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ْحم  ِحيِْ بِْسِم هللِا الرَّ  ِن الرَّ

دْ ـــــــــُمحَ َي َرب ِ َصل ِ عَََل  ۞  َوَســـــــل ِْ عَلَْيــــِه  َرب ِ َصل ِ  يَ   مَّ

ــ  يَ  ــــُه ِِبلْفَِضـ  لَْ ــــــــْغُه الَْوِسيْ ـــــــَي َرب ِ بَل ِ  ۞  ـــْيلَْ ــ َرب ِ ُخصَّ

ََللَْ  يَ   َحابَةْ ـــَي َرب ِ َوارَض َعِن الصَّ  ۞  َرب ِ َو أَْرَض َعِن السُّ

يْـــــنَا ب ِ رَ  يَ   اِيخْ ــــِن الَْمشَ َي َرب ِ َواْرَض عَ  ۞   فَاْرَحــــــــْم َواِِلِ

ــ َي َرب ِ َواْرَحْ  ۞  َرب ِ َواْرَحـــــْم ُك ِ ُمْســِلْ  يَ  ــ نَا جَِ ــــــ  ْيَعا ـــ

 بْ ل ِ ُمْذنِ ڪَُي َرب ِ َواغِْفْر لِ  ۞  َرب ِ ََل تَْقــــــــَطْع َرَجـــــانَ  يَ 

 انَ ـــــْع ُدعَ ـــــــَي َرب ِ َي َسامِ  ۞  ـــنَا نَُزْوُرهْ ــ ـ َرب ِ بَل ِْغــــــــــ  يَ 

ــ َشاَن ِبنُ ــــــ َي َرب ِ تَغْ  ۞  َرب ِ ِحْفــــَظانَْك َوأََمــــانَكْ  يَ   ْوِرهْ ــــــ

ــ ـ ـ نَّا جِ ڪِ َي َرب ِ َواسْ  ۞  َرب ِ أَِجـــــْرَن ِمْن عََذاِبكْ  يَ   نَانَكْ ـ

ـــــَعاَدةْ  يَ  ــ َي َرب ِ َواْرُزقْ  ۞  َرب ِ ِحــــْطنَا ِِبلسَّ ــ نَا الشَّ ـــ  هَاَدةْ ـ

ــ َي َرب ِ َواْص  ۞  َرب ِ َواْكِف ُك ِ ُمــــــْؤِذيْ  يَ   ْح ُكَّ ُمْصِلحْ لِ ـــ

 عْ فَّ ــــــلُْمشَ  ِِب ِتْ ــــــــَي َرب ِ نَْ  ۞  ـــل ِْ ـَرب ِ َصل ِ عَلَْيـــــِه َوَسـ  يَ 
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Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang 

(1) Ya Allah, Tuhan kami, limpahkanlah rahmat kepada 

Nabi Muḥammad  Ya Allah, Tuhan kami, limpahkanlah 
rahmat dan salam kepadanya. 

(2) Ya Allah, Tuhan kami, sampaikanlah wasilah kepada 

Nabi Muhammad  Ya Allah, Tuhan kami, istimewakanlah 
karunia-Mu kepadanya. 

(3) Ya Allah, Tuhan kami, ridhailah para sahabatnya  Ya 
Allah, Tuhan kami, ridhailah keturunannya. 

(4) Ya Allah, Tuhan kami, ridhailah para guru dan ‘ulama’  
Ya Allah, Tuhan kami, kasih-sayangilah para orang tua kami. 

(5) Ya Allah, Tuhan kami, kasih-sayangilah kami semua  
Ya Allah, Tuhan kami, kasih-sayangilah setiap orang muslim. 

(6) Ya Allah, Tuhan kami, ampunilah setiap muslim yang 

berdosa  Ya Allah, Tuhan kami, janganlah Engkau 
putuskan harapan kami. 

(7) Ya Allah, Tuhan kami, Engkaulah Yang mendengar doa 

kami  Ya Allah, Tuhan kami, sampaikanlah kami untuk 
menziarahi Nabi. 

(8) Ya Allah, Tuhan kami, terangilah kami dengan cahaya 

Nabi  Ya Allah, Tuhan kami, lindungilah kami dan 
selamatkanlah kami. 

(9) Ya Allah, Tuhan kami, berilah kami tempat tinggal di 

surga-Mu  Ya Allah, Tuhan kami, jauhkanlah kami dari 
adzab-Mu. 
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(10) Ya Allah, Tuhan kami, berilah kami anugerah mati syahid 

 Ya Allah, Tuhan kami, bahagiakanlah kehidupan kami. 

(11) Ya Allah, Tuhan kami, perbaikilah setiap orang yang 

berusaha untuk berbuat baik  Ya Allah, Tuhan kami, 
hindarkanlah kami dari orang yang suka menyakiti. 

(12) Ya Allah, Tuhan kami, kami akhiri doa kami dengan 

mengharap pertolongan  Ya Allah, Tuhan kami, 
limpahkanlah rahmat dan salam kepada Nabi. 

  

ْ وَ هُمَّ َصل ِ وَ ل م لاَ   َِبِرْك عَلَْيهِ َسل ِ

“Ya Allah, limpahkanlah rahmat, salam dan berkah 
kepada Nabi.” 

ِحْيِ  ْحِن الرَّ  بِْسِم هللِا الرَّ

ْ ڪُ ءَ آ  لََقْد جَ  َأنُْفِسُُكْ َعزِيٌْز عَلَْيِه َما َعنِتُّ ْن  ْم َرُسْوٌل م ِ

ِِبلْ  عَلَْيُُكْ  رَ ْيَ ُمْؤِمنِ َحرِيٌْص  ِحْيٌ   رَّ  فَ   ۞   ُؤْوٌف 
 
َّ وَ تَ   نْ ا ا وْ ل

 ل    هللاُ   ِبَ س ْ حَ   لْ قُ فَ 
 
َ  ا    لم

 
 بُّ رَ   وَ هُ وَ   ُتۖ ّكَّْ وَ تَ   هِ يْ لَ عَ  ۖ  وَ  هُ َلَّ ا

نَّ هللَا وَ   ۞  ْيِ ظِ عَ الْ   ِش رْ عَ الْ 
 
يَُصلُّْوَن عَََل النَِّب ِ   َمل ئَِكتَه  ا

 َ يَْن أ َمنُْوا َصلُّْوا عَلَْيِه  آ  ي ِ َا اَّلَّ  ۞ َسل ُِمْوا تَْسِلْيًماوَ َأُّيُّ
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“Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha 

Penyayang. Sungguh telah datang kepadamu seorang 

Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya beban 

penderitaanmu. Dia sangat menginginkan (keimanan dan 

keselamatan)mu. Dan dia amat mengasihi serta amat 

menyayangi orang-orang yang beriman  Jika mereka 

berpaling (dari keimanan), maka katakanlah: Cukuplah 

Allah bagiku; tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-

Nya aku bertawakkal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki 

'Arsy yang agung  Sesungguhnya Allah dan para 

malaikat-Nya bersalawat untuk Nabi, (oleh karena itu) 

wahai orang-orang yang beriman bersalawatlah kamu 

untuk Nabi, dan ucapkanlah salam hormat kepadanya.” 

  

ْ وَ هُمَّ َصل ِ وَ لل م اَ   َِبِرْك عَلَْيهِ َسل ِ

“Ya Allah, limpahkanlah rahmat, salam dan berkah 
kepada Nabi.” 

َرجِ اِن وَ ـــــَع الشَّ ــــــَي َرِفيْ   ََلٌم عَلَْيكَ ــــ سَ ْوَل هللاِ َي َرسُ  ۞  اِلَّ

َة الْعَ ـــــــ جِ ًة يَ ـــــْطفَ عَ  ۞  َرمِ ڪَالْ ْوِد وَ ـــــَي أَُهْيَل الْجُ   لَِ ـــْْيَ

حْ 
 
ــ َحَرِم اَْل ُن جِ  ۞  الَْحَسنِ َساِن وَ ــ ـ ـ اٌن ِبَذا الْحَ ـــــــََنْ  َرمِ ـــْْيَ

ــ ِمْن خَ  ِبه  وَ  ُن ِمْن قَ  ۞  ْم أ ِمنُْوا ْوِفهِــــــــــ  نُْوا ڪَْوٍم ِبِه سَ ـــََنْ

َّئِ  ــ ْد ِفيْ ـــــفَات  ْوا ــــنُ ْرأ ِن عُ ــــــــــلْقُ ِت ا ِبآ يَ وَ  ۞  نَا أََخا الَْوَهنِ ـــــ
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ــ الَْبيُْت يَآْلَُف فَا وَ ــــــالصَّ وَ  ــ تَْعرِفُ ْطَحا وَ ــــــنَْعِرُف الْبَ  ۞  نَاــــ  نَاـــ

 نَا ــــ َخْيُف مِ ََل وَ ــ ـ ـــلَنَا الَْمعْ وَ  ۞  نِ ڪُ ْن وَ كُ َذا وَ ـه فَاعْلََمْن 

ــ عَِِلُّ الُْمْرتَ وَ  ــ نَا خَ لَ وَ  ۞  ََض َحَسبُ ـــــــ  ْْيُ اْلََنِم أَُب ــــــــــــ

ــ نَسَ  ََل الس ِ  ۞  ِه ِمْن َدَخنِ ـــــبًا َما ِفيْ ـــ
 
ــ َو ا  ْيَطْيِ نَْنتَِسبُ ـــ

َماٍم بَعْ ڪَ  ۞  رِفُْوا ـــُه َساَداٌت ِبَذا عُ ـــــِمنْ 
 
 ْوا ـــَدُه َخلَفُ ـــــْم ا

ْهِر وَ ـــــــِمْن قَ  َمنِ ِدْْيِ اِلَّ  َذا الَْوْصِف قَْد ُوِصُفْوا ــــِبم وَ  ۞  الزَّ

 ِديَْن عَِِلْ  َزيِْن الَْعابِ لُ ــــــــِمثْ  ۞  ْْيِ َوِلْ ـــــِه الَْباِقِر خَ ـــــَوابْنِ 

ــ عَِِلٌّ ِذي الْعُ وَ  اِدِق الْحَ وَ  ۞  ِقنِ ـــــََل الْيَ ـــ َماِم الصَّ
 
 ِفلِ ـــــــ اَْل

يَْن هُ ـــــفَهُُم الْقَ  ۞  ا ُدوْ ــــْضِل هللِا قَْد َسعِ ـــــفَ بِ وَ  ِ  ُدْوا ـــــْوُم اَّلَّ

 ُدْوا ـــــْْيِ هللِا َما قََص ــــــِلغَوَ  ۞  ْرأ ِن ِِفْ قََرنِ ـــــــــَع الْقُ ـــــمَ وَ 

هُرِ أَ  ۞  رِ ڪِ اُن اْلَْرض فَادَّ ــــُُهْ أَمَ   ْهُل بَيِْت الُْمْصَطفَى الطُّ

ــ ِمثْ  َنِ آ  َما قَْد جَ لَ ــــ ُْوا ِِبْلَْنُ  ۞  َء ِِف السُّ ّب ِ ُهرِ ــــــــــــش ُ  ِم الزُّ

َذا ــــــــــْيُ لِلنَّ ــــــَسفِ وَ  ۞   أََذى ُك ِ ِخْفَت ِمْن ُطْوفَاِن   َجاِة ا 
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 ْوُن كََذا ڪُُج فْْيَا ََل تَ ــــفَانْ  ۞  تَِعنِ ــــ  َواسْ ِصْم ِِبللِ ــــــَواْعتَ 

ْرَمتِِ ـــــــَواهْ  ََن ِِبُ ــ َرب ِ فَانْفَ  ۞  مْ ِدَن الُْحس ْ  ِتِمْ ڪَ ْعنَا ِببَْ ــ ــ ــــ

ــ أَِمتْ وَ  ۞  َتِ ـــــــــــَعافَاٍة ِمَن الْفِ ــــــ ـمُ وَ  ــ ـ ــ ــــ  َطِريْقَِتِمْ   ا ِِفْ نَ ـــــ

(1) Ya Rasulullah, salam sejahtera semoga tetap kepadamu 

 Wahai Rasul yang agung dan tinggi derajatnya. 

(2) Engkau adalah pemimpin rumah tangga yang lemah-

lembut  Engkau adalah orang yang dermawan dan murah-
hati. 

(3) Kami adalah para tetangga di tanah Haram ini  Tanah 
yang memberikan kebaikan dan penuh berkah. 

(4) Kami adalah keturunan dari kaum yang pernah tinggal 

di tanah Haram  Sebuah tempat yang menjadikan 
mereka aman dari rasa takut. 

(5) Dengan ayat-ayat di-Qur’an mereka diberi petunjuk  
Semoga tidak ada di antara kami yang berhati lemah. 

(6) Kami kenal padang pasir, dan padang pasirpun mengenal 

kami  Bukit Shafa dan Baitullah amatlah menawan hati kami. 

(7) Kami mempunyai Ma‘la, dan masjid Khaif di Mina  Maka 
ketahuilah tempat-tempat ini dan renungkanlah keagungannya. 

(8) Kami mempunyai seorang ayah, yang sebaik-baik 

makhluk (Nabi s.a.w.)  Dan Sayyidina ‘Ali al-Murtadha yang 
menjadi keluarganya. 
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(9) Kepada kedua orang cucunya (Hasan dan Husein r.a.) 

kami bernasab  Sebagai keturunan sejati dan tidak pernah 
ternoda. 

(10) Berada banyak Imam-imam yang menggantikan sesu-

dahnya  Di antara mereka dikenal dengan julukan para 
Sayyid. 

(11) Sejak zaman dulu, dengan julukan inilah mereka lebih 

dikenal  Sebagai keturunan yang mulia. 

(12) Seperti Imam Zain-al-‘Abidin (‘Ali bin Husain bin ‘Ali bin 

Abi Thalib r.a.)  Dan putranya Imam al-Baqir sebaik-baik 
wali. 

(13) Imam Ja‘far ash-Shadiq yang sangat bijaksana  Dan 
Imam ‘Ali yang sangat kuat keyakinannya. 

(14) Mereka itulah orang-orang yang telah mendapat 

petunjuk  Dan dengan karunia Allah mereka bahagia. 

(15) Mereka tak pernah bertujuan selain untuk Allah  Dan 
mereka selalu berpegang teguh kepada Kitabulllah (al-
Qur’an). 

(16) Keluarga Nabi al-Mushthafa s.a.w. yang suci  Ingatlah 
bahwa mereka itu adalah pencipta keamanan di muka bumi. 

(17) Mereka itu bagaikan bintang-bintang yang bersinar 

terang  Sebagaimana yang pernah di sebutkan dalam 
hadits-hadits Nabi. 

(18) Mereka itu bagaikan kapal penyelamat  Di saat 
engkau takut dari topan yang menyusahkan. 
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(19) Selamatkanlah diriku di dalamnya, janganlah kamu 

berada dalam kesusahan  Dan tetaplah berpegang 
kepada Allah dan minta tolonglah kepada-Nya. 

(20) Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang ber-

guna lantaran mereka  Dan berilah kami petunjuk 
kebaikan lantaran menghormati mereka. 

(21) Dan matikanlah kami di jalan mereka  Dan selamat-
kanlah kami dari segala macam fitnah. 

 

ْ وَ هُمَّ َصل ِ وَ لل م اَ   ْيهِ َِبِرْك عَلَ َسل ِ

“Ya Allah, limpahkanlah rahmat, salam dan berkah 
kepada Nabi.” 

