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يَا َر َّب َمََكْة 
 يَا َر َّب َمََكةَ  َ  الَلَفا ِ ُ َ َ دٍ  ِاْغِفْر لََنا يَا َسا ِمًعا ِلُدَعانَا

 اُ ْ ُ ْ  َ َو اَن ِاْن َ َر ْ  َ  ِر َ انَ  َ  اْحَذْر تُِبْيُح  ِسّر نَا ِلِسَو انَا

 َ  اْخَضْع لَنا ِإْن ُ نَت َر اِجَي َ  ْصِلنا َ  اتْ ُر ْك ُمناَك ِإْن َ َر ْ  َ  ُمنانَا

 َ  اْجَعَْل ُ  قُ ْو َفَك َما  قْيَت  َِبا َِنا فَ َلَعََل َاْن تْ َظى  َنا َ  تَ َر انَا

 َ  َ  ما َعِلْ َت  َِأ نَنا َ ْ َُل اْلَو فَا َ  مِ بَنا َما َذ اَل تْ َت ِلَو انَا

 فَِإ َذا َقَضْيَت ُحُقْو قَ َنا يا ُمَد ِعى َعا ين َنا ِفى اْلََكا ئناِ  ِعيانَا

 نْ ُ  اْلَِكَر اُم َفَ ْ   َتانَا قَاِصدً  نَاَل الَسَعاَ  َة ِعنَد ما يْلَقانَا

 فَانْ َهْض  َعِذ ِم الَ  تَُكْو ُن ُمَقّلًر ا َ  اْنظُْر تَر ى اْلُعََشاَق َحْوَل ِحَ انَا

 ُمْسَ ْبَِشِر يَ   ِنَ ْيَِل َما َقْد َ  َملْوا َفِر ِحيَ  ُمْذ َنَظُر   ا اْلَجَ اَل ِعَيانَا

 َ اُمْو ا ِ ِعَْشَقِ ِهْ  ُسََكاَر ى ِعْنَد َما ُ َِشَف اْلِ َجاَّب َ  َشاَ ُد ا َمْغَنانَا

 فَ ُهُ  اْلُ َر اُ  َ  اَل يَر اُ  ِسَو ا ُ  ُ  فَاْلَقْلُب ُمَْشَ ِغٌَل  ِهْ  َ  ْلَهانَا

 َ ّر ْر لَسْ ِعى ِذ ْ َر ا ُ ْ  َ  َحِد ييَ ُه ْ  تْعَ َُل َمِعى ِ َ يا تِِهْ  ِإْحَسانَا

 يا َر َّب َمََكَة َ  الَلَفا  ُ َ َ دٍ  ِا ْغِفْر لَنا يا َسا ِمعا ِلُد َعانَا

  َ  الَل َ ُة َعَلى الَنِبى َ   للِ  َما َحَر َ ْت ِر يُح الَلبا  َ ْغَلانَا
 

 

Wahai Pemilik Makkah dan Bukit Shafa, demi Muhammad, 

Ampuni dosa kami Wahai Yang Maha Mendengar do’a kami.  

 

Sembunyikanlah Kecintaan kepada kami apabila engkau menginginkan restu kami (para wali Allah), 

Dan jagalah agar kau tak sesumbarkan apa-apa yang kau ketahui dari Kemuliaan kami. 

 

Tunduk dan panutlah kami apabila kau menginginkan bergabung dengan kami, 

Dan tinggalkanlah cita-cita kosongmu apabila engkau menginginkan apa yang kami cita-citakan. 

 

Dan jadikanlah sisa usiamu kini untuk berada di pintu-pintu kami, 

Maka semoga engkau akan mendapatkan anugerah dengan kedekatan kepada kami. 
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Apakah kalian tidak mengetahui, bahwa kami selalu bermurah hati, 

Dan semua yang mencintai kami akan selalu di bawah panji kami. 

 

Apabila kalian jalankan permintaan kami ini, wahai yang menginginkan kemuliaan kami, 

Maka kalian pasti melihat di semua alam akan keluhuran dan kebesaran kami dengan jelas. 

 

Kami adalah kaum dermawan, maka barangsiapa yang datang kepada kami dengan suatu kebutuhan, 

Maka ia akan mendapatkan keinginannya dan kebahagiaan ketika ia menemui kami. 

 

Maka bangkitlah dengan penuh semangat, dan janganlah bermalas-malasan, 

Lihatlah orang-orang yang mencintai dan merindukan kami, terayomi di dalam benteng-benteng kami. 

 

Mereka mendapat kebahagiaan dengan datangnya kabar gembira, bahwa mereka diberi segala yang mereka 

dambakan, 

Mereka dilimpahi kegembiraan sejak mereka memperdulikan keindahan yang sejelas-jelasnya (Muhammad 

SAW). 

 

Maka pusatkanlah perhatianmu bersama apa yang menyibukkan mereka, dan dengan apa-apa yang mereka 

rindukan, 

Ketahuilah bahwa mereka itu telah terbuka baginya hijab ma’rifah dan mereka telah menyaksikan kemuliaan kami. 

 

Maka mereka adalah yang paling pantas untuk dituju, dan tiada lagi yang pantas dituju selain mereka,  

Dan hati yang sibuk dengan selain urusan mereka, adalah hati yang pasti terpenuhi kebingungan. 

 

Maka ulang-ulanglah untuk selalu memenuhi pendengaranmu dengan mereka dan perkataan mereka, Dan sibuklah 

dengan beramal baik bersama-sama dalam kehidupan mereka. 

 

Maka Wahai Pemilik Makkah dan Bukit Shafa, demi Muhammad, Ampuni dosa kami wahai yang selalu 

mendengar do’a kami. 

 

Lalu limpahan Shalawat atas Nabi dan Keluarganya,  

Sebanyak hembusan angin di pagi hari 

 


