dengan tenaga dan usahanya sendiri dengan sekadar
bantuan itu sebagai permulaan usahanya juanya bukannya

----------✳-----------✳-----------

sebagai sedekah kerana orang yang meminta sedekah itu ialah

Muhammad Rasul telah tera’lam

seorang yang rendah amnya.

Membawa wahyu terang tersulam

Dengan cara-cara yang demikian ini tidak lama antaranya maka

m

binaan ini semakin kuat dan sungguhpun iktisad pada

Menerangkan kebenaran yang telah kelam

m

Memperbaiki akhlak manusia di alam

masa itu tidak berapa tegap tetapi Rasulullah (SAW)
telah memulai melangkah memasuki siasah kerana apabila siasah

Halim sabar maksum saleh

telah ada maka sekalipun kedudukannya lemah di dalam iktisad
tetapi suara siasah lebih kuat untuk mempengaruhi mereka-mereka

H

yang di luar daripada lingkungannya yang telah mencuba pula mendatangkan

Hafaz firman disampaikan sarih
Hiba ke umatnya dilarang talih

H

Hal keadaannya dipandang malih

lingkungan, yang telah mencuba pula mendatangkan kekacauan
sama ada dengan jalan yang terang ataupun dengan jalan yang sulit

Muhammad Sallallah Alaihi Wasallam

sehingga terbitlah langkahannya itu sebagai sebuah kerajaan
yang teratur dan tersusun dengan sempurnanya yang belum pernah ada

M

seumpamanya.

Menerima kuasa yang amat karam
Mensyafaatkan umatnya dari jahanam
Memasukkan pula ke Darussalam

Pendeknya di dalam masa kita menyambut memperingati hari
diputerakan junjungan kita ini tidak sempurna segala

Diberinya tau Allah Ahad

sesuatu itu dan segala sesuatu akan menjadi mubzir

Dan lagi pula ianya Samad

jua kalau pada masa itu kita tidak menyentuh atau meniru

Dan tidak beranak tak pula yulad

sunnah-sunnah yang dikehendaki yakni mengadakan suatu binaan yang

Dianyalah diibadatkan hingga ke lahad

berupa dan janganlah hendaknya kita menghabiskan wang
berpuluh-puluh ribu mengadakan jamuan makan dan sebagainya tetapi

Harun D. L Singapura

kesannya tidak sedikit pun ada kepada masyarakat kita

_______

sehingga habis masa makan, habis masa perayaan

Maksudnya perkataan di dalam syair ini :

habislah riwayatnya, tamatlah kisahnya sedang masyarakat kita,
sedang fakir dan miskin kita, sedang perempuan-perempuan janda

Halim – pembalas

kita dan sedang anak-anak yatim kita telah lari ke lain-lain

Maksum – tidak berdosa

agama oleh kerana kecuaian kita, oleh kerana tidak ada

Sarih – berterus terang

tempat kita yang diuntukkan kepada mereka yang lemah dan tidak

Hiba – cinta

berupaya itu. insaflah kepada keadaan yang demikian itu dan

Talih – fasik

inilah maknanya kita menyambut atau kita memberi selawat kepada

Malih – cantik

junjungan kita Muhammad (SAW) adanya.

Lahad – liang lubur
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