حِ  ْحِن الرَّ  ْيِ بِْسِم هللِا الرَّ

 ِ اِلِب    ۞ الَْقِوي ِ الْغَاِلِب  الَْحْمُد ِِل م الَْباِعِث   ۞ الَْوِل ِ الطَّ

اِلِب  الَْواِرِث الَْما  ِئِل أ  الزَّ ئِِن وَ آ  الْبَ ئِِن وَ ِم اْلكَ عَالِ   ۞ ِنِح السَّ

اِهِب  وَ  ُحُه اْل ِفُل وَ   ۞اَّلَّ ب ِ اِلُع وَ ِئُل وَ َمآ  الْ يُس َ  ۞الَْغاِرُب  الطَّ

اِمُت وَ  النَّاِطُق وَ ُدهُ يَُوح ِ وَ  يَْْضُِب   ۞ِئُب  أ  اَّلَّ الَْجاِمُد وَ الصَّ

اِكُن وَ  اِرُب ِبَعْدِلِ السَّ   ۞  يَْسُكُن ِبَفْضِِلِ الضَّ
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   )ل  
 
َ ا  لم

 
ِِفْ    ۞ ِئِب  آ  الَْعجَ وَ   ه   بَِديَْع ِحكَِ َحِكْيٌ َأْظَهرَ   َلَّ هللُا(  ا

ا وَ   َخلََق   ۞ ِذِه اْلَقَواِلِب  ْيِب هم ْيِب تَْركِ تَْرِت  َعُضًدا  َعْظًما وَ ُمخًّ

ا وَ لَْحًما وَ ُعُرْوقًا وَ وَ  اِكٍب  ِجْْلً ِمْن    ۞ َشْعًرا ِبَنْظٍم ُمْؤتَِلٍف ُمََتَ

ْلِب وَ   ٍء َداِفقٍ آ  مَ  ُرُج ِمْن بَْيِ الصُّ    ۞   ِئِب أ  الَتََّ ََيْ

َ   )ل   لم
 
َلَّ هللُا( َكِرْْيٌ بََسَطا

 
اِهَب  الَْموَ وَ   بَِساَط َكَرِمه     ِلَخْلِقه   ا

ََل َسَ   ۞ 
 
نَْيا وَ آ  يَْْنُِل ِِفْ ُك ِ لَْيَلٍ ا َهْل ِمْن     يُنَاِديْ ِء اِلُّ

تَْغِفٍر َهْل ِمْن تَ  َطاِلِب َحاَجٍة فَآُِنْيَِلُ  َهْل ِمْن   ۞ ئٍِب آ  ُمس ْ

اْلَ   ۞ الَْمَطاِلَب   ِقيَاًما عَََل  اَم  َرَأيَْت الُْخدَّ قَْد  ْقَداِم وَ فَلَْو 

ُموْ  َواِكِب  َجاُدْوا ِِبِلُّ   ۞ ِئٍب  آ  تَ الَْقْوَم بَْيَ َنِدٍم وَ وَ  ۞ غِ السَّ

لَْيِه  وَ   ۞ يَُعاِتُب    ئٍِف ِلَنْفِسه  آ  خَ وَ 
 
نُْوِب ا ٍب  َهارِ أ ِبٍق ِمَن اَّلُّ

تِْغَفارِ   ۞  َاِر ُذيُ فَََل يََزالُْوَن ِِف اَْلِس ْ ْوَل   َحَّتَّ يَُكفَّ َكفُّ الَّنَّ

َأْدَرُكْوا ِرَضا  فَاُزْوا ِِبلَْمْطلُْوِب وَ   قَدْ فََيُعْوُذْوَن وَ   ۞ َياِهِب  الَْغ 

   ۞   ِئبٌ آ  ُهَو خَ لَْم يَُعْد َأَحٌد ِمَن الَْقْوِم وَ الَْمْحُبْوِب وَ 

َ   )ل   لم
 
َلَّ ا

 
  ه  ْوَجَد نُْوَر نَِبي ِ تََعاََل ِمْن َمِِلٍ َأ وَ   ْبَحانَه  ( فَس ُ  هللاُ  ا

 ( ٍد  نُوْ ملسو هيلع هللا ىلص ُمَحمَّ ِمْن  أ دَ   قَْبلَ   ِره  (  لَُق  ََيْ ْيِ  َأْن  الط ِ ِمَن  َم 
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ِزِب   يَ وَ  ۞ الَلَّ ُد  قَاَل هم ِء وَ آ  َعَرَض فَْخَرُه عَََل اْلَش ْ ي ِ َذا س َ

   ۞   ِئِب آ   الَْحبَ مُ رَ ڪْ أَ ِء وَ آ  َأَجلُّ اْلَْصِفَي ِء وَ آ  اْلَنِْبَي 

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. 

Segala puji bagi Allah, Yang Maha Kuat lagi Maha 
Perkasa. Yang Maha Pelindung lagi Maha Penuntut, Yang 
Membangkitkan (manusia dari kubur), Yang Mewarisi, 
Yang Memberi dan Yang Melenyapkan. Yang Maha 
Mengetahui segala apa yang ada, yang tampak, yang 
tersembunyi atau yang telah lenyap. Bertasbih kepada-
Nya semua yang pergi dan yang datang, yang terbit dan 
tenggelam. Dan meng-Esa-kan-Nya semua yang bisa 
bicara atau yang tidak, yang padat atau yang cair. Yang 
diam bisa bergerak, dan yang bergerak bisa diam lantaran 
keadilan-nya dan karunia-Nya.  

Tiada Tuhan selain Allah, Tuhan Yang Maha Bijaksana. 
Dia perlihatkan hikmah-hikmah dan keajaiban-keajaiban 
ciptaan-Nya yang indah. Di dalam menyusun anatomi 
tubuh manusia, Dia ciptakan otak dan tulang, otot dan 
pembuluh darah, daging dan kulit, serta rambut, semuanya 
tersusun dengan rapi dan tepat. Bermula dari sperma yang 
memancar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. 

Tiada Tuhan selain Allah, Yang Maha Mulia, Yang telah 
menghamparkan kedermawanan dan anugerah-Nya 
kepada semua makhluk. Setiap malam Allah turun ke langit 
dunia dan berseru: “Adakah hamba yang meminta ampun? 
Adakah hamba yang bertobat? Adakah hamba yang minta 
dipenuhi hajatnya, sehingga akan Aku penuhi pemintaan-
permintaannya. Tahukah kamu orang-orang yang berbakti 
kepada Allah, mereka bangun malam beribadah di atas 
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kaki mereka dengan air mata yang bercucuran. Dan 
tahukah kamu orang-orang yang menyesali dosanya lalu 
bertobat, khawatir terhadap keselamatan dirinya lalu 
mencela perbuatan buruknya, menghindarkan diri dari 
dosa-dosa, lalu kembali kepada Allah. Mereka selalu 
meminta ampunan Allah (beristighfar) sepanjang waktu 
dengan hati yang tulus. Maka mereka kembali kepada 
Allah yang dicintai-Nya. Sehingga tak seorang pun dari 
mereka yang kembali kepada Allah dengan hati kecewa. 

Tiada Tuhan selain Allah, Dzat Yang Maha Suci dari 
kekurangan, Yang telah menciptakan Nur Muḥammad 
s.a.w. sebelum menciptakan Nabi Ādam a.s. dari tanah liat. 
Dan Allah banggakan Nabi s.a.w. di hadapan semua 
makhluk seraya berfirman: “Inilah penghulu para Nabi 
(‘alaihimus-salaam), manusia terpilih yang paling agung, 
dan kekasih Allah yang paling mulia.” 

  

ْ وَ هُمَّ َصل ِ وَ لل م اَ   َِبِرْك عَلَْيهِ َسل ِ

“Ya Allah, limpahkanlah rahmat, salam dan berkah 
kepada Nabi.” 

ِقْيَل:    ۞ََل الَْمَراتِِب  قَاَل: أ َدُم ِبِه ُأِنْيَِلُ َأعْ   ،ِقْيَل: ُهَو أ َدمُ 

نُْوحٌ  الْغَرَ   ،ُهَو  ِمَن  يَْنُجْو  ِبِه  نُْوٌح  وَ قَاَل:  َمْن ِق  َُّيِِْلُ 

بَْراِهْيُ : ُهَو  ِقْيلَ  ۞ْلَقَاِرِب  اَخالََفُه ِمَن اْلَْهِل وَ 
 
قَاَل:    ،ا

ُتُه عَََل ُعبَّاِد اْلَْصنَاِم وَ  ِبِه تَُقْوُم ُحجَّ بَْراِهْيُ 
 
ِب الَْكَواكِ ا
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َذا ْن هم ڪِقَاَل: ُمْوَس َأُخْوُه َو لم   ،ِقْيَل: ُهَو ُمْوَس   ۞

ْيٌ وَ َس  ُموْ َحِبْيٌب وَ   ، ِقْيَل: ُهو ِعيَْس   ۞ُمَخاِطٌب  َّكِ

ُ ِبِه وَ اَل: ِعيَْس يُبَ قَ  تِِه اَكلَْحاِجِب  ّش ِ بَْيَ يََدْي نُُبوَّ ُهَو 

ِ ِقْيَل: فََمْن هم   ۞ تَُه ُحلََّت َذا الَْحِبيُْب الَْكِرْْيُ اَّلَّ ْي َألْبَس ْ

 اْجتَُه ِبِتْيَجاِن الَْمهَابَِة وَ تَوَّ وَ   ۞الَْوقَاِر  
 
َت وَ   ۞ فِْتَخاِر  َْل نََّشْ

الْعَ  َرْأِسِه  ُهوَ   ۞ئِِب  آ  َص عَََل  اِ قَاَل:  نَِبٌّ  ِمْن    تََخْرتُُه  س ْ

ُه وَ يَُمْوُت َأبُْوُه وَ   ۞لَُئ ِ ابِْن غَاِلٍب   ُه ُثَّ ُأمُّ  ََعُُّه  يَْكُفُِلُ َجدُّ

ِقْيُق َأبُْو َطاِلٍب   ۞  الشَّ

(Ketika Allah menciptakan Nur Awwal), Malaikat bertanya; 
Apakah itu (Nur) Adam a.s.? Allah Berkata; “Bahkan dengan 
Nur itu, Adam Aku berikan derajat yang tinggi”.  

Malaikat bertanya lagi; Apakah itu (Nur) Nuh a.s.? Allah 
Berkata; “Bahkan dengan Nur itu, Nuh selamat dari tengge-
lam yang menghancurkan keluarga dan kerabat yang 
menentangnya”.  

Malaikat bertanya lagi; Apakah itu (Nur) Ibrahim a.s.? Allah 
Berkata; “Bahkkan dengan Nur itu, Ibrahim mampu membuk-
tikan ajarannya di hadapan para penyembah berhala dan 
bintang-bintang”.  

Malaikat bertanya lagi; Apakah itu (Nur) Musa a.s.? Allah 
Berkata; “Bahkan Musa adalah saudara Nur ini, hanya saja 
Nur ini adalah kekasih-Ku, sedangkan Musa adalah orang 
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yang Aku beri kemuliaan dengan ucapan dan kemampuan 
berbicara (denganKu)”.  

Malaikat bertanya lagi; Apakah itu (Nur) Isa a.s.? Allah 
Berkata; “Bahkan Isa ini yang nantinya akan membawa kabar 
gembira tentang kelahiran dan kenabian Nur ini dalam jangka 
waktu yang dekat”.  

Malaikat bertanya lagi; Lalu siapakah kekasih mulia yang 
telah Engkau hiasi dengan keagungan, dan Engkau mahkotai 
dengan mahkota kebesaran dan kebanggaan, serta Engkau 
kibarkan bendera-bendera di atas kepemimpinannya? Allah 
Berkata; “Dia adalah seorang Nabi yang Aku pilih dari 
keturunan Lu’ay Bin Ghalib. Ayah dan ibunya wafat, lalu ia 
dipelihara kakeknya, kemudian dipelihara pamannya yang 
bernama Abu Thalib, (saudara kandung ayahnya)”. 
 
 
 

ْ وَ هُمَّ َصل ِ وَ لل م اَ   َِبِرْك عَلَْيهِ َسل ِ

“Ya Allah, limpahkanlah rahmat, salam dan berkah 
kepada Nabi.” 

  ۞   ِِفْ َظهِْرِه عَََلَمةٌ   ۞ َدِي الِْقيَاَمِة  يُْبَعُث ِمْن ِِتَاَمِة بَْيَ يَ 

ُ الَْغَماَمُة    لَْيِِلُّ  فَْجِريُّ الِْجِبْيِ   ۞ ِئُب  آ  تُِطْيُعُه السَّ   ۞ تُِظِلُّ

ُعُه    ۞ َأِلِفيُّ اْلَنِْف ِمْيِميُّ اْلَفِم نُْوِِنُّ الَْحاِجِب    ۞   ِئِب أ  وَ اَّلَّ  َسْ

ََل ال 
 
ُه ا َباِق ََثِقٌب  يَْسَمُع ََصِْيَر الَْقَلِ بَََصُ ْبعِ الط ِ قََدَمُه    ۞ س َّ
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َتَكُه ِمَن الِْمَحِن وَ قَبَّلَُهَما اْلَبِعْْيُ فَآََزاََل َما  أ َمَن    ۞ ِئِب  أ  النَّوَ اش ْ

  ۞ َخاَطَبْتُه اْلَْحَجاُر  َسلََّمْت عَلَْيِه اْلَْْشَاُر وَ بُّ وَ ِه الضَّ بِ 

لَْيِه الِْجْذُع َحِنْيَ َحزِيٍْن نَ وَ 
 
يََداُه تَْظَهُر بََرَكُتَُما    ۞ ِدٍب  َحنَّ ا

  ََل يَنَاُم َو لَِكنْ قَْلُبُه ََل يَْغُفُل وَ   ۞ الَْمَشاِرِب  ِِف اْلَمَطاِِعِ وَ 

َواِم ُمَراِقٌب    ِة عَََل لِلِْخْدمَ  ْن ُأْوِذَي يَْعُف وَ   ۞ اِلَّ
 
ََل يَُعاِقُب  ا

ْن ُخْوِِصَ يَْصُمْت وَ   ۞ 
 
ََل أَ َأْرفَُعهُ   ۞ ََل ُُيَاِوْب  َو ا

 
ِف   ا ْْشَ

ِِفْ    ۞ ََل بَْعَدُه ِلَراِكٍب  ِِفْ َرْكَبٍة ََل تَنَْبِغْي َقْبَِلُ وَ   ۞ اْلَمَراِتِب  

َذا    ۞ ُق عَََل َساِئِر اْلَمَواِكِب  ِة يَُفوْ ََلئِكَ َمْوِكٍب ِمَن الْمَ 
 
فَا

ََل وَ   ۞ انَْفَصَل َعِن الَْعالَِمْيَ  اْرتََقى عَََل اْلَكْونَْيِ وَ 
 
  َوَصَل ا

 ۞   اْلُمَخاِطَب  ُكْنُت َلُ َأَن النَِّدْْيَ وَ قَاِب قَْوَسْيِ 

Nabi Muḥammad diutus (sebagai Rasūlullāh s.a.w.) di 
negeri Tihāmah (Makkah) di akhir zaman, dipunggungnya 
terdapat suatu tanda kenabian, jika berjalan ia dinaungi 
mendung dan diikuti awan, mukanya cerah bagaikan fajar 
pagi, rambutnya hitam bagaikan gelapnya malam, 
hidungnya mancung bagaikan huruf alif, mulutnya indah 
bagaikan huruf mīm, alisnya melengkung bagaikan huruf 
nūn. Pendengarannya amat peka hingga mampu 
mendengar goresan pena. Penglihatannya sangat tajam 
mampu menembus langit ke tujuh. Kedua kakinya diciumi 
oleh unta, sehingga onta itu hilang rasa derita karena 
musibah yang dikeluhkannya. Binatangpun mempercayai 
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kerasulannya, dan pohon-pohon mengucapkan salam 
kepadanya, demikian pula bebatuan menyapanya, bahkan 
batang kurmapun sangat menyayang dan merindukannya, 
bagaikan orang yang sedih dan gelisah menunggu 
kedatangannya. Kedua tangannya mengandung berkah 
pada makanan dan minuman. Hatinya tak pernah lengah 
dan tidak pernah tidur, bahkan selalu berkhidmat dan 
mengingat Allah. Jika disakiti selalu memaafkan dan tak 
pernah menyimpan rasa dendam. Jika diajak bertengkar 
selalu diam dan tidak mau menjawab. Dia, Muḥammad 
s.a.w. diangkat oleh Allah ke derajat yang paling mulia dan 
terhormat, yang belum pernah dicapai oleh orang-orang 
sebelumnya atau sesudahnya. Ketika berada di tengah-
tengah rombongan para Malaikat, dia melewati dua alam 
(alam manusia dan alam malaikat) dan terpisah dari kedua 
alam itu, sampai ke tempat yang dekat dengan Sidratul 
Muntahā, maka kata Allah: “Akulah Penghiburnya dan 
Yang berbicara kepadanya.” 

