
Teks dan Terjemahan Qasidah Sholatulloh Hi 
Taqsya 

 
َصـَال ُة   اِهللا   تـَْغــــَشا  ُكـــــْم   حــَـــبـِـيـْـِبــي   

َو َالـِــــُكــُم   َو يـَْغــــَشا  ُكـــــْم  َســــَال ُم 
Limpahan Shalawat Allah selalu meliputi kalian (Wahai Nabi SAW dan para pencintanya dan pembelanya SAW) 

dan atas keluarga kalian dan salam sejahtera selalu melimpah pada kalian.  
 

َعــَلى  َقــْدِر  اْلـَجـــَمـاِل  َمــَع  اْلـــَكــَمـاِل 
 َومـَــا َطـِر َب   اْلــُمـِحــــبُّـْو  َن   َوَهـــاُم

Sebanyak kadar segala keindahan dan kesempurnaan,  
dan sebanyak gejolak kerinduan dan kasih para pecinta Nabi SAW. 

 

لـِغـَـْيـِر   َجـــَمـا لـِـُكـــْم    َنــَظـِر ْي   َحـــَر اُم  
  َو  َغــْيـِر    َكــالَ  ِمــُكـْم   ِعــــنـِْد ْي     َكــالَ ِم
Untuk selain memandang keindahan kalian, telah kuharamkan pandanganku,  

dan selain pembicaraan kalian dihadapanku umpama lantai tempat pijakan kaki (yaitu sangat hina). 
 

َو ُعــْمٌر    َتـْسـِر  ْي    ِمـْنـُكــْم   بـَـْعــَض    يـَـــْو ٍم  
 َو َســـا َعـُة   َغــــْيِر   ُكـــْم   َعــاٌم   َفــَعـاُم

Dan usiaku terlewatkan bersama kalian seakan beberapa hari (terasa sangat singkat),  
dan sesaat tanpa kalian bagaikan bertahun-tahun. 

 

َوَصـبـِْر  ْي    َعــْنـُكـــُم   َشـْيٌء   ُمـَحــــاٌل  
 َو مـَـا ِلـْي     َقــاِتـٌل     ِإ الَّ   الـْـِفـــَطـاُم

Dan sabar dari merindukan kalian adalah hal yang mustahil, 
dan tak ada (yang kutakutkan) sebagai pembunuh, selain perpisahan dengan kalian.  

 

ِإ َذا  َعــا  يـَـْنـُتـــُكــْم    َذا  َلـْت    ُهـُمــْو   ِمــْي  
 َو ِإ ْن   ِغــْبـــُتـْم     َد  َنـى   ِمـنـِّـي   الـِْحـــَمـاُم

Apabila aku melihat kalian maka hilanglah kesedihanku,  
dan apabila kalian tiada maka telah dekatlah padaku kematian. 

 
 
 
 
 



 

َاَو دُّ   ِبــَأْن    َأ  ُكـــْو َن    َلــــُكــْم    َجـــِلـيـْـــًسا 
 َو  تـُْنـَصـُب   لـِي   ِبـَر  بـِْعـــُكــُم   ِخــَيـاُم

Aku sangat berhasrat untuk selalu menjadi pendamping kalian, dan dibuatkan kemah di halaman rumah kalian,  
(ungkapan hati dari besarnya hasrat untuk selalu tidak berpisah, apabila tidak mendapat tempat tinggal di rumah mereka, 

maka cukuplah di halaman rumah mereka). 
 

بــََداُه   بـِالـْـِو  َصــاِل    َمــِر  يـَْض   َهْجـــٍر  
 يـَـِهــيـْــُم    ِبــُكــْم   ِإَذا  َســَجـَع   اْلـَحـــَمـُم

Maka mulialah (mendekat padaku) dengan menyambung (pertemuan) setelah pedihnya perpisahan, (denganku) 
 yang selalu mendambakan kalian setiap kali burung-burung merpati saling bersenandung 

 (maksudnya tidak pernah ada berakhir). 
 

َحـــِد  يـُْث    َغــــَر ا  ِمـِه    ِفـــْيــُكـــْم   َقـــِد  يـْـٌم 
 َو  َمـلـْـَبـُسـُه   ِمــَن   اْلـُحـــبِّ   الــسِّــــَقـاُم

Kabar tentang ia (diriku) tergila-gila pada kalian telah lama terdengar, 
dan pakaian (yang menutupiku) dari kecintaan adalah kesusahan.  

 

َفـــَأنــْـُتـْم    ِفي   ْاُأل ُصـْو ِل    َأَجــــلُّ    َأْصـــٍل  
 ِإ َذا  ِشــْئـُتـْم    َتـَحـــصَّـَل    ِلي   اْلـَمــَر اُم

Dan kalian dari segala sumber (kemuliaan) adalah sumber yang sangat kuat,  
apabila kalian menghendaki, maka akan tercapailah untukku segala keinginan. 

 

بـُِكـــْم   َصـْعُب    ْالـُأل ُمـْو ِر    يـَعـُـْو ُد   َســــْهـالً   
 َفــِباْ ِإل ْحــــَسـاِن   ُجــْو ُدو ا   يـَا ِكــَر  اُم
Sebab kalianlah segala permasalahan berbalik menjadi kemudahan,  

maka Demi Yang Maha Memiliki Kebaikan, bermurah hatilah wahai orang-orang yang mulia. 
 

فـَــَلـْيـَس    ِســَو ا  ُكـــُمـْو   لـِْلـُجــْو ِد   َأْهـــــالً    
 َفـَكــْيـَف    َنــِذ يــُْد   ُصــْو  ِحــيـُْكـــُم   يــَُضـاُم

Maka tiadalah selain kalian orang yang lebih bermurah hati.  


