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 وَقْتِ السَّحَرْ بِھْ یَطِیْب الْحَالْ الَھْلِ الصَّفَا وَبِھْ یَجُوْدُ الْعَلِي بِالْفَضْلِ ألَھْلِالْوَفَا
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), 

صَلْ مِنْ عَبْدٍ بِالْمُصْطَفَىكَمْ مِنْ سَقِیْمٍ بِھَذَا الْوَقْتِ نَالَ الشِّفَا وَكَمْ بِھِ اِتَّ  
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 فَضْالً عَفَى وَبَارِقِ الْفَضْلِ وَاْإلِ 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 مَوْالَنَا 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) 