 

ْ وَ هُمَّ َصل ِ وَ لل م اَ   ْيهِ َِبِرْك عَلَ َسل ِ

“Ya Allah, limpahkanlah rahmat, salam dan berkah 
kepada Nabi.” 

ُه ِمَن اْلَعْرِش    دَ   ۞ ُثَّ َأُردُّ قَْد َنَل  وَ   ۞  اْلَفْرُش  قَْبَل َأْن يَْبُ

ْيَع اْلَمآ ِرِب   ِفَْت ُطْربَةُ   ۞ َجِ َذا ُْش 
 
ِف قَاِلٍب    فَا َطْيَبَة ِمْنُه ِبَآْْشَ

لَْيهِ   ۞ 
 
ْيَ َعََل اْلَْقَداِم وَ احُ َأْروَ   َسَعْت ا    ۞   ِئِب آ  النَّجَ  اْلُمِحب ِ
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Kemudian Aku kembalikan dia (Nabi s.a.w.) dari ‘Arsy, sebe-
lum dingin tempat tidurnya, dan dia (s.a.w.) telah memper-
oleh semua tujuannya, ketika dia telah memijakkan kakinya 
di muka bumi, berduyun-duyunlah para pecintanya menda-
tanginya dengan berjalan kaki dan menaiki kendaraan. 

  

ْ وَ هُمَّ َصل ِ وَ لل م اَ   َِبِرْك عَلَْيهِ َسل ِ

“Ya Allah, limpahkanlah rahmat, salam dan berkah 
kepada Nabi.” 

 ْب ڪِ َواڪَ ََلُة هللِا َما ََلَحْت ـــصَ  ۞ 

  ئِْب آ  َب النَّجَ ڪِ رَ   َمنْ  َخْْيِ ْحَدْ اعَََل 

ى ِِبْْسِ الْحَ  ۞ َ  ئِْب آ  بَ ــــ َحَدى َحاِدى الُّسُّ

  ئِْب آ  ڪَ َطاَف الرَّ ــــُر َأعْ ڪْ فَهَزَّ السُّ 

ْت حُ ــــــقَْد مَ وَ  تََرَهاَألَْم  ۞  َطاَها ـــــــــــدَّ

  ئِْب آ  هَا َسَ ـــــالَْت ِمْن َمَداِمعِ ـــــــــسَ وَ 

ــ حَ ِحَمى َطَرًِب وَ ــــــْت لِلْ َمالَ وَ  ۞  نَّْت ــــــــ

ََل تِِْلَ الْ 
 
  ََلِعْب ــــــــالْمَ َعاِلِم و ـــــــــمَ ا
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َِماِم وَ ـــــفََدْع جَ  ۞  ْقهَاـــــــــََل تَسُ ْذَب الز 

ــ ئُِد َشْوقِ آ  ـــــفََق  ِ جَ ـــــ   اِذْب ـــــــهَا لِلَْحي 

َلَّ   وَ ْت امَ ــــــهَ  َماــــڪَ  هِْم َطَرِبً ـــفَ  ۞
 
 ا

 َّ ن
 
  اِذْب ڪَ َك ِِفْ َطرِيِْق الُْحب ِ ـــــــفَا

ــ َذا الَْعقِ َأَما هم  ۞  ِذيْ ــــــــــــهم ْيُق بََدا وَ ــــ

ِ ََلَحْت وَ    َضاِرْب ـــــــــــمَ الْ ِقبَاُب الَْحي 

ــ تِِْلَ الْقُ وَ  ۞ ا وَ ـــــبَُّة الْخَ ـــــ  هَا ـــــــــِفيْ ْْضَ

ــ لُو الْغَ ـــــــــــُه ُيَْ نَِبٌّ نُْورُ  ــ ــ ــ   َياِهْب ــــ

ََض وَ حَّ ــــــقَْد صَ وَ  ۞  ََلِقْ ـــــــــلتَّ ا َدنَ  الرَّ

ــ َء الْهَآ  جَ  قَدْ وَ    اِنْب ـــــنَا ِمْن ُك ِ جَ ـــــــ

ْ ــــــــــالتَّ ْفِس ُدْونََك وَ ــــــــفَُقْل لِلنَّ  ۞  َمِل ِ

ــ فََما ُدْوَن الَْحبِ  ــ ــــ   َم َحاِجْب ْيِب الَْيوْ ــ

ــ تََمَلَّ ِِبلَْحبِ  ۞ ــ ـــ ــ ـــــ   قَْصدٍ ل ِ ڪُِب بِ يْ ـ

  ئِْب آ  دُّ غَ ـــــــــــــالض ِ فََقْد َحَصَل الْهَنَا وَ 
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ــ ــــلِْق َجْ ــــــْْيُ الْخَ ــــــنَِبُّ هللِا خَ  ۞  ًعاــ

ــ الْمَ  َأعََْل  َل     تِْب َراــــــــــالْمَ نَاِصِب وَ ــــ

ِفيْ ــــــَلُ الْجَ  ۞ ــ ُع َلُ الْمَ ـــــــاُه الرَّ  َعاِلْ ــــــ

ُف الْمُ  َ َُّد وَ ـــــــَلُ الّشَّ ــ الْمَ َؤب   نَاِقْب ـــــــ

ــ فَلَْو َأنَّ َسَعيْ  ۞ ــ ـــــــ ــ ــــــ  لَّ يَْومٍ ڪُ نَا  ـ

  ئِْب آ  جَ ـــــَداِق ََل فَْوَق النَّ ــــــعَََل اْلَحْ 

ــ لَْو َأنَّ ََعِ وَ  ۞  ْيٍ ــــــــــــلَّ حِ ڪُ لْنَا ــــــ

ا قَ ـــــَد مَ ــــِلَْحَ    اَن َواِجْب ڪَ ْد ــــْوِِلً

 لَّ َوْقتٍ ڪُ ِمِن ـــــــِه ِمَن الُْمهَيْ ـــــعَلَيْ  ۞

  َواِكْب ڪَْوُر الْ ــــــــــــَصََلٌة َما بََدا نُ 

ا ـــــــــــاْلَْصَ َل وَ  اْلْ مُّ ــــــــــتَعُ  ۞  اَب ُطرًّ

يْ    َرتَُه اْلََطاِيْب ــــــــــــِعتْ َعهُُم وَ ــــــــــَجِ

(1) Selama bintang-bintang masih bersinar  semoga 
rahmat Allah tetap tercurahkan kepada Nabi Muḥammad, 
sebaik-baik orang yang menaiki kendaraan onta. 
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(2) Para penggiring onta menghalau onta-ontanya di waktu 
malam sambil menyenandungkan lagu-lagu pujian kepada 

Muḥammad  sehingga bagaikan dimabuk cinta mereka 
mengangguk-anggukkan kepala. 

(3) Tidakkah kamu lihat, lalu onta-onta itu memperpanjang 

langkah-langkahnya dengan cepat  dan air matanya 
bercucuran terdorong ingin segera bertemu Muḥammad. 

(4) Dengan asyiknya onta-onta itu berjalan menuju 

kekasihnya  dan melepaskan rindu di tempat tujuannya. 

(5) Onta-onta itu tidak usah kamu tarik-tarik kendalinya, 

atau kamu helakan supaya lebih cepat  karena 
kerinduannya itu telah mendorong segera bertemu 
Muḥammad. 

(6) Maka cintailah Muḥammad s.a.w. dengan asyik dan 

gembira, sebagaimana cintanya onta-onta itu  jika tidak 
begitu sesungguhnya cintamu itu adalah palsu. 

(7) Tidakkah kamu gembira melihat negeri al-‘Aqīq yang 

telah terlihat  dan inilah kubah-kubah masjid Nabi s.a.w. 
yang bersinar gemerlapan. 

(8) Itulah kubah hijau yang di dalamnya terdapat makam 

seorang Nabi  yang cahayanya menerangi penjuru alam 
yang gelap. 

(9) Keridhaan Allah telah nyata dan saat pertemuan 

dengan Nabi s.a.w. telah dekat  dan ucapan salam 
datang dari segala penjuru. 

(10) Bisikkanlah pada dirimu, selamat bergembira melihat 

Nabi s.a.w.  karena hari ini tidak ada penghalang untuk 
menemui Nabi yang tercinta. 
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(11) Puaskanlah hatimu dengan Nabi s.a.w. yang tercinta, 

dengan segala tujuan  maka kegembiraan telah tercapai 
dan kesedihanpun telah sirna. 

(12) Nabi kekasih Allah adalah sebaik-baik makhluk 

seluruhnya  dia telah memperoleh kedudukan dan 
pangkat yang tertinggi. 

(13) Dia (s.a.w.) mempunyai kedudukan, kehormatan  
dan kemuliaan yang agung, serta pujian yang abadi. 

(14) Alangkah gembiranya, andaikat kita dapat menziarahi 

Nabi dengan rombongan yang besar setiap hari  tidak 
dengan rombongan yang sedikit. 

(15) Andaikan kami mampu mengadakan peringatan 

maulid Nabi Muḥammad s.a.w. setiap saat  maka 
mengadakan maulid itu bagi kami adalah wajib. 

(16) Semoga rahmat Allah senantiasa terlimpahkan 

kepada Nabi s.a.w. di setiap waktu  selama cahaya 
bintang-bintang masih bersinar. 

(17) Semoga rahmat Allah juga merata kepada semua 

keluarga, para sahabat  dan semua keturunan Nabi 
s.a.w. yang baik-baik. 

 

ْ وَ هُمَّ َصل ِ وَ لل م اَ   َِبِرْك عَلَْيهِ َسل ِ

“Ya Allah, limpahkanlah rahmat, salam dan berkah 
kepada Nabi.” 
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خَ  َمْن  ْبَحاَن  هُ فَس ُ صَ ضَّ عَ   هللُا  وَ َلَّ  ِبآَْْشَ لَْيِه   َ ِف َسلَّ

ُده    ۞ الَْمَراِتِب  الَْمنَاِصِب وَ  عَََل َما َمنََع ِمَن الَْمَواِهِب    َأْحَ

َ   َأْشَهُد َأْن ل  وَ   ۞  لم
 
َلَّ هللُا َوْحَده  ا

 
ََل َْشِيَْك َلُ َربُّ    ا

ي ِ وَ   ۞ الَْمغَاِرِب الَْمَشاِرِق وَ  ًدا َعْبُده   مُ َدنَ َأْشَهُد َأنَّ س َ  َحمَّ

ََل سَ   َرُسْوُلُ وَ 
 
َصَلَّ    ۞ اْلَعَاِرِب  ئِِر اْلَعَاِجِم وَ آ  الَْمْبُعْوُث ا

َ وَ هللُا عَلَْيِه وَ  اِبه  وَ   عَََل أِْل  َسلَّ الَْمنَاِقِب ُأْوِل الَْمئَآ ِثِر وَ   َأْصَ

وَ   ۞  دَ َصََلًة  يَآِْتْ أ  َسََلًما  ُمتَََلِزَمْيِ  قَ ِئَمْيِ  يَْوَم َهِئلُ آ    ا 

  ۞   ِئٍب آ  غَْْيَ خَ   الِْقيَاَمةِ 

“Maha Suci Allah yang telah mengistimewakan kedudukan 
dan martabat Nabi s.a.w. yang paling mulia. Semoga puji 
bagi Allah, Yang telah melimpahkan segala karunia-Nya. 
Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Yang 
Maha Esa, Yang tiada sekutu bagi-Nya, Tuhan yang 
menguasai timur dan barat. Dan saya bersaksi bahwa Nabi 
Muḥammad s.a.w. adalah hamba sekaligus Rasūl-Nya 
yang diutus kepada seluruh umat manusia, baik bangsa 
‘Arab ataupun selain ‘Arab. Semoga Allah senantiasa 
melimpahkan rahmat dan salam sejahtera kepada Nabi, 
keluarga dan para sahabatnya yang mulia, dengan sebuah 
rahmat dan salam sejahtera yang tiada putusnya. Setiap 
orang yang mengucapkan rahmat dan salam (shalawat) 
tidaklah akan kecewa di hari kiamat kelak”. 
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ْ وَ وَ َصل ِ هُمَّ لل م اَ   َِبِرْك عَلَْيهِ َسل ِ

“Ya Allah, limpahkanlah rahmat, salam dan berkah 
kepada Nabi.” 

ْحم  ِحْيِ بِْسِم هللِا الرَّ  ِن الرَّ

يَْراِد َحِديْثَْيِ َوَردَ 
 
َتْفِتُح ِِب ُل َما نَس ْ ُه ا َعْن نَِب ٍ اَكَن قَْدرُ َأوَّ

ُبه  وَ  ۞ ًما ِظيْ عَ  اُطه  وَ  ۞ َكرِيًْما  نَس َ َتِقْيًما  َِصَ قَاَل  ۞ ُمس ْ

ْيًعا عَِلْيًما    ِِفْ َحق ِه   نَّ هللَا وَ   ۞ َمْن لَْم يََزْل َسِ
 
َتُه َڪَمل ِئ ا

يَْن أ َمُنْوا َصلُّْوا عَلَْيِه وَ   آ  يَُصلُّْوَن عَََل النَِّب ِ يَ  ِ َا اَّلَّ َسل ُِمْوا َأُّيُّ

 ۞  ًما تَْسِليْ 

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. 

Pertama-tama kami sampaikan dua hadits yang bersumber 
dari Nabi s.a.w. yang agung dan mulia, bernasab mulia, dan 
mempunyai perjalanan hidup yang lurus. Allah Yang Maha 
Mendengar dan Maha Mengetahui telah berfirman 
menerangkan tentang hak Nabi s.a.w.: “Sesungguhnya Allah 
dan para malaikat-Nya bersalawat untuk Nabi, (oleh karena 
itu) wahai orang-orang yang beriman bersalawatlah kamu 
untuk Nabi, dan ucapkanlah salam hormat kepadanya”. 
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ْ وَ هُمَّ َصل ِ وَ لل م اَ   َِبِرْك عَلَْيهِ َسل ِ

“Ya Allah, limpahkanlah rahmat, salam dan berkah 
kepada Nabi.” 

