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Alhamdulillah, segala puji hanya sanya bagi Allah Subhanna huwata'ala Tuhan
semesta alam, Salawat dan salam kami hulurkan kepada Nabi junjungan Muhammad
Mustaffa s.a.w. serta keluarganya dan sahabat sahabatnya.
Setelah satu tahun setengah kami mempersembahkan lagu Al-Mahdi yang
dinyanyikan oleh ZAI dalam "single" nya, begitu banyak sekali peminat yang
memberikan teguran membina disamping bertanya kenapa album "single" tersebut
hanya terdapat satu lagu sahaja?. Alhamdulilah kini kami dapat menerbitkan album
sulung "ZYNAL" (ZAI) dengan lagu utama yang berjudul TAJUL 'ARIFIN yang mana
didalam album ini terdapat 11 lagu termasuk lagu Al-Mahdi dan 1 deklamasi sajak
oleh sastrawan Djamal Tukimin.
Kenapa Tajul 'Arifin kami jadikan judul album sulong ini. Secara lisan maksud Tajul
'Arifin adalah Mahkota para Bijaksana/llmuwan, gelaran ini telah di berikan kepada
seorang tokoh terkenal yang juga seorang sahabat Nabi yang sangat di sayangi dan
juga merupakan menantu Rasullullah saw.; tidak lain dan tidak bukan beliau adalah
Saidina 'Ali bin Abi Thalib (Karamallahu Wajhahu). Kezuhudan, kebijaksanaan dan
keberanian beliau tidak dapat di mungkiri sama sekali kerana terlalu banyak
sejarawan Islam maupun Oriantalis Barat mencatatkan didalam kitab-kitab mereka
tentang riwayat kehidupan beliau.
Di antara Hadith sahih terkenal yang menyentuh peribadi ini adalah "Aku adalah
kota llmu dan 'Ali adalah pintunya, barang siapa yang ingin memasuki kota ilmu
hendaklah ia datang melalui pintunya" dan "Akan aku serahkan panji-panji ini
kepada seorang lelaki yang mana melalui dia Allah akan memberikan kemenangan.
Beliau mencintai Allah dan Rasulnya begitu juga Rasul dan Allah mencintainya".
Terlalu agungnya tokoh ini sehingga tidak dapat kami tuliskan keutamaan beliau
satu persatu disini. untuk yang ingin menghayati tokoh yang satu ini bolehlah anda
mendengarkan Sajak yang ditulis dan dideklamasikan oleh Djamal Tukimin nanti.

Dengan berbekalkan keutamaan-keutamaan inilah kami mendapat inspirasi untuk
menerbitkan lagu-lagu tentang kehidupan dan perjuangan beliau.
Selain tokoh Saidina 'Ali yang kami ketengahkan didalam album ini kami juga ingin
mengenengahkan kelainan didalam mendendangkan lagu-lagu bertema nasyid,
kerana perbezaan lagu nasyid didalam album ini tidak terikat dengan melodi atau
alunan irama ke Araban semata. Di sini kami ingin menampilkan konsep bebas
dalam berekspresi, kerana album ini mengandungi lagu nasyid berentak Zapin,
Inang, Masri, Asli beserta dengan irama 'Andalus', 'Latino', 'Slow Rock', Rancak
dan Balada yang mana telah disusun begitu rupa agar dapat dinikmati oleh semua
generasi sama ada muda maupun tua. Selain irama lagu nasyid yang berbeza,
aspek penting lainnya pula kami cuba menggandingkan pemusik 'veteren' yang
memang sudah matang dalam dunia hiburan dengan beberapa bakat-bakat baru,
seperti Hafiz dengan tiupan serulingnya yang amat mempersona, Qamar pemain
beberapa jenis alat gendang yang sangat berbakat dan Azrin dengan petikan
gambusnya yang mengasyikkan.
Terima kasih kami ucapkan kepada semua yang telah memberikan sokongan
materi maupun moral, begitu juga kepada mereka yang telah membeli album kami
yang terdahulu maupun yang akan datang kerana tanpa sokongan anda album ini
tidak akan dapat kami terbitkan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada
semua yang telah terlibat secara langsung atau pun secara tidak lansung didalam
usaha menerbitkan album ini, terutamanya kepada sastrawan Djamal Tukimin yang
telah menulis sajak khusus berjudul Tajul 'Arifin, kepada Jojo yang telah
menghasilkan 'cover design' untuk kedua-dua album kami, kepada Masykurah
yang bertugas sebagai 'proof reader', kepada Ibrahim jurugambar kami dan kepada
Izat serta teman-teman di EDN yang telah banyak memberikan nasihat serta tunjuk
ajar dan 'Final touch' didalam setiap penerbitan album kami.
Akhir kata dari kami, selamat mendengar dan menghayati. Wabillahitaufiq
Walhidayah Wassalamu Alaikum wrb.

All Rights Reserved, National Library Board, Singapore

KUPLET SA'DI
Balaghal 'Ula bi kamali hi
Kasyafad duja bi jamalihi
Hasunat jami'us hi shali hi
Shallu 'alai hi wa alihi 2X
la sudah mencapai kemuliaan,
dengan kesempurnaannya.
la telah menyingkap kegelapan,
Dengan keindahannya
Cemerlang seