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صَمَلَم ةُم اهللِم تْغشَما 
بِمْيبِمي  َم اَم ِم ُم ُم  َم  َيَمْغشَما  ُمْ   َمَلَم  ُم   صَمَلَم ةُم اهللِم تَيَمْغشَما  ُمْ  حَم

بَي ْ   َم  َم َما ُم    َم َم   َمْ  ِم اْ  َم َمااِم  َم َم اْ  َم َمااِم   َم َما  َم ِم  َم اْ  ُم ِم

  غْي ِم  َم َما   ُمْ   َم َم ِم ْ  حَم َم ا ُم   َم  َمْي ِم  َمَل َم  ِم ُمْ   ِم  ِم ْ   َمَل َم ِم 

ْ  ُمْ   ْ  َم  ْ   ٍم   َم  َما  َم ُم  َمْي ِم  ُمْ   َما ٌم  َيَم َما ُم    َم  ُمْ  ٌم تَمْ  ِم ْ   ِم

  َمصَمب ِم ْ   َمْ  ُم ُم  َمْي ٌم  ُم َمااٌم   َم  ا  ِمْي  َماتِم ٌم  ِم  َّال ا لِم َما ُم 

ْب ُمْ   َم  َم   ِم ي ا  ِم َما ُم    ِم  َما  َما  ْ  ُم ُمْ   َما  َمْ   ُم ُمْ   ِميْ   َم  ِم ْ   ِم

يَما ُم   اَم َم     ِمأَمْ  أَم  ُمْ   َم  َم ُمْ   َم ِميً ا  َم تْ  َم ُم  ي  ِم َم   ِم ُم ُم  ِم

ااُم  ا  ِم صَمااِم  َم ِم   َم  َمْ  ٍم   يِمي ُم  ِم ُمْ   ِم َما  َم َم َم اْ  َم َم ُم     َم

 حَم ِم  يُم  َم َم ا  ِم ِم  ِمْي ُمْ   َم ِم   ٌم   َم  َم بَم ُم ُم  ِم َم اْ  ُم ِّب ا  ِّب َما ُم 

ْ  ُمْ  تَم َم َّال َم  ِمي اْ  َم َم ا ُم    َمأَم  ُمْ   ِمي ْا ُم صُمْ  اِم أَم َم   أَمْص ٍم   ِم  َما  ِم

   ُمْ  صَمْ  ُم ْا لُم  ُمْ   ِم   ْ   ُم  َمْيَل ً   َمبِماْ  ِم ْح َما ِم  ُمْ   ُم  ا  ا  ِم َم ا ُم 
ي ُم ُم  ضَما ُم     َمْي َم  ِم َم ا  ُم ُمْ   ْ  ُمْ   ِم أَمْ َل ً  َم َمْيفَم  َمذِم   ُم صُمْ  حِم

 

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. 

 

Sebanyak kadar segala keindahan dan kesempurnaan, 

dan sebanyak gejolak kerinduan dan kasih para pecinta Nabi SAW. 

 

Untuk selain memandang keindahan kalian, telah kuharamkan pandanganku, 

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

 

Dan usiaku terlewatkan bersama kalian seakan beberapa hari (terasa sangat singkat), 

dan sesaat tanpa kalian bagaikan bertahun-tahun. 

 

Dan sabar dari merindukan kalian adalah hal yang mustahil, 

dan tak ada (yang kutakutkan) sebagai pembunuh, selain perpisahan dengan kalian. 

 

Apabila aku melihat kalian maka hilanglah kesedihanku, 

dan apabila kalian tiada maka telah dekatlah padaku kematian. 
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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). 

 

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). 

 

Kabar tentang ia (diriku) tergila-gila pada kalian telah lama terdengar, 

dan pakaian (yang menutupiku) dari kecintaan adalah kesusahan. 

 

Dan kalian dari segala sumber (kemuliaan) adalah sumber yang sangat kuat, 

apabila kalian menghendaki, maka akan tercapailah untukku segala keinginan. 

 

Sebab kalianlah segala permasalahan berbalik menjadi kemudahan, 

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

 

Maka tiadalah selain kalian orang yang lebih bermurah hati. 

 