اِفِق   ِر الِْعْلِ اِلَّ ُل( َعْن َِبْ ِلَساِن الُْقْرأ ِن  وَ   ۞ )الَْحِديُْث اْلَوَّ

ِدَن َعْبِد هللاِ   ۞ ِء النَّاِس  آ  َأْوَحِد عُلَمَ   ۞ النَّاِطِق   ي ِ ي ِ بْ   س َ ِدَن  ِن س َ

َرِِضَ هللُا َعَّْنَُما َعْن َرُسْوِل هللِا َصَلَّ هللُا عَلَْيِه    ۞ الَْعبَّاِس  

نَّ قَُريًْشا اَكنَْت نُْوًرا بَْيَ يََدِي هللِا َعزَّ وَ وَ 
 
َُّه قَاَل: ا َ َأن َجلَّ  َسلَّ

ُح هللُا ذم  ب ِ لَُق أ َدَم ِبآَلَْفْي عَاٍم يُس َ ُح  وَ ْوُر  لنُّ  ا ِلَ قَْبَل َأْن ََيْ ب ِ تُس َ

ا َخلََق هللُا أ َدَم َأْوَدَع ذم   ۞   ُة ِبتَْسِبْيِحهِ َڪئِ الَْمَل   ِلَ النُّْوَر  فَلَمَّ

َ فَآَْهَبَطِِنَ هللُا َعزَّ  قَاَل َصَلَّ هللُا عَلَْيِه وَ   ۞ ِِفْ ِطْينَِتِه   َسلَّ

ََل اْلَْرِض ِِفْ َظْهِر أ َدَم  وَ 
 
لَِِنْ ِِف وَ   ۞ َجلَّ ا ِة ِِفْ  ِفْيَن سَّ ال   َحَ

بَْراِهْيِ ِحْيَ ُقِذَف ِبِه  ُصْلِب نُْوٍح وَ   
َجَعلَِِنْ ِِفْ ُصْلِب الَْخِلْيِل ا

َجلَّ يَُنق ِلُِِنْ ِمَن اْلَْصََلِب  لَْم يََزِل هللُا َعزَّ وَ وَ   ۞ ِِف النَّاِر  

اِهَرِة   ِكيَِّة الَْفاِخَرِة    ۞ الطَّ ََل اْلَْرَحاِم الزَّ
 
 هللُا  ِِنَ جَ ْخرَ أَ   َحَّتَّ   ۞ ا

   ۞   ُُهَا لَْم يَْلَتِقيَا عَََل ِسَفاٍح قَطُِّمْن بَْيِ َأبََويَّ وَ 
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(Hadits pertama): Diriwayatkan dari seorang yang sangat 
luas dan dalam ilmu pengetahuannya, yang selalu bertutur 
kata dengan al-Qur’ān, salah seorang yang paling terkenal, 
yaitu Sayyidinā ‘Abdullāh bin Sayyidinā al-‘Abbās r.a. yang 
bersumber dari Rasūlullāh s.a.w., bahwasanya Nabi s.a.w. 
bersabda: “Sejak dua ribu tahun sebelum Nabi Ādam a.s. 
diciptakan, sesungguhnya seorang Quraisy (Nabi 
Muḥammad s.a.w.) masih berupa Nūr di sisi Allah ‘azza wa 
jalla. Nūr itu selalu bertasbih kepada Allah, demikian juga 
para malaikat bertasbih mengikuti tasbihnya Nūr itu. Ketika 
Allah telah menciptakan Nabi Ādam a.s. Allah menitipkan Nūr 
itu di dalam tanah liat asal kejadian Nabi Ādam a.s., dan Allah 
mengikut-sertakan diriku di dalam perahu Nabi Nūḥ a.s. yang 
tersimpan di dalam tulang sulbinya, kemudian aku 
dipindahkan ke dalam tulang sulbi Nabi Ibrāhīm a.s. (kekasih 
Allah) ketika dilemparkan ke dalam api. Dan Allah senantiasa 
memindahkanku dari tulang-tulang sulbi yang suci ke rahim-
rahim yang bersih dan terhormat. Sehingga Allah 
mengeluarkan diriku dari kedua orang tuaku, yang keduanya 
belum pernah berzina sekalipun. 

  

ْ وَ هُمَّ َصل ِ وَ لل م اَ   َِبِرْك عَلَْيهِ َسل ِ

“Ya Allah, limpahkanlah rahmat, salam dan berkah 
kepada Nabi.” 

( َعْن َعطَ  َعْن َكْعِب اْلَْحبَاِر    ۞ ِء ْبِن يََساٍر  آ  )الَْحِديُْث الثَّاِِنْ

َلَّ ِسْفًرا َواِحًدا اَكَن    ۞ 
 
ِتُمُه وَ قَاَل عَلََّمِِنْ َأِِب التَّْوَراَة ا يُْدِخُِلُ  ََيْ

ْنُدْوَق   ا َماَت أَ   ۞ الصُّ   َف ِِبْ فَلَمَّ
 
ُرُج أ ِخِر  ًذا ِفْيِه نَِبٌّ َتْحُتُه فَا  ََيْ
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ُه ِبَمكََّة    ۞ َماِن  الزَّ  اِم  ِِهَْرتُُه ِِبْلَمِديَْنِة وَ وَ   ۞ َمْوِِلُ ُسْلَطانُُه ِِبلشَّ

ُر َعََل َوَسِطِه  يَُقصُّ َشْعَرُه وَ   ۞  ِ ِء  آ  ْوُن َخْْيَ اْلَنِْبيَ يَكُ   ۞ يََّتَّ

ُتُه َخْْيَ اْلَُمِم  وَ  ْوَن هللَا َت كَ يُ   ۞ ُأمَّ ُ ٍف  َعاََل َعََل ُك ِ  ب ِ   ۞ َْشَ

ََلِة َكُصُفْوِفِهْم ِِف اْلِقَتاِل  يَُصفُّ  ُقلُْوُبُْم َمَصاِحُفُهْم    ۞ ْوَن ِِف الصَّ

ٍة وَ  َمُدْوَن هللَا تََعاََل َعََل ُك ِ ِشدَّ ثُُلٌث يَْدُخلُْوَن    ۞ ٍء  آ  َرخَ ََيْ

مْ ْآ  يَ ثُُلثٌ وَ   ۞ الَْجنََّة ِبغْْيِ ِحَساٍب   َخَطاَيُُهْ فَُيْغَفُر   وَ ُتْوَن ِبُذنُْوِبِ

فََيُقْوُل هللُا    ۞ َخَطاَي ِعَظاٍم  ثُُلٌث يَْآتُْوَن ِبُذنُْوٍب وَ وَ   ۞ ْم  لَهُ 

ُفْوا   يَ ِئَكِة ِاْذَهُبْوا فَزِنُْوُُهْ فََيُقْولُْونَ تََعاََل ِلْلَمَل   َربَّنَا َوَجْدَنُُهْ َأْْسَ

الَُهْم مِ وَ  وَ عَََل َأنُْفِسِهمْ  نُْوِب ََكَْمثَالِ َجْدَن َأَْعَ   ۞ الِْجَباِل    َن اَّلُّ

ُْم يَْشَهُدْوَن َأْن ل   َ   غَْْيَ َأَّنَّ لم
 
َلَّ هللُا وَ ا

 
ًدا َرُسْوُل هللِا   ا َأنَّ ُمَحمَّ

   ۞   َسلََّ َصَلَّ هللُا عَلَْيِه وَ 

(Hadits kedua): Diriwayatkan dari ‘Athā’ bin Yasār dari Ka‘b 
al-Aḥbār r.a., ia berkata: “Ayahku pernah mengajariku selu-
ruh isi kitab Taurāt, kecuali satu lembar ia simpan dan ia 
masukkan di dalam peti. Ketika ayahku telah meninggal, aku 
buka peti itu, ternyata di dalamnya terdapat satu lembar 
Taurāt yang menerangkan adanya seorang Nabi yang akan 
lahir di akhir zaman. Tempat kelahirannya di Makkah, hijrah-
nya di Madīnah, kekuasaannya sampai ke negeri Syam 
(Ethiopia). Ia suka memotong rambutnya dengan rapi, 
memakai sarung di atas perutnya. Dia adalah sebaik-baik 
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Nabi, dan umatnya adalah sebaik-baik umat. Mereka 
bertakbir mengagungkan Allah ta‘ālā di setiap waktu. Jika 
shalat, mereka berbaris rapi seperti barisan mereka dalam 
peperangan. Hati mereka bagaikan mushhaf-mushhaf al-
Qur’ān. Mereka selalu memuji Allah baik dalam keadaan 
susah ataupun senang. Sepertiga dari umatnya akan masuk 
surga tanpa hisab (tanpa di perhitungkan amal-amalnya), 
sepertiga dari umatnya lagi datang menghadap Allah dengan 
membawa dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan lalu mereka 
diampuni, dan sisanya datang menghadap Allah dengan 
membawa dosa-dosa besar. Maka Allah berfirman kepada 
para Malaikat: “Periksalah mereka dan timbanglah amal-
amal mereka.” Lalu Malaikat menjawab: “Wahai Tuhan kami, 
kami jumpai mereka sangat melampaui batas dan 
mendzhalimi diri mereka sendiri, dan kami dapatkan pula 
dosa-dosa besar mereka bagaikan gunung yang bertumpuk-
tumpuk, hanya saja mereka mau bersaksi bahwa tidak ada 
Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa Muḥammad s.a.w. 
adalah utusan Allah.” 

  

ْ وَ هُمَّ َصل ِ وَ لل م اَ   َِبِرْك عَلَْيهِ َسل ِ

“Ya Allah, limpahkanlah rahmat, salam dan berkah 
kepada Nabi.” 

ِتْ وَ فََيُقْوُل الَْحقُّ وَ   ََل َجَعْلُت َمْن َأْخلََص ِلْ    ۞ َجََلِلْ  ِعزَّ

َب  هَاَدِة ََكَْن َكذَّ ِِتْ    ۞  ِِبْ  ِِبلشَّ   زَّ َي َأعَ   ۞ َأْدِخلُْوُُهُ الَْجنََّة ِبَرْحَ

 ُخََلَص وَ   ۞ َواِهِر الُْعُقْوِد  جَ 
 
ِ  َة ا َماِدُحَك    ۞ الُْوُجْوِد  ْكِسْْيِ ِْس 
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َواِصُفَك عَاِجٌز َعْن َحَْصِ  وَ   ۞ َء ِبَبْذِل الَْمْجُهْوِد  آ  قَاَِصٌ َولَْو جَ 

َشاَرٌة َو َأنَْت    ۞ الُْجْوِد  َما َحَويَْت ِمْن ِخَصاِل الَْكَرِم وَ 
 
الَْكْوُن ا

َف َمْن َنَل الَْمقَاَم اْل   يَ   ۞ الَْمْقُصْوُد   اَءْت  جَ وَ   ۞ َمْحُمْوَد  َأْْشَ

ِْفَعِة وَ  ُْم ِِبلر   ۞   الُْعََل َلَ ُشُهْودٌ ُرُسٌل ِمْن قَْبِِلَ لمِكَّنَّ

Allah Yang Maha Benar berfirman: “Demi kemuliaan dan 
keagungan-Ku, tidaklah akan Aku samakan antara orang-
orang yang mengucapkan syahadat dengan hati yang tulus, 
dengan orang-orang yang mendustakan Aku. (Orang-orang 
yang bersyahadat dengan hati tulus) masukkanlah mereka 
ke dalam surga dengan rahmat-Ku.” Wahai intan permata 
yang paling mulia (Nabi s.a.w.), wahai sari mu‘jizat rahasia 
alam, orang yang ingin memujimu tak sanggup lagi 
mengungkapkan kata-kata indah, walaupun telah 
mencurahkan segala kemampuan, dan orang yang ingin 
menguraikan kemuliaan dan kedermawananmu tak sanggup 
mengungkapkan, Alam telah mengisyaratkan keagungan 
derajat, dan engkaulah yang dimaksud. Wahai Rasūl yang 
telah memperoleh tempat yang paling mulia dan terpuji, telah 
datang para Rasūl sebelumnya, namun semuanya 
menyaksikan keagungan dan ketinggian derajatmu. 

 
 

ْ وَ هُمَّ َصل ِ وَ لل م اَ   َِبِرْك عَلَْيهِ َسل ِ

“Ya Allah, limpahkanlah rahmat, salam dan berkah 
kepada Nabi.” 
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ْوا ُقلُْوَبُُكْ َي َمْعَّشَ َذِوي اْلَلَْباِب   َحَّتَّ َأْجلَُو لَُُكْ    ۞ َاْحِْضُ

اْلَْحَب أ  َعرَ  َأَجل ِ  َمَعاِِنْ  ِف    ۞ اِب  ئَِس  ِبَآْْشَ الَْمْخُصْوِص 

اِقْ   ۞ اْلَْلَقاِب   ََل   الرَّ
 
اِب  ا ِة اْلَمِِلِ الَْوهَّ   رَ َحَّتَّ نَظَ   ۞  َحْْضَ

ِبََل ِسَْتٍ وَ  اِلِ  َجَ ََل 
 
ُظُهْوِر    ۞ ََل ِحَجاٍب  ا َأَواُن  ا أ َن  فَلَمَّ

َِساَلِ   ِس الر  اِء الَْجََلَلِ    ۞ ََشْ ِبِه َمْرُسوْ   ۞ ِِفْ َسَ ُم  َخَرَج 

ِئِر  آ  ْبِيُْل َنِد ِِفْ سَ  جِ يَ   ۞ ِلَنِقْيِب الَْمْملََكِة ِجْبِيَْل    ۞ الَْجِلْيِل  

مَ ْن َأْهِل اْلَْرِض وَ مِ   ۞ اْلَمْخلُْوقَاِت  ِذِه  َأنُْقُِلُ ِِفْ هم   ۞ ِء آ  السَّ

ْوًرا   ِه َمُّْسُ ُأم ِ بَْطِن  ََل 
 
نُْوًرا    ۞ اللَّْيَلِ ا ِبِه اْلَكْوَن    ۞ َأْمَلُ 

 ۞   ا ْْيً هِ َأْهَل بَْيِتِه تَطْ ُأَطه ُِرُه وَ ُفُِلُ يَِتْيًما وَ ڪْ أَ وَ 

Khusyu‘kanlah hatimu wahai orang-orang yang berakal 
sehat, sehingga dapat kujelaskan kepadamu makna-makna 
keagungan seorang kekasih yang paling dicintai Allah. Yang 
diistimewakan dengan gelar-gelar yang paling mulia, yaitu 
seorang Nabi yang pernah menghadap Allah Sang Maha 
Raja Yang selalu melimpahkan karunia-Nya, sehingga dapat 
melihat keagungan-Nya tanpa tertutup sedikitpun. Ketika 
telah datang tanda-tanda munculnya cahaya kerasulan di 
langit yang penuh keagungan, maka keluarlah Jibrīl dengan 
membawa cahaya itu untuk membuka kerajaan di dunia. 
Seraya diperintahkan: “Wahai Jibrīl, serulah semua makhluk 
yang menjadi penguni bumi dan langit, agar menyambut 
dengan ucapan selamat dan penuh kegembiraan. Karena 
Nūr Muḥammad s.a.w. yang terpelihara dan rahasia 
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keagungan yang tersimpan, yang telah Aku ciptakan 
sebelum Aku menciptakan segala sesuatu, sebelum Aku 
menciptakan langit dan bumi, malam ini Aku pindahkan Nūr 
Muḥammad ke perut ibunya dengan gembira. Dengan Nūr ini 
Aku penuhi seluruh alam dengan cahaya. Aku pelihara dia 
sebagai anak yatim, dan Aku sucikan dia dan keluarganya 
dari segala noda dan dosa.” 

  

ْ وَ هُمَّ َصل ِ وَ لل م اَ   َِبِرْك عَلَْيهِ َسل ِ

“Ya Allah, limpahkanlah rahmat, salam dan berkah 
kepada Nabi.” 

