ 
َوَضَعِت 

ِقيـَامِ َمَحلُّ اْل
﴿﴾

#
َصـــــــــلَوٰ #
#
#

ـــــــــٌس َانَْت بَــــــــْدرٌ  ــْوٌر فَــــــْوَق نُــــْورٍ َانَْت نُـــــــــ#َانَْت َمشْ
#
#

#ــــــــــــــــــــدُ 
#َمْن َراٰ 

ــــــــــــــــْورِ #
#
#
#
#
ــــــــــــلِ #
#



#
#ِزلْ 

#
#

#ِىف َمعَ 
َشُكـــــــــــْورُ #
#
#
#
#
ــــــىلٰ # َواْجنَ
ُف الَْحِســــــْنيُ #
#
#

#ـــاِت 
#
ـاِت #
#
#
َوامْ #

#َصــــــىلّٰ 
#

نَامجَِ  #َرّبِ فَاْرَمحْ

ُهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َوبـَارِْك َعلَْيهِ اَللّٰ 

ـى ۞اْلَكْوُن ِمْن نُْوِرهٖ 
الُْمْعِجَزاِت ۞



الَْمَراِضعِ ۞ِمُع ۞

ُهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َوبـَارِْك َعلَْيهِ اَللّٰ 
ْیَمَة 

َوتَْعِظْیَمُه ۞ِبذٰ ۞
ِيفْ َساِبِق ِحْمكَِتِه الْقَِدیَْمِة ۞

ُهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َوبـَارِْك َعلَْيهِ اَللّٰ 

َصْدِرَها ۞َوَوَضَعْتُه ِيفْ ِحْجرَِها ۞نَظَ 
ا ۞ِاٰىل َواْرَحتَلَْت ِبهٖ فََخَرَج ِمْن ثَْغِرهٖ 

ُمقَاِمهَا ۞
ْبَیاِن ۞ َمَع الّصِ

ُهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َوبـَارِْك َعلَْيهِ اَللّٰ 
فَانَْطلََق 

َوَوقََف 

ُهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َوبـَارِْك َعلَْيهِ اَللّٰ 
الْغَْريِ ۞ِن ۞فَقَا

ئِ 
َوِلَمقَالَِتَك َساِمًعا 

۞
اُق ۞ ِاٰىل َوَمْرَكُبَك الُْربَ



۞فَاقِ 
۞

ُهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َوبـَارِْك َعلَْيهِ اَللّٰ 

تَُقْوُل َواغَرِیَْباُه ۞
ِهللا قَرِیٌْب ۞

۞
۞

ُهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َوبـَارِْك َعلَْيهِ اَللّٰ 
بَْعِض َمْســُرْوَرًة ِاٰىل َرَجَعْت ِبهٖ 
: َوَما َاكَن ۞

الَْحَراِم ۞
ذٰ 

ْیِل ۞

ُهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َوبـَارِْك َعلَْيهِ اَللّٰ 
ُن ۞الَْحّقِ ُطُرقًا ۞

وَ 
ُه بَِدْهيًَة َهابَُه ۞َمْن َراٰ 

َولَْوَاكنَ 

ثََمٍر ۞

ى 



قَاَل بَْعُض ۞

ُهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َوبـَارِْك َعلَْيهِ اَللّٰ 

قَاِب قَْوَسْنيِ ِاٰىل ى ِبهٖ ۞
ـى ۞َواَ ۞۞

َمقَاٌل ۞ِيفْ ُلكِّ َمقَاٍم ِعْنَدهٗ َواٰ 
ْوُل ِيفْ ُسَؤاٍل َوَال َجَواٍب ۞ ْوُل ِلَسانُهٗ َال َحيُ َوَال َجيُ

ُهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َوبـَارِْك َعلَْيهِ اَللّٰ 
َوَمجََع ُهللا ُن ۞َوَما َعٰىس 

هٗ بَْنيَ ُرْؤیَِتهٖ  هٖ َوقََرَن اْمسُ َمَع اْمسِ

ُهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َوبـَارِْك َعلَْيهِ اَللّٰ 
#

ْقَت ِىف ی #ُافُِق الُْعالَ َاْرشَ
#ى

#
#

ُهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َوبـَارِْك َعلَْيهِ اَللّٰ 
ِبهٖ اٰ  َوَحصْ

َواٰ ُب َشَفاَعتَُه ۞
۞

َوَمجَاَعتِِه ۞َونُْصـَرِتِه ۞



نَا یَْوَم ِيفْ قُُصْوِرَها ۞ َواْرَمحْ
َعلْنَا ِمْن الْغَاِفِلْنيَ َعْنَك َوالَ  َوَال َجتْ

۞
رِْمهُْم ِمْن ثََواِب هٰ  ِذِه فََال َحتْ

َمَمّرِ 

ْخِمتْ وَ ِبَطاَعِتَك َمْشُغْوِلْنيَ ۞

۞
ِمْینَا َوِالٰ  نَا َوِلُمَعلِّ ِلَمَشاِخيِ

ى هٰ ۞
َوالُْمْسِلِمْنيَ َوالُْمْسِلَماِت ۞

اٰ 
﴾َالَْفاِحتَْة ﴿الُْمْرَسِلْنيَ ۞یَِصُفْوَن ۞
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