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(Munsyid Majelis Rasulullah Saw)

وَﻗْﺖِ اﻟﺴَّﺤَﺮْ ﺑِﮫْ ﯾَﻄِﯿْﺐ اﻟْﺤَﺎلْ ﻻَھْﻞِ اﻟﺼَّﻔَﺎ وَﺑِﮫْ ﯾَﺠُﻮْدُ اﻟْﻌَﻠِﻲ ﺑِﺎﻟْﻔَﻀْﻞِ ﻷَھْﻞِاﻟْﻮَﻓَﺎ
Waktu larut malam adalah saat termuliakannya keadaan orang orang suci, dan pada waktu itu pula semakin pemurah Sang
Maha Mulia dengan anugerah untuk mereka yg menepati janji untuk mengunjungi Nya (shalat malam),

ﻛَﻢْ ﻣِﻦْ ﺳَﻘِﯿْﻢٍ ﺑِﮭَﺬَا اﻟْﻮَﻗْﺖِ ﻧَﺎلَ اﻟﺸِّﻔَﺎ وَﻛَﻢْ ﺑِﮫِ اِﺗَّﺼَﻞْ ﻣِﻦْ ﻋَﺒْﺪٍ ﺑِﺎﻟْﻤُﺼْﻄَﻔَﻰ
Berapa banyak orang orang yg dimurkai dan ditimpa musibah yg diwaktu larut malam itu (mereka bermunajat pada Nya) maka
mereka mendapatkan kesejukan dan pencabutan atas musibahnya, dan berapa banyak pula para hamba yg termuliakan
dengan terhubung hatinya dengan sang Nabi saw,

وَﻗَﺎﺑَﻠَﺘْﮫُ اﻟْﻤَﻮِاھِﺐْ ﻇَﺎھِﺮًا وَاﻟْﺨَﻔَﺎ وَﻧَﺎزَﻟَﺘْﮫُ ﻟَﻄَﺎﺋِﻒْ ﺧَﯿْﺮِ ﻣَﻦْ ﻟَﻄَﻔَﺎ
Maka ia disambut dengan anugerah anugerah yg terlihat dan yg tersembunyi (permasalahan dunia dan akhiratnya), dan
turunlah untuknya kasih sayang dan kelembutan kelembutan dari yg sangat Indah kelembutan Nya.

ﻋَﻦِ اﻟْﻤَﺴَﺎوِي وَﻛُﻞِّ اﻟﺬَّﻧْﺐِ ﻓَﻀْﻼً ﻋَﻔَﻰ وَﺑَﺎرِقِ اﻟْﻔَﻀْﻞِ وَاْﻹِ ﺣْﺴَﺎنِ ﻟُﮫْ رَﻓْﺮَﻓَﺎ
dari kehinaan kehinaan dan setiap dosa, anugerah maaf Nya pun melimpah, dan pijaran cahaya kemuliaan dan keluhuran
untuknya terus bercahaya indah,

وَﺣَﺴْﺒُﮫُ ﺟُﻮْدُ ﻣَﻮْﻻَﻧَﺎ اﻟْﻌَﻠِﻲ وَﻛَﻔَﻰ وَھَﺎھُﻨَﺎ اﻟْﻘَﻮْلَ ﯾَﺎ أھْﻞَ اﻟْﻔَﮭُﻢْ ﻗَﺪْ وَﻗَﻔَﺎ
Maka cukuplah kedermawanan Tuhan kita Yang Maha Tinggi dan Maha Mencukupi segenap hamba Nya, dan sampai disinilah
wahai yang memahami, terhenti ucapan dan kata kata..

ﻣَﻦْ ذَاﯾُﻌَﺒِّﺮْ ﻋَﻦِ اﻟْﻐَﻮْثِ إِذَا وَﻛَﻔَﺎ ﯾﺎَرَبِّ زِدْﻧَﺎ ﻋَﻄَﺎﯾَﺎ ﯾَﺎرَبِّ زِدْ ﺗُﺤَﻔَﺎ
Siapakah pula yg mampu menggambarkan kemegahan
curahan hujan rahmat Nya bila sedang melimpah.., wahai Tuhan tambahkan bagi kami pemberian pemberian, wahai Tuhan
kami tambahkanlah sesuatu yg berharga,

وَاﻋْﻄِﻒْ ﻋَﻠَﯿْﻨَﺎ ﻓَﺈِﻧَّﻚَ ﺧَﯿْﺮَ ﻣَﻦْ ﻋَﻄَﻔَﺎ وَاﻋْﻠِﻲ ﻟَﻨَﺎ ﻓِﻲ رِﺣَﺎبِ اﻟْﻌِﺰّ ِﺑِﻚْ ﻏُﺮَﻓَﺎ
Maka berlemah lembutlah pada kami, sungguh engkau sebaik baik yg berlemah lembut, dan limpahkanlah kemuliaan bagi
kami dengan sambutan kemegahan kamar kamar istana Mu,

وَﺻَﻞِّ دَأْﺑًﺎ ﻋَﻠَﻰ أﺣْﻤَﺪُ وَاﻟِﮫَ اﻟﺸُّﺮَﻓَﺎ وَاﻟﺼَّﺤْﺐِ أَھْﻞِ اﻟْﮭُﺪَى وَﻣَﻦْ ﺑِﮭِﻢْ إِﻗْﺘَﻔَﺎ
Dan limpahkanlah shalawat selalu atas Nabi Muhammad saw dan keluarganya yg mulia, beserta para sahabatnya dan para
pembawa petunjuk dan semua yg mengikuti jejak mereka,

وَاﻟْﺤَﻤْﺪُ اﻟﻠﮫِ رَﺑِّﻲ ﺣَﺴْﺒُﻨَﺎ وَﻛَﻔَﻰ
Dan segala puji bagi Allah Tuhanku, Yang Maha Melindungi kami dengan kecukupan.

(Syair Al Allamah Al habib Umar bin Hafidz)