َوقَاًرا  اَد اْلُكْرِِسُّ َهْيَبًة وَ اْزدَ وَ   ۞ تِْبَشاًرا  اس ْ  وَ فَاْهََّتُّ الَْعْرُش َطَرِبً 

َأنَْواًرا  وَ  َماَواُت  السَّ الَْمَل  وَ   ۞ اْمتََلَِت  َِتِْلْيًَل  ََضَِّت  ئَِكُة 

ِتْغَفاًرا  تَْمِحْيًدا وَ وَ  هُ وَ   ۞ اس ْ فَْضِِلِ  ا ِمْن فَْخِرِه وَ َأنَْواًع  تََرى  لَْم تََزْل ُأمُّ

ََل َِّنَ   ۞ 
 
ِِلِ  يَةِ ا ا َتدَّ ِبَا الطَّ   ۞  تََماِم َحْ ا اش ْ ْذِن َرب ِ    ۞ ْلُق  فَلَمَّ

 
ِِب

عَلَْيِه وَ   ۞ الَْخْلِق   الَْحِبْيَب َصَلَّ هللُا  َ َساِجًدا  َوَضَعِت  َسلَّ

   ۞    اْلِقيَاِم( َحلُّ )مَ   ۞   ِمهِ ًرا َحاِمًدا ََكَنَُّه الَْبْدُر ِِفْ تََما ڪِ َشا 

Berguncanglah ‘Arsy karena senang dan gembira ria, dan 
kursi keagunganpun bertambah dahsyat dan penuh 
wibawa. Langit-langit penuh cahaya, suara malaikat 
bergemuruh mengucapkan kalimat tahlil, tahmid dan 
istighfar (Berhenti untuk membaca: Subḥānallāhi wal-
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Ḥamdu Lillāhi wa Lā Ilāha Illallāhu Wallāhu Akbar (tiga 
kali).) Ibunya senantiasa melihat beraneka ragam tanda-
tanda kebesaran dan kemuliaan putra yang dikandungnya, 
sampai benar-benar sempurna masa kandungannya. 
Ketika sang bayi suci hampir keluar dengan dahsyatnya, 
dengan idzin Allah Tuhan semua makhluk, maka sang ibu 
melahirkan bayi suci tercinta s.a.w. dalam keadaan 
bersujud, bersyukur, dan memuji Allah, bagaikan bulan 
purnama yang penuh kesempurnaan. (Saat berdiri). 

َ َمْخُتْونً ِه وَ هللُا عَلَيْ   ُوِِلَ َصَلَّ وَ   َمْكُحْوًَل    ۞ ِد الِْعنَايَِة  ِبيَ   َسلَّ

َق ِبَّبَ   ۞ ِبُكْحِل الِْهَدايَِة   َلَ اْلَكْوُن ِمْن  وَ   ۞ ِئِه اْلَفَضا َء  آ  فَآَْْشَ تََلْ

ِئِق  لَْخَل  َدَخَل ِِفْ َعْقِد بَْيَعِتِه َمْن بَِقَي ِمَن ا وَ   ۞ َأَضا َء  نُْوِرِه وَ 

ُل فَضِ  ِفْيِه َمْن مَ مََكَ َدَخلَ  ُمْوِد َنِر    ۞ الُْمْعِجَزاِت    ْيَلِ ََض َأوَّ ِِبُ

فَاِت  ُسقُ فَاِرَس وَ  ُ مَ وَ   ۞ ْوِط الّشُّ َياِطْيُ ِمَن السَّ ِء  آ  َرِمَيِت الش َّ

اْلُمْحرِقَاِت   ُهِب  وَ وَ   ۞ ِِبلشُّ الِْجن ِ  ِمَن  َجبَّاٍر  ُكُّ  ُهَو  َرَجَع 

تَآَلََّق مِ   ۞ َخاِضٌع  َلِ ُسْلَطَنِتِه َذِلْيٌل  ِبَصوْ  ا  نَاُه النُّْوُر  س َ   نْ لَمَّ

اِطُع   َق ِمْن َبَ وَ   ۞ السَّ ِمُع  َأْْشَ َيا ُء الَلَّ َحَّتَّ ُعِرَض    ۞ ا ِئِه الض ِ

   ۞   عَََل الَْمَراِضعِ 

Lahirlah Rasūlullāh s.a.w. dalam keadaan berkhitan dengan 
kekuasaan Allah, bercelak mata dengan celak al-Hidayah, 
maka angkasa bersinar terang dengan cahaya kerasulannya, 
dan alam bergemerlapan sinar dari cahayanya, umat-umat 



 

32 
 

sesudahnya ikut menyaksikan kerasulannya, sebagaimana 
kesaksian umat-umat terdahulu walaupun belum pernah 
melihatnya. Keutamaan mu‘jizatnya yang pertama kali 
adalah padanya api sesembahan orang-orang Persi (Iran), 
dan gugurnya para pembesar kerajaan Persia, dan syaithan-
syaithan yang telah dilempari dengan batu-batu meteor dari 
langit yang membakar. Para pembesar-pembesar jinn yang 
kuat dan ganas kembali tunduk dan hina, karena cemerlang-
nya cahaya yang keluar dari mulut Nabi s.a.w., dan sinar-
sinar cahaya yang berkilauan dari kemegahan Nabi s.a.w., 
sampai Nabi diserahkan kepada wanita-wanita mulia yang 
menyusukannya. 

  

ْ وَ هُمَّ َصل ِ وَ لل م اَ   َِبِرْك عَلَْيهِ َسل ِ

“Ya Allah, limpahkanlah rahmat, salam dan berkah 
kepada Nabi.” 

َة اْلَيِتْيَمَة  ِقْيَل َمْن   رَّ الَِِّتْ ََل تُْوَجُد لَهَا ِقْيَمٌة    ۞ يَْكُفُل هِذِه اِلُّ

ُن نَْكُفُِلُ وَ   ۞  ُيْوُر ََنْ قَالَِت    ۞ َة  نَْغتَِِنُ ُِهََّتُه الَْعِظْيمَ قَالَِت الطُّ

فَُه وَ   ُش ُحوْ الْوُ  ُن َأْوََل ِبذِلَ ِلََكْ نََناَل َْشَ   ۞ تَْعِظْيَمُة  ََنْ

نَّ هللَا قَْد َحَُكَ ِِفْ َساِبِق  ِقْيَل َي مَ 
 
ْعَّشَ اْلَُمِم اْسُكُنْوا فَا

ًدا َصَلَّ هللُا عَلَْيِه وَ   ۞ ِحْكَِتِه الَْقِديَْمِة    َسلََّ ِبَآنَّ نَِبيَُّه ُمَحمَّ

 ۞   َحِلْيَمِة الَْحِلْيَمةِ لِ   ًعا ُن َرِضيْ يَُكوْ 
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Ditanyakan: “Siapakah yang bersedia mengasuh permata 
yatim yang sangat berharga, permata yang sangat mahal 
nilainya?” Burung-burung menjawab: “Kami mau mengasuh-
nya sehingga kami mendapatkan cita-citanya yang agung.” 
Binatang-binatang liar menjawab: “Kami lebih berhak menga-
suhnya, agar kami memperoleh kemuliaan dan kehormatan-
nya.” Dikatakan: “Wahai para umat, diamlah kamu, sesung-
guhnya Allah telah menentukan di dalam ketentuannya yang 
telah lalu, bahwa Maḥammad, Nabi-Nya s.a.w. akan diasuh 
dan disusui oleh Sayyidah Ḥalīmah, wanita yang sangat 
penyantun. 

 

ْ وَ هُمَّ َصل ِ وَ لل م اَ   َِبِرْك عَلَْيهِ َسل ِ

“Ya Allah, limpahkanlah rahmat, salam dan berkah 
kepada Nabi.” 

ِ الَْغْيِب  ُثَّ   َبَق ِِفْ َطي   نِْس ِلَما س َ
  ۞ َأْعَرَض َعْنُه َمَراِضُع اَْل

َعاَدِة ِلَحِلْيَمِة ِبنِْت َأِِبْ ُذَؤيٍْب   ا َوقََع نََظُرَها  فَلَ   ۞ ِمَن السَّ مَّ

لَْيِه    ۞ عَلَْيِه  
 
  ۞ َوَضَعْتُه ِِفْ ِحْجرَِها  وَ   ۞ َِبَدَرْت ُمُّْسِعًَة ا

ََل َصْدِرَها وَ 
 
ْتُه ا ًما    ۞   ََضَّ فََخَرَج ِمْن ثَْغِرِه    ۞ فَهَشَّ لَهَا َمتَبَس ِ

َما ِء   ََل َرْحِلهَا    ۞ نُْوٌر لَِحقَّ ِِبلسَّ
 
ِه  َواْرََتَلَْت بِ   ۞ فََحَملَْتُه ا

ََل َأْهِلهَا  
 
ََل ُمقَاِمهَا عَايَنَْت بََرَكَتُه عَََل    ۞ ا

 
ا َوَصلَْت ِبِه ا فَلَمَّ

تَْرفَُع َلُ قَْدًرا  وَ   ۞ تََرى ِمْنُه بُْرَهاًن    مٍ اَكنَْت ُكَّ يَوْ وَ   ۞ َأْغنَاِمهَا  



 

34 
 

ِ اللُّْطِف وَ   ۞ َشاًن  وَ    َدَخلَ وَ   ۞ اْلََماِن  َحَّتَّ انَْدَرَج ِِفْ ِحلَّ

ْبَيانِ  ِ ْخَوِتِه َمَع الص 
 
 ۞   بَْيَ ا

Kemudian para wanita penyusu pergi dari Nabi s.a.w. karena 
suratan takdir telah menentukan kebahagiaan kepada 
Sayyidah Ḥalīmah binti Abī Dzu’aib. Ketika Sayyidah 
Ḥalīmah melihat Nabi s.a.w., ia segera mendekat kepadanya 
dan memangku di pangkuannya, lalu mengdekapnya di 
dadanya, maka Nabi pun tersenyum kepada Sayyidah 
Ḥalīmah, dan tampak cahaya dari mulutnya menerpa cahaya 
langit. Kemudian Sayyidah Halimah membawa Nabi s.a.w. ke 
kendaraannya, dan berangkat pulang menuju keluarganya. 
Ketika telah sampai di rumahnya, tampaklah berkah Nabi 
terutama pada kambing-kambing Sayyidah Ḥalīmah. Setiap 
hari ia melihat pada diri Nabi tanda-tanda kemuliaan. Dan 
karena berkah mengasuh Nabi, kehidupan Sayyidah 
Ḥalīmah semakin baik dan sejahtera. Sehingga Nabi s.a.w. 
berada dalam asuhan hidup yang tenteram dan aman, 
bergaul dengan saudara-saudara sesusunya dan teman-
teman kecil sebayanya. 

 
 

ْ وَ هُمَّ َصل ِ وَ لل م اَ   َِبِرْك عَلَْيهِ َسل ِ

“Ya Allah, limpahkanlah rahmat, salam dan berkah 
kepada Nabi.” 

ْذ َأْقَبَل عََل   ۞ ٍء َعِن اْلَْوَطاِن  آ  فََبْيَنَما ُهَو َذاَت يَْوٍم نَ 
 
ْيِه ثَََلثَُة  ا

ْمُس وَ  ُوُجْوَهُهُم ا ََكَنَّ   ۞ نََفٍر   ْبَياُن    ۞ اْلَقَمُر  لشَّ ِ فَانَْطلََق الص 
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النَِّبُّ َصَلَّ وَ   ۞ َهَرًِب   ًبا  هللُا عَلَْيِه وَ   َوقََف  ُمَتَعج ِ  َ   ۞ َسلَّ

اعًا َخِفْيًفا   َْضَ
 
ُعْوُه عَََل اْلَْرِض ا َشقُّْوا بَْطَنُه َشقًّا  وَ   ۞ فََآَْضَ

ِد َوَِلِ ُثَّ َاْخَرُجْوا   ۞ لَِطْيًفا  ي ِ ُحْوُه  وَ   ۞  عَْدَنَن قَْلَب س َ َْشَّ

ْحَساِن  
 
ْيِ اَْل ْيَطاِن  نََزُعْوا ِمْنُه َحظَّ  وَ   ۞ بِِسك ِ َملَُئْوُه  وَ   ۞ الش َّ

ِْضَواِن  اْلَيِقْيِ وَ الِْعْلِ وَ ِِبلِْحْلِ وَ  ََل َمَكِنِه فََقامَ وَ   ۞ الر 
 
  َأعَاُدْوُه ا

َ َسِويًّ مََكَ ْيِه وَ الَْحِبْيُب َصَلَّ هللُا عََل   ۞    اَكنَ َسلَّ

Pada suatu hari Nabi s.a.w. bermain jauh dari rumah, tiba-
tiba datang 3 orang kepadanya. Wajah ketiga orang ini 
bagaikan matahari dan rembulan, maka teman-teman kecil 
Nabi semua berlari meninggalkannya. Namun Nabi s.a.w. 
tetap berdiri memandang ketiga orang tersebut dengan 
penuh kagum. Selanjutnya ketiga orang tersebut 
membaringkan Nabi s.a.w. di atas tanah dengan perlahan-
lahan dan penuh hati-hati, lalu membedah perutnya dengan 
lemah-lembut tanpa ada rasa sakit, dan mengeluarkan 
hatinya, kemudian mengoperasinya dengan pisau al-Iḥsān, 
dan membersihkan tempat-tempat syaithan lalu diisinya 
dengan al-ḥilmi (sifat penyantun), ilmu, keyakinan dan 
keridhaan, kemudian dikembalikan ke tempat asalnya. 
Setelah itu Nabi berdiri tegak, sehat seperti semula. 

ْ وَ هُمَّ َصل ِ وَ لل م اَ   َِبِرْك عَلَْيهِ َسل ِ
“Ya Allah, limpahkanlah rahmat, salam dan berkah 

kepada Nabi.” 
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ْحم  ِبَك    لَْو عَِلْمُت َما يَُرادُ   ۞ ِن  فَقَالَِت الَْمََلئَِكُة َي َحِبْيَب الرَّ

َواْزَدْدَت    ۞   َت قَْدَر َمْْنِلَِتَك عَََل الْغَْْيِ لََعَرْف   ۞ ِمَن الَْخْْيِ  

ْوًرا  فََرًحا وَ  َأبِّْشْ فََقْد    ۞ َبَْجًة َو نُْوًرا  وَ   ۞ ُْسُ ُد  َي ُمَحمَّ

ْت ِِف اْلَكِئنَاِت َأْعََلُم عُلُْوِمَك   ِت الَْمْخلُْوقَاُت  وَ   ۞ نُِّشَ تََباَْشَ

ٌء ِممَّ وَ   ۞   ِبُقُدْوِمكَ  َلَّ جَ لَْم يَْبَق ََشْ
 
َء  آ  ا َخلََق هللُا تََعاََل ا

َيآِْتْيَك    ۞ ِلَمقَالَِتَك َساِمًعا  وَ   ۞ رَِك َطاِئًعا  ِلَمْ    ۞ اْلَبِعْْيُ  فَس َ

تَِجْْيُ   يَس ْ وَ وَ   ۞ ِبِذَماِمَك  بُّ  َلَ    ۞ الَْعَزاَلُ  الض  يَْشَهَداِن 

َِساَلِ   َجُر وَ وَ   ۞ ِِبلر  يُْب  َمُر وَ اْلَق الشَّ ِ ِتَك َعْن  يَْنِطُقوْ   ۞ اَّل  َن ِبنُُبوَّ

اُق  َمْرَكُبَك اْل وَ   ۞ قَرِيٍْب   تَاٌق    ۞ ُبَ ََل َجَاِلَ ُمش ْ
 
  ِجْبِيْلُ وَ   ۞ ا

ِبِذْكرَِك ِِف اْل فَاِق   الَْقَمُر  وَ   ۞ َشاُوْوُش َمْملََكِتَك قَْد َأعْلََن 

نِْشقَاِق   ِِبَْلِ َلَ  مَ وَ   ۞ َمآُْمْوٌر  ٌق  ُكُّ  ِ ُمتََشو  الَْكْوِن  ِِف  ْن 

اِق نُ   ۞ ُظُهْوِرَك  لِ      ۞   ْوِركَ ــ َمْنَتِظٌر َِلِْْشَ

Maka para Malaikat berkata: “Wahai kekasih Allah Yang 
Maha Pengasih, Andaikan engkau tahu kebaikan yang 
dikehendaki Allah kepadamu, pasti engkau akan tahu 
ketinggian derajatmu dari makhluk lain, dan pasti engkau 
akan bertambah senang dan bahagia, bertambah cerah dan 
penuh ceria. Wahai Muḥammad, berbahagialah engkau, 
sungguh telah diberitakan kepada seluruh alam tentang 
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luasnya pengetahuanmu, dan tiada satu makhlukpun yang 
diciptakan oleh Allah kecuali ia akan patuh terhadap 
perintahmu, senang mendengarkan pembicaraanmu. Akan 
datang kepadamu pengendara onta meminta perlindungan 
dari kepemimpinanmu. Biawak dan rusapun menyaksikan 
kerasulanmu. Pepohonan, rembulan dan serigala, saling 
membicarakan tentang kenabianmu yang telah dekat 
waktunya. Kendaraanmu adalah Burāq, ketampananmu 
membuat rindu setiap orang, dan Malaikat Jibrīl pengendali 
kekuasaanmu telah mengumandangkan sebutan namamu di 
seluruh penjuru alam. Rembulan diperintah membelah dua 
untuk mu’jizatmu. Dan setiap makhluk yang ada di alam 
semesta sangat merindukan kelahiranmu, dan menunggu-
nunggu pancaran sinar cahayamu. 

ْ وَ هُمَّ َصل ِ وَ لل م اَ   َِبِرْك عَلَْيهِ َسل ِ
“Ya Allah, limpahkanlah rahmat, salam dan berkah 

kepada Nabi.” 

َ ُمْنِصٌت ِلَسَماِع تِِْلَ فََبْيَنَما الَْحِبْيُب َصَلَّ هللُا عَلَْيِه وَ    َسلَّ

َباِح   ُمَتَل ِلٌ وَ   ۞ اْلَش ْ ُه  َباِح  َوْْجُ الصَّ َكُنْوِر  َأْقبَلَْت    ۞   ْذ 
 
ا

َيا  ِ ُة  ئِكَ فَقَالَِت الَْمَل    ۞ تَُقْوُل َواغَرِيَْباُه    ۞ ِح  َحِلْيَمُة ُمْعِلَنًة ِِبلص 

ُد َما َأنَْت ِبغَرِيٍْب     ۞ بَْل َأنَْت ِمَن هللِا قَرِيٌْب    ۞ َي ُمَحمَّ

َصفِ وَ  َلُ  وَ َأنَْت  َحِلْيَمةُ   ۞ َحِبْيٌب  ـيٌّ    ۞ َواَوِحْيَداُه    قَالَْت 

الَْمَل   ِبوَ فَقَالَِت  َأنَْت  َما  ُد  ُمَحمَّ َي  َأنَْت    ۞ ِحْيٍد  ئَِكُة  بَْل 
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ْخَوانَُك    وَ   ۞ يُْسَك الَْحِمْيُد الَْمِجْيُد  َو َأنِ   ۞ َصاِحُب التَّآِْيْيِد  
 
ا

وَ  الَْمََلئَِكِة  ِمَن  ْخَوانَُك 
 
التَّوْ ا َحِلْيَمُة    ۞ ِحْيِد  َأْهِل  قَالَْت 

َك ِمْن يَِتْيٍ  فَقَالَِت الَْمَل    ۞ ْيَماُه  َوايَتِ  ِ َدرُّ نَّ   ۞ ئَِكُة ِِل م
 
 قَْدَرَك  فَا

 ۞   ِعْنَد هللِا َعِظْيٌ 

Ketika Nabi s.a.w. sedang asyik mendengarkan berita dari 
Malaikat dan wajah Nabi penuh ceria bagaikan cahaya pagi, 
tiba-tiba datanglah Sayyidah Ḥalīmah dengan berteriak: 
“Aduh…. jauh sekali (kalau bermain)!” Kata Malaikat: “Wahai 
Muḥammad, engkau tidak jauh, bahwa dekat dengan Allah, 
engkau adalah pilihan dan kekasih-Nya.” Kata Sayyidah 
Ḥalīmah: “Aduh….sendirian.” Kata Malaikat: “Wahai 
Muḥammad, engkau tidak sendirian, bahkan engkau pemilik 
mu‘jizat, penghiburmu adalah Allah Yang Maha Terpuji dan 
Maha Mulia, dan saudara-saudaramu adalah para Malaikat 
dan ahli tauhid (orang-orang yang beriman).” Kata Sayyidah 
Ḥalīmah: “Aduh….anak Yatim!” Kata Malaikat: “Segala kasih 
sayang Allah dilimpahkan kepadamu, dan kedudukanmu di 
sisi Allah, amatlah agung.” 

ْ وَ هُمَّ َصل ِ وَ لل م اَ   َِبِرْك عَلَْيهِ َسل ِ
“Ya Allah, limpahkanlah rahmat, salam dan berkah 

kepada Nabi.” 

َعْت ِبِه  ــ َرجَ   ۞ َواِل  ـــ ا ِمَن اْلَهْ اِلمً ــــ َمُة سَ ــــــ َأْتُه َحِليْ ا رَ ـــ فَلَمَّ  

ْت خَ   ۞ َمْســُرْوَرًة ِاََل ْاَلْطََلِل   ِض  ــ ُه عَََل بَعْ بََ ـــ ُثَّ قَصَّ



 

39 
 

فَقَاَل   ۞ َما اَكَن َأعَاَدْت عَلَْيِه َما ََتَّ ِمْن َأْمِرِه وَ وَ  ۞ الُْكهَّاِن 

َي   اْلَكِهُن:  وَ َلُ  َزْمَزَم  الَْبْيِت  وَ ِن  ڪْ رُّ ـ ال وَ   ۞ الَْمقَاِم  ابَْن 

َرَأيَْت هم   ۞ الَْحَراِم   الَْيقََظِة  الْمَ َأِِف  َأْم ِِف  فَقَاَل    ۞ نَاِم  َذا 

ِم  وَ  ِلَ  َشاَهْدُِتُْم ِكَفاًحا ََل َأُشكُّ ِِفْ ذم   ۞ ُحْرَمِة الَْمِِلِ الَْعَلَّ

َا الُْغََلُم فَقَاَل َلُ اْلَكِهُن َأبْ  ۞ ََل ُأَضاُم وَ  فَآَنْـَت   ۞ ِشـْر َأُّيُّ

نِْبَي ـُ نُب وَ   ۞ ِحُب اْلَعََْلِم  َصا  تَُك ِلْلَ لَْيَك  َع   ۞ ِختَاٌم  ِء ُقْفٌل وَ آ  وَّ

  ۞ ِلْيُل  ـ ْدِس َُيَاِطُبَك الْجَ عَََل بَِساِط الْقُ وَ   ۞ يَْْنُِل ِجْبِيُْل  

ْي ََيَُْصُ َما َمْن َذا وَ  ِ َعْن بَْعِض  وَ   ۞ َحَويَْت ِمَن التَّْفِضْيِل  اَّلَّ

 ۞   ـُر ِلـَساُن الَْماِدِح الُْمِطْيلِ َوْصِف َمْعنَاَك يَْقُص 

Ketika Sayyidah Ḥalīmah melihat Muḥammad s.a.w. dalam 
keadaan selamat, dengan senang ia langsung membawanya 
pulang ke rumahnya, kemudian ia ceritakan kepada sebagian 
pendeta tentang hal-hal menakjubkan yang dilakukan 
Muḥammad s.a.w. Seorang pendeta bertanya: “Wahai putra 
yang dilahirkan di negeri sumur Zamzam dan makam 
Ibrāhīm, di rukun Yamani dan Baitullāh yang mulia, engkau 
melihat keajaiban ini dalam keadaan berjaga atau di saat 
tidur? Jawab Muḥammad s.a.w.: “Demi Allah, Penguasa 
alam ini dan Yang Maha Mengetahui, saya telah 
mengetahuinya dengan nyata dalam keadaan berjaga, saya 
tidak ragu atau berbohong sedikitpun.” Kata pendeta: 
“Berbahagialah engkau wahai anak kecil! Engkau adalah 
pembawa panji-panji kenabian, engkau adalah penutup para 
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Nabi a.s.. Malaikat Jibrīl akan turun kepadamu, dan engkau 
akan difirmani Allah Yang Maha Agung di atas permadani 
suci”, dan siapakah yang dapat menguraikan seluruh 
keutamaan yang engkau miliki, sedangkan untuk 
menguraikan sebagian makna keutamaanmu saja para 
sastrawan yang pandai memuji dengan ungkapan yang 
panjang lebar, tidak sanggup menguraikannya. 

ْ وَ هُمَّ َصل ِ وَ لل م اَ   َِبِرْك عَلَْيهِ َسل ِ
“Ya Allah, limpahkanlah rahmat, salam dan berkah 

kepada Nabi.” 

َ َأْحَسَن النَّاِس َخْلًقا وَ هللُا عَلَْيِه وَ   اَكَن َصَلَّ وَ     ۞ ا  قً ـ ُخُل َسلَّ

ِ ُطُرقًا  وَ  ْيَمُتُه  وَ  ۞ ْرأ ُن  ـ ُخُلُقُه اْلقُ   اَكنَ  ۞ َأْهَداُُهْ ِاََل الَْحق  ش ِ

نَْساِن    ۞ اْلُغْفَراُن  
 
ْحسَ وَ   ۞ يَْنَصُح ِلَْل

 
  ۞ اِن  ــ يَْفَسُح ِِف اَْل

ْن يَْعُفوْ وَ  َذا اَكَن ِِفْ حَ  َعِن اَّلَّ
 
َع َحقُّ  وَ   ۞ َسبَِبِه  ق ِِه وَ ـ ِب ا َذا ُضي ِ

 
ا

َذا َدعَاُه    وَ   ۞ َهابَُه    َمْن َرأ ُه بَِدُّْيَةً   ۞ َأَحٌد ِلَغَضِبِه    هللِا لَْم يَُقمْ 
 
ا

ا  يَُقْوُل الَْحقَّ وَ   ۞ اْلِمْسِكْيُ َأَجابَُه   ََل يُْضِمُر  وَ   ۞ لَْو اَكَن ُمرًّ

ا وَ   ِلُمْسِلٍ  ا  ِغشًّ ِه عَِلَ َأنَّ  ۞ ََل ُُضًّ ُه لَيَْس  ـ َمْن نََظَر ِِفْ َوْْجِ

اٍب   َ لَ اَكَن َصَلَّ هللُا عَلَْيِه وَ وَ   ۞ ِبَوْجِه َكذَّ اٍز َو  َسلَّ ْيَس ِبَغمَّ

ُه ِقْطَعُة َقَمٍر    ۞ ََل َعيَّاٍب   ا فَـََكَنَّ َوْْجَ َذا ُْسَّ
 
َذا َّكََّم    ۞ ا

 
َو ا
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ُنوْ َـ آَنَّم ڪَ النَّاَس َف  ِمِه َأْحلم ثََمٍر  ا َُيْ َم    ۞ َن ِمْن لََكَ َذا تَبَسَّ
 
َو ا

َم َعْن ِمثِْل َحب ِ   َذا تَََكََّم فَََكَنَّ وَ   ۞ الَْغَماِم  تَبَسَّ
 
رُّ يَْسُقُط  مَ ـ ا ا اِلُّ

ِم ِمْن ذم  ُرُج ِمْن  وَ  ۞ ِلَ اْللََكَ َث فَََكَنَّ الِْمْسَك ََيْ َذا ََتَدَّ
 
ا

َذا َمرَّ بِ وَ   ۞ ِفْيِه  
 
َُّه َقْد َمرَّ ِفْيِه  َطرِيْقٍ ا   ۞ ُعِرَف ِمْن ِطْيِبِه َأن

َذا َجلََس ِِفْ َمْجِلٍس بَ وَ 
 
ًما وَ ا ْن َت ِقـَي ِطْيُبُه ِفْيِه َأيَّ

 
  ۞ َغيََّب ا

ْن لَْم يَُكْن قَْد تََطيََّب  يُْوَجُد ِمْنُه َأْحَسُن ِطْيٍب وَ وَ 
 
َذا  وَ   ۞ ا

 
ا

 َّ اِبِه فَََكَن ْهِر   اْل هُ ـ َمشـمى بَْيَ َأْصَ َذا  وَ   ۞ َقَمُر بَْيَ النُُّجْوِم الزُّ
 
ا

هِْر    َأْقَبَل لَْيًَل فَََكَنَّ النَّاَس  اَكَن  وَ   ۞ ِمْن نُْوِرِه ِِفْ َأَواِن الظُّ

ِيِْح اْلُمْرَسَلِ  َصَلَّ هللُا عَلَْيِه وَ  َ َأْجَوَد ِِبلَْخْْيِ ِمَن الر    ۞ َسلَّ

قَاَل بَْعُض َواِصِفْيِه َما َرَأيُْت   ۞ ْرَمَلِ اْلَ اَكَن يَْرُفُق ِِبْلَيِتْيِ وَ وَ 

ٍة َسْودَ  َرأ َء  َء ِِفْ  أ  ِمْن ِذْي ِلمَّ ٍ َحْ   َأْحَسَن ِمْن َرُسْولِ   ۞ ُحلَّ

   ۞   َسلََّ هللِا َصَلَّ هللُا عَلَْيِه وَ 

Nabi Muḥammad s.a.w. adalah manusia yang paling ganteng 
dan paling bagus akhlaknya. Dia adalah orang yang paling 
sering memberikan petunjuk jalan yang benar. Akhlaknya 
adalah persis al-Qur’ān. Ciri khasnya adalah pemaaf. 
Nasihatnya sangat berguna bagi manusia. Kebaikannya 
sangat luas. Dia selalu memaafkan kesalahan yang 
berhubungan dengan haknya sendiri. Namun jika hak Allah 
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yang dilanggar, maka tak ada seorangpun yang berani berdiri 
karena marahnya. Barang siapa yang melihatnya, ia pasti 
tampak tampan dan penuh wibawa. Jika diundang orang 
miskin ia selalu hadir. Dia tetap berkata yang sebenarnya 
walaupun pahit akibatnya. Di hatinya tidak pernah tersimpan 
kebohongan satu niat jahat. Barang siapa yang memandang 
wajahnya akan tercermin bahwa dia bukanlah tipe seorang 
pembohong. Dia, s.a.w., bukanlah seorang yang suka 
menghina atau mencela orang lain. Jika dia sedang gembira, 
wajahnya bagaikan bulan purnama. Jika menyampaikan 
pembicaraan kepada manusia, seolah mereka memetik buah 
pembicaraannya yang manis. Jika tersenyum, senyumnya 
bagaikan belahan awan yang di tembus sinar. Jika berbicara 
seolah terlihat mutiara berjatuhan dari pembicaraanya itu. 
Jika berbincang-bincang seolah semerbak misik yang harum 
bertaburan dari mulutnya. Jika melalui sebuah jalan, dari bau 
harumnya diketahui bahwa dia s.a.w. baru saja melewatinya. 
Jika duduk di sebuah majlis, bau harumnya masih tertinggal 
sampai beberapa hari, walaupun dia telah pergi, dan bau 
semerbak harumnya tetap tercium meskipun tanpa memakai 
parfum. Jika berjalan bersama para sahabatnya, dia 
bagaikan bulan purnama yang sedang berada di tengah-
tengah bintang yang gemerlapan. Jika datang waktu malam, 
seolah manusia berada di siang hari bolong karena 
cahayanya yang terang. Dia, s.a.w. adalah orang yang lebih 
kasih dan murah hati daripada hembusan angin yang lembut. 
Dia amat kasih terhadap anak yatim dan para janda. Berkata 
sebagian orang yang menceritakan sifat Nabi s.a.w.: “Belum 
pernah aku melihat orang yang berambut hitam yang 
mengenakan busana merah yang lebih bagus daripada 
Rasūlullāh s.a.w.” 

ْ وَ هُمَّ َصل ِ وَ لل م اَ   َِبِرْك عَلَْيهِ َسل ِ
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“Ya Allah, limpahkanlah rahmat, salam dan berkah 
kepada Nabi.” 

ُه الَْقَمُر  ِقْيَل ِلَبْعِضِهْم َكََ وَ  ْضَوُأ ِمَن الَْقَمِر  فَقَاَل بَْل أَ   ۞ نَّ َوْْجَ

ْل ُدْونَُه الَْغَماُم   َذا لَْم ََيُ
 
َيُه الَْجََلُل    ۞ ا اْنَتمىى  وَ   ۞ قَْد غَش ِ

لَْيِه الَْكَاُل  
 
ََل بَْعَدُه  ِه َما َرَأيُْت قَْبَِلُ وَ ْعُض َواِصِفيْ قَاَل بَ   ۞ ا

َذا َاَراَد َأْن َُيِْصَ فَُيْعِجُز ِلَسا   ۞ ِمثَِْلُ  
 
  ۞ فَْضَِلُ    ُن الَْبِلْيغِ ا

ُه َصَلَّ هللُا عَلَْيِه وَ  ْبَحاَن َمْن َخصَّ ََن  فَس ُ َ ِِبلَْمَحل ِ اْلَس ْ َسلَّ

ِاََل وَ   ۞  ِبِه  ى  قَْوَسْيِ    َأْْسَ َأوْ قَاِب  َأيََّدُه  وَ   ۞   َأْدَن    

ُه ِمْن ِخَصاِل الَْكَاِل ِبَما  َأْوفَا وَ   ۞ ِِبلُْمْعِجَزاِت الَِِّتْ ََل َُتََْص  

لُّ َأ  َتْقََص  َُيِ ًسا لَْم يُْعِطهِنَّ أََحًدا قَْبَِلُ  وَ   ۞ ْن يُس ْ َأْعَطاُه ََخْ

ِم فََلْ يُْدِرْك َأَحٌد فَضْ وَ   ۞  ِِفْ  اَكَن َلُ  وَ   ۞ َِلُ  أ ََتُه َجَواِمَع الََْكِ

  ۞ َماٌل ڪَ ُه  َماٍل ِمْن ڪَ ِلُك ِ وَ   ۞ ُك ِ َمقَاٍم ِعْنَدُه َمقَاٌل 

ْوُل ِِفْ ُسَؤاٍل وَ  ــــــ ََل جَ ََل ََيُ انُُه  ــــــ ََل َُيُْوُل لِسَ وَ   ۞ َواٍب  ـ

َلَّ ِِفْ  
 
   ۞   َواٍب ـــــ صَ ا

Pernah dikatakan kepada sebagian orang: “Wajah Nabi 
s.a.w. bagaikan bulan purnama”. Seseorang menjawab: 
“Bahkan lebih terang dari bulan purnama, karena ia belum 
pernah tertutup oleh awan, ia telah diliputi oleh keagungan, 
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dan ia benar-benar sempurna.” Kata sebagian orang yang 
menerangkan sifat Nabi s.a.w.: “Belum pernah aku melihat 
orang seperti Nabi s.a.w., baik sebelumnya atau sesudah-
nya.” Oleh karena itu seorang sastrawan yang sangat 
terkenal sekalipun, tak akan pernah sanggup mengungkap-
kan dan menghitung keutamaannya. Maha Suci Allah yang 
telah mengistimewakan Nabi s.a.w. dengan derajat yang 
paling istimewa, dan mengisra’kannya untuk menghadap-
Nya dengan jarak dua busur panah atau lebih dekat lagi. Dia, 
s.a.w., telah diperkuat dengan mu‘jizat-mu‘jizat yang tak 
terhitung jumlahnya. Dan disempurnakan dengan sifat-sifat 
kesempurnaan yang tak bisa diselidiki secara mendetail. 
Diberikan kepadanya lima hal1 yang belum pernah diberikan 
kepada seorang rasulpun sebelumnya. Diberikan kepadanya 
kepandaian merangkai kalimat yang tepat dan bijaksana, 
sehingga tak ada seorangpun yang dapat membuat kalimat 
sepertinya. Di setiap tempat ia selalu menyampaikan nasihat 
sesuai dengan kondisinya. Dan pada tiap-tiap kesempurnaan 
yang ada, dia selalu tampak lebih sempurna. Dia tidak pernah 
menolak pertanyaan dan tidak pernah bosan menjawabnya. 
Lisannya tidak pernah mengeluarkan kata-kata kecuali yang 
benar. 

ْ وَ هُمَّ َصل ِ وَ لل م اَ   َِبِرْك عَلَْيهِ َسل ِ
“Ya Allah, limpahkanlah rahmat, salam dan berkah 

kepada Nabi.” 

 
1 (1) Diberi mu‘jizat yang dapat menimbulkan rasa takut dan gentar di hati para 

musuh jauh sebelum berhadapan; (2) Semua tempat di bumi ini boleh dijadikan 
tempat shalat; (3) Dihalalkan harta benda rampasan perang; (4) Diberi 
kesempatan oleh Allah untuk memberi syafaat kepada umatnya; (5) Diutus 
untuk semua umat di seluruh alam. 
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الُْقرْ وَ  َوَصَفُه  ِفْيَمْن  َأْن يُقَاَل  َعْن  َأْعرَ وَ   ۞ ُن  أ  َما َعَس  َب 

ْيُل وَ ْوَراُة وَ ِئِِلِ التَّ آ  فَضَ  ْنِ
 
بُْوُر وَ اَْل َجََع هللُا َلُ  وَ  ۞ ُن الُْفْرقَا الزَّ

ِمِه بَْيَ ُرْؤيَِتِه وَ  ِ  وَ  ۞ لََكَ ِه تَْنِبْْيًا عَََل عُلُو  ُه َمَع اْسِ قََرَن اْسُ

وَ وَ   ۞ ِه  َمقَامِ  لِْلَعالَِمْيَ  ًة  َرْحَ ِه  وَ   ۞ نُْوًرا  َجَعَِلُ  ِبَمْوِِلِ َمَلَ 

ْوًرا الُْقلُوْ   ۞   َب ُْسُ

Banyak sekali pujian yang disampaikan kepada Nabi s.a.w. 
yang telah disifati oleh al-Qur’ān. Keutamaan-keutamaannya 
telah diterangkan di dalam kitab Taurāt, Injīl, Zabūr, dan al-
Qur’ān. Allah telah memberi karunia kepadanya dengan 
melihat-Nya sekaligus berbicara dengan-Nya, dan Allah 
menyertakan sebutan nama-Nya dengan sebutan nama Nabi 
s.a.w., sebagai suatu peringatan atas tingginya derajat Nabi 
s.a.w. Allah menjadikannya sebagai rahmat dan penerang 
untuk seluruh alam. Dan dengan kelahirannya, Allah 
menjadikan hati semua makhluk bergembira ria. 

ْ وَ هُمَّ َصل ِ وَ لل م اَ   َِبِرْك عَلَْيهِ َسل ِ
“Ya Allah, limpahkanlah rahmat, salam dan berkah 

kepada Nabi.” 

ــ حَ  َي بَـْدَرَِت ٍ  ۞  َمالِ ــــڪَ اَز ُكَّ ــــــ

ُ ــــــــَماَذا يُعَ    قَاِلْ ـــــَك مَ ََل ــــَعْن عُ  ب ِ
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ْقَت ِِفْ ُأفُ  ۞ ْي َأْْشَ ِ  ََل ـِق الْعُ ـَانَْت اَّلَّ

  ََللِ ـــــَواِر ُكَّ ضَ ـــــَحْوَت ِِبَلنْ ــــفَمَ 

ىـ  اْستَ ِبكَ وَ  ۞  نَاَر الَْكْوُن َي عََلَ الْهُدم

فَْضالِ ـــــــْوِر َو ْاَِلنْعَ ـــــــِِبلنُـّ
 
  اِم َو ْاَل

 ا مً ــــــئِ أ  َك هللُا َرِب ِ دَ ــــــَصَلَّ عَلَيْ  ۞

بْ ــــ ــــًدا مَ َأبَ 
 
  الِ ـــــــْال صَ اِر وَ ڪََع ْاَل

 اِب َمنْ ــــْاَلْصَ ْيعِ اْلِْل وَ ـــ عَََل َجِ وَ  ۞

ـــهُْم َربُّ الُْعـ   َمالِ ڪَََل بِ ـــــقَْد َخصَّ

(1) Wahai bulan purnama yang telah pernah sempurna, 
maka kata-kata apakah yang dapat saya ungkapkan untuk 
menyingkap keagunganmu? 

(2) Engkaulah yang telah terbit bersinar di ufuk yang tinggi, 
sehingga dengan mudah engkau dapat menghapus segala 
kesesatan dengan cahayamu. 

(3) Wahai sumber petunjuk, karenamu alam memantulkan 
cahayanya, karena petunjukmu berisikan sinar terang, 
kenikmatan dan keutamaan. 

(4) Semoga Allah, Tuhanku, selalu melimpahkan rahmat 
untukmu, sepanjang masa, baik di waktu pagi ataupun petang. 

(5) Juga semoga untuk keluarga dan sahabat-sahabat 
Nabi, yaitu orang-orang yang telah diistimewakan Allah 
dengan kesempurnaan. 
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ْ وَ هُمَّ َصل ِ وَ لل م اَ   َِبِرْك عَلَْيهِ َسل ِ
“Ya Allah, limpahkanlah rahmat, salam dan berkah 

kepada Nabi.” 

ِحْيِ بِْس  ْحِن الرَّ  ِم هللِا الرَّ

ِ َالَْحْمُد   ْ عَََل مَّ َصل ِ وَ ُهَالل م   ۞  َرب ِ الَْعالَِمْيَ  ِِل م ِدَن  ـــــ  َسي ِ َسل ِ

ِعْي  عَََل أِْلِ وَ ٍد وَ ُمَحمَّ  ِبِه َأْجَ ْن    ۞ َصْ ُُكْ ِممَّ يَّ
 
َجَعلَنَا هللُا َو ا

َتْوِجُب َشَفاَعَتُه   َتُه وَ ْو ِبذم يَْرجُ وَ   ۞ يَس ْ مَّ  ُهَالل م   ۞ َرْأفََتُه  ِلَ َرْحَ

ْرَمِة هم  اِبِه ا أِْلِ وَ وَ   ۞ َذا النَِّب ِ الَْكِرْْيِ  ِِبُ اِلِكْيَ َع َأْصَ ََل  لسَّ

ِتِه    ۞ َّْنَِجِه الَْقِوْْيِ  مَ  ْجَعْلنَا ِمْن ِخيَاِر ُأمَّ
 
َن ِبَذيِْل  وَ   ۞ ا اْسَُتْ

نَتَنَا  وَ  ۞  ُزْمَرِتِه اْحُشـْرَن غًَدا ِِفْ وَ  ۞ ُحْرَمِتِه   تَْعِمْل َألْس ِ اس ْ

َِّتِه وَ وَ   ۞ نُْصـَرِتِه  ِِفْ َمْدِحِه وَ  ِكْيَ بُِسن   ۞ اَعِتِه  طَ َأْحِينَا ُمَتَمس ِ

ِه وَ أَ وَ  اَعِتِه  ِمْتنَا عَََل ُحب ِ َُّه  َالل م   ۞ َجَ ن
 
ُهمَّ َأْدِخْلنَا َمَعُه الَْجنََّة فَا

ُل َمْن يَْدُخلُهَا   ُل    ۞ َأنْزِلْنَا َمَعُه ِِفْ ُقُصْوِرَها  وَ   ۞ َأوَّ َُّه َأوَّ ن
 
فَا

نَا يَْوَم يَْشَفُع لِلَْخَل  وَ   ۞ َمْن يَْْنِلُهَا   َهِق فََتَْ ِئ اْرَحْ ُهمَّ  لل م اَ   ۞ ا  َحُ

َنٍة   َعْلنَا ِمْن الْغَاِفِلْيَ َعْنَك  وَ   ۞ اْرُزْقنَا ِزَيَرتَُه ِِفْ ُك ِ س َ ََل ََتْ
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َنٍة  رَ ََل َعْنُه قَدْ وَ  نَا هم َالل م   ۞  س ِ َعْل ِِفْ َمْجِلس ِ َذا َأَحًدا  ُهمَّ ََل ََتْ

ِبمَ  غََسْلَت  َلَّ 
 
ُذنُْوبَُه  آ  ا التَّْوبَِة  َت وَ   ۞ ِء  اْل أ  ِبرِدَ   َسََتْ َمْغِفَرِة  ِء 

َنِة الَْماِضَيِة  َالل م  ۞ ُعُيْوبَُه  َُّه اَكَن َمَعنَا ِِف الس َّ ن
 
ْخَواٌن   ۞ ُهمَّ ا

 
ا

رِْمُهْم ِمْن    ۞ َعِن الُْوُصْوِل ِاََل ِمثِْلهَا    ءُ آ  َمنََعُهُم ْالَقضَ  فَََل ََتْ

اعَِة وَ ثََواِب هم   َالل م   ۞ فَْضِلهَا  ِذِه السَّ
 
نَا ا ْن  َن مِ َذا َِصْ ُهمَّ اْرَحْ

اِب الُْقُبْوِر   ِ  وَ   ۞ َأْصَ نَاُه عَََل َمَمر  ْقنَا ِلَعَمٍل َصاِلٍح يَْبقَى س َ َوف ِ

ُهْوِر   ِئَك  آ  ِلَنْعمَ وَ   ۞ رِيَْن  ڪِ ِئَك َذا ْلنَا ِلَْل  ُهمَّ اْجعَ َالل م   ۞ اِلُّ

ا آ  ـــــ ِلَيْوِم ِلَق وَ   ۞ رِيَْن  ڪِ َشا  َأْحِينَا  وَ   ۞ رِيَْن  ڪِ ِئَك ِمَن اَّلَّ

َذا تََوفَّْيَتنَا فَتََوفَّنَا غَْْيَ َمْفتُْوِنْيَ  وَ   ۞ ِلْيَ  ْشُغوْ َطاَعِتَك مَ بِ 
 
  ۞ ا

ــــ ِِبَْْيٍ َأْجَعِ  اْخِتْ لَنَا ِمْنكَ وَ  ۞ ََل َمْخُذْوِلْيَ وَ  ُهمَّ  َالل م  ۞ ْيَ  ـ

اِلِمْيَ   نْي اْجَعْلنَا ِمْن ِفْتَنِة هم وَ   ۞ اْكِفنَا َْشَّ الظَّ ِمْيَ  ا َسالِ ـَ ِذِه اِلُّ

ُسْوَل الَْكِرْْيَ لَنَا َشِفْيًعا  اْجَعْل هم ُهمَّ  َالل م   ۞  َواْرُزْقنَا    ۞ َذا الرَّ

ُهمَّ اْسِقنَا ِمْن َحْوِض نَِبي َِك  َالل   ۞ ِبِه يَْوَم الِْقيَاَمِة َمقَاًما َرِفْيًعا  

ٍد َصَلَّ هللُا عَلَْيِه وَ  َ ُْشْ ُمَحمَّ ْعَدَها َأبًَدا  بًَة َهنِْيئًَة ََل نَْظَمآُ بَ َسلَّ

َت ِلوَ ا وَ   ۞  ــْرَن ََتْ ـَ ُهمَّ اْغِفْر لَنَا ِبِه وَ َالل م   ۞ ِئِه غًَدا  أ  ْحُش ا  َن ـ ِئ آ  ِل ب
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هَاِتنَا وَ وَ  َن ِلُمَّ ِلَمْن  َذِوي الُْحُقْوِق عَلَْينَا وَ وَ   ۞ ِلُمَعل ِِمْينَا  ا وَ ِلَمَشاَِيِ

اعَ ـ ْْيَ ِِفْ هم ــ َذا الْخَ ـــ َرى هم ـــ َأجْ    ِمِنْيَ ِلَجِمْيعِ الُْمؤْ وَ   ۞   ةِ ـ ِذِه السَّ

ِء ِمَّْنُْم  آ  َاْلَْحَي   ۞ الُْمْسِلَماِت  ْيَ وَ ــ الُْمْسِلمِ وَ  ۞ نَاِت  ـــ الُْمْؤمِ وَ 

ََّك َكِرْْيٌ   ۞ َواِت  ــ اْلَمْ وَ  ن
 
عَ ــ  ُمجِ ا قَاِضـَي  وَ   ۞ َواِت  ـــ ْيُب اِلَّ

نُ ـ َغ وَ   ۞ اِت  ـ اجَ ـ الْحَ  َم  ـــــ َأْرحَ   آ  يَ   ۞ ئَاِت  ــ الَْخِطيْ ْوِب وَ ـ اِفُر اَّلُّ

اِحِ  ــــ  عَََل َسي ِ  هللاُ َصَلَّ وَ   ۞ ْيَ  ــــ الرَّ ٍد وَ ــــ ِدَن ُمحَ ــ عَََل أِْلِ  مَّ

ِبِه وَ وَ  َ  َصْ ِة ََعَّ   ۞ َسلَّ ْبَحاَن َرب ِـَك َرب ِ الِْعزَّ   ۞ ُفْوَن  ــ ا يَصِ ـ س ُ

ِ ْمُد  ــــ الْحَ وَ   ۞ ْيَ  ــ لِ ــ َسََلٌم عَََل الُْمْرسَ وَ    ۞   ْيَ ــ الَمِ  َرب ِ الْعَ ِِل م

 اَِتَْة ﴾ ــــــ ﴿ َالْفَ 

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, lagi Maha 
Penyayang. 

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya Allah, 
limpahkanlah rahmat dan salam kepada penghulu kami, 
Nabi Muḥammad, keluarga dan semua sahabatnya. 

Semoga Allah menjadikan kami dan kamu sekalian termasuk 
orang-orang yang memperoleh pertolongan-Nya, orang-
orang yang selalu berharap rahmat dan kasih-sayangNya. Ya 
Allah, dengan menghormati Nabi yang mulia ini, dengan 
menghormat keluarga dan sahabat-sahabatnya yang selalu 
mengikuti petunjuk Nabi yang lurus, jadikanlah kami 
termasuk umatnya yang terpilih, tutuplah ‘aib kami, 
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kumpulkanlah kami sebagai orang yang berpegang teguh 
kepada sunnah Nabi s.a.w. dan taat melaksaankan ajaran-
ajarannya, dan matikanlah kami dengan membawa cintanya 
dan bersama golongan umat yang dicintainya. Ya Allah, 
masukkanlah kami ke dalam surga bersama Nabi s.a.w., 
sesungguhnya dia adalah orang yang pertama kali masuk 
surga, tempatkanlah kami di istana-istana surga bersama 
Nabi s.a.w. karena dia adalah orang yang pertama kali 
menempati istana-istana surga. Belas kasihilah kami di hari 
ketika Nabi memintakan syafaat untuk para makhluk yang 
kemudian Engkau kasihi mereka. 

Ya Allah, berilah kami rezeki untuk menziarahi Nabi s.a.w. 
setiap tahunnya, dan janganlah Engkau lengahkan kami 
untuk mengingat-Mu dan mengingat Nabi-Mu walau hanya 
sekejap. Ya Allah, janganlah kiranya ada tersisa 
seorangpun di majlis ini, kecuali telah Engkau bersihkan 
dosa-dosanya dengan air tobat, dan Engkau tutupi ‘aib-
‘aibnya dengan hamparan maghfirah (ampunan). 

Ya Allah, jika pada tahun yang lalu saudara-saudara kami 
masih belum Engkau takdirkan terkabul permohonan 
mereka, maka janganlah Engkau halangi pahala dan 
keutamaan saat ini kepada mereka. 

Ya Allah, kasih-sayangilah kami, di saat kami telah menjadi 
penghuni alam kubur, dan tolonglah kami untuk beramal 
saleh yang pahalanya dapat mengalir sepanjang tahun. 

Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang selalu ingat 
terhadap pemberian-pemberianMu, selalu mensyukuri 
nikmat-nikmatMu, dan selalu ingat hari pertemuan-Mu, dan 
hidupkanlah kami sebagai orang yang selalu sibuk 
beribadah kepada-Mu. Dan jika Engkau akhiri hayat kami, 
akhirilah dengan tanpa membawa ‘aib, tidak terhina, dan 
akhirilah kami semua dengan membawa kebaikan dari-Mu. 
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Ya Allah, hindarkanlah kami dari segala macam kejahatan 
orang-orang zhalim, dan selamatkanlah kami dari segala 
cobaan di dunia ini. 

Ya Allah, jadikanlah Rasūl yang mulia ini penolong kami. 
Berilah kami derajat yang tinggi kelak di hari kiamat 
lantaran menghormatinya. 

Ya Allah, berilah kami air minum dari telaga Nabi-Mu, 
Muḥammad s.a.w. dengan sekali teguk yang kami tidak 
akan haus selama-lamanya. Dan kumpulkanlah kami di 
bawah benderanya kelak di hari kiamat. 

Ya Allah, dengan menghormati Rasūl-Mu yang mulia ini, 
ampunilah dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, guru-
guru dan para pengajar kami, orang-orang yang punya hak 
atas kami, orang-orang yang suka melakukan kebajikan 
saat ini, dan seluruh orang-orang mu’min dan muslim, baik 
yang laki maupun yang perempuan, baik yang masih hidup 
ataupun yang sudah meninggal, sesungguhnya Engkau 
adalah Dzāt Yang memperkenankan semua doa, Yang 
memenuhi semua kebutuhan, Yang mengampuni semua 
dosa dan kesalahan, wahai Tuhan Yang Maha Pengasih. 
Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan salam 
kepada penghulu kita, Nabi Muḥammad, keluarga dan 
para sahabatnya. 

Maha Suci Engkau Ya Allah, Tuhan Yang Maha Mulia, 
Yang Bersih dari Sifat Kekurangan. Semoga salam 
sejahtera tetap terlimpahkan kepada Para Rasūl. Dan 
segala Puji Bagi Allah, Tuhan Semesta Alam. Amin. (al-
Fatihah) 
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ِحيِْ بِسْ  ْحِن الرَّ  ِم هللِا الرَّ

ــ ََلْم عَلَ ــــــَي نَِبْ سَ   ََلْم عَلَْيكَ ـــــْوْل سَ ــــــــَي َرسُ  كَ يْ ــــــــــ

ــ َي َحبِ  ــ َواُت هللْا عَلَ لَ ـــــــ صَ  ََلْم عَلَْيكَ ــــــ ْيْب سَ ــــ  ْيكَ ــــــــ

َق الْبَ  ــ ْدُر عَلَيْ ـــــــــأَْْشَ ــ فَاخْ  نَاـــــــــ  ُدْورُ ــــــــــتَفَْت ِمنُْه الْبُ ـ ــ ـ

ــ ِمثَْل ُحسْ  ــ نِْك َما َرأَيْ ــــــ  ُرْورِ ـــــــ ـلسُّ َه ا طُّ َي َوجْ ــــــــقَ  نَاـــــ

َ ـــــأَنَْت ََشْ  ُ  ْدرٌ ـــــــــٌس أَنَْت ب ُ ــــــــأَنَْت ن  ْورِ ـــــــــــْوٌر فَْوَق ن

 
 
ــ أَنَْت ِمْص  اِلْ ـــــــــــــغَ ْْيٌ وَ ِس ڪْ أَنَْت ا  رِ ُدوْ ـــــــَباُح الصُّ ـــــ

دْ ــــــــــــِبْ َي ُمحَ ـــــــَي َحِبيْ   ْيِ ــــــــُرْوَس الَْخاِفقَ ــــــــــَي عَ  مَّ

 َّ دْ ـــــــــــــْد َي ُممَ ــــــــَي ُمَؤي مَ  جَّ
 
ــ اَم الِْقبْ ـــــــَي ا ــ لَتَ ـــ  ْيِ ـــــــــــ

ــ ـ ــَك يَسْ ــ ــــْْجَ َمْن َرأَى وَ   َديْنِ ـــــــــــَم الَْوالِ ــــــرِيْ ڪَ َي  دْ عَ ـ

َ  َبَّدْ ـــــاِِف الْمُ ـــــَك الصَّ ــــَحْوضُ  ــ ا يَْوَم النُّ ـــــِوْرُدن  ُشْورِ ــــــــــــ

ــ َما َرأَيْ  ــ َش حَ ــــِعيْ ا الْ نَ ــــ لَْي ـــــــــِِبلسُّ  نَّْت ـــ
 
َلَّ ا
 
ــ َرى ا  كَ ـــــــــ

ــ الْغَ وَ  ــ ْد أََظلَّ ــــــ قَ َماَمةْ ــــ ــ الْمَ وَ  ْت ـــ  كَ ـــــــــــ ََل َصلُّْوا عَلَْي ــــ

َّ وَ  يْ ڪِـــــْوُد يَبْ ـــــاَك الْعَ ـــــأَتَ وَ  َ ـ تََذل   يََديْكَ ْيَ ــــــــــــــــــَل ب

ــ ِعنْ  ِبْ ــــــَجاَرْت َي َحِبيْ ــــــــاْستَ وَ  ْبُ النُّ ـــــ ــ َدَك الظَّ ــ ــ  ُفْورُ ـــ

وا الَْمَحامِ ـــــــــــِعْنَد َما شَ  ــ تَ وَ  لْ دُّ حِ ــــــــــ ــ نَاَدْوا لِلرَّ ــ ــــــ  ْيلِ ـ

مْ ْم وَ ُتُ ـــــ ـــِجئْ  ــ قُلُْت ِقْف ِلْ َي َدِل  ئِلْ آ  ُع سَ ـــــــــاِلَّ  ْيلُ ــــــــــ

ْل ِلْ َرسَ ـــــــَتََ وَ  ــ مَّ ْوُق الَْجزِيْ   َحْشُوَها ئِلْ آ  ـــــــــــ  لُ ــــــــالشَّ
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َو َهاتِيْ  ــ َك الْمَ ــــــََنْ ــ ِِبلْعَ  نَاِزلْ ـــــــــ  ْورِ ڪُ ــــــــــالْبُ ِش ِ وَ ـــــ

ــ اْنَ وَ  َلَّ ـــــٌد قَْد تَمَّ ــــــْد َعبْ ــــــَسعِ   ِزيْنُ ـــــــــُه الْحَ َعنْ  ِِلْ ــــــ

ــ ِفيْ   ْيُ ـــــــــــُف الَْحِس َوْص فََِلَ الْ  َلَّ ــــــــــَك َي بَْدٌر َتََ ــــــــ

 ْيِ ــــــــــــ دَّ الُْحسَ ـــــقَطُّ َي جَ  ًَل ــــــ َس أَْزََك ِمنَْك أَْص ـــــــلَيْ 

هُ ــــــــــئِمً أ  دَ  َلَّ ـــــــَك هللُا صَ ـــــــــــــ عَلَيْ وَ  ــ ا ُطْوَل اِلُّ  ْورِ ــــــ

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, lagi Maha 
Penyayang. 

(1) Wahai Nabi, semoga salam sejahtera tetap kepadamu, 
Wahai Rasūlullāh, semoga salam sejahtera tetap 
kepadamu. 

(2) Wahai kekasih Allah, semoga salam sejahtera tetap 
kepadamu, Semoga rahmat-rahmat Allah senantiasa 
terlimpah kepadamu. 

(3) Telah terbit bulan purnama menyinari kami, Sehingga 
reduplah cahaya bulan-bulan purnama lainnya. 

(4) Sama sekali belum pernah saya melihat keindahan 
bulan purnama, Seperti keindahanmu, wahai wajah rasul 
yang penuh kegembiraan. 

(5) Engkau bagaikan matahari, engkau bagaikan bulan 
purnama, Engkau bagaikan cahaya yang di atas cahaya. 

(6) Engkau adalah mu‘jizat dan mahal sekali nilaimu, 
Engkau adalah dian penerang hati. 

(7) Wahai kekasihku, wahai Muḥammad nabiku s.a.w., 
Wahai pemimpin barat dan timur. 
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(8) Wahai Nabi yang diberi mu‘jizat, wahai nabi yang 
dimuliakan, Wahai Imām dua qiblat (masjid-il-Ḥarām dan 
masjid-il-Aqshā). 

(9) Siapa saja yang melihat wajahmu, ia akan bahagia, 
Wahai nabi yang penuh hormat kepada kedua orang tua. 

(10) Air telagamu yang bening dan segar, Adalah minuman 
kami kelak di hari kiamat. 

(11) Belum pernah saya melihat onta berjalan di kegelapan 
malam, Yang meminta belas kasih selain kepadamu. 

(12) Awan telah melindungimu dari terik matahari, Dan 
para malaikat mengucapkan shalawat untukmu. 

(13) Dan datang kepadamu onta tua dengan menangis, 
Dan merendahkan diri di hadapanmu. 

(14) Wahai Nabi kekasihku, kijang yang lari ketakutanpun 
Datang berlindung di sisimu. 

(15) Ketika rombongan kafilah telah mengikat barang 
bawaanya, Dan berteriak memanggil-manggil untuk 
berangkat. 

(16) Kudatangi mereka dengan air mata bercucuran, 
Lalu kukatakan: “Berhentilah dulu wahai penunjuk jalan”. 

(17) Bawalah surat-suratku ini, Yang di dalamnya berisikan 
curahan rindu. 

(18) Sampaikan ke tempat-tempat yang jauh, Kapan saja, 
dipetang hari ataupun pagi hari. 
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(19) Berbahagialah hamba yang telah memuaskan 
cintanya kepada Nabi s.a.w., Dan yang tampak sedih 
karena belum berjumpa Nabi s.a.w. 

(20) Wahai bulan purnama, semuanya tampak jelas di 
hadapanmu, Dan hanya padamu sifat-sifat yang baik. 

(21) Tak seorangpun yang lebih suci darimu, Wahai Nabi 
s.a.w. kakek Sayyidina al-Ḥusain r.a. 

(22) Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, 
Kepadamu setiap saat dan sepanjang masa. 
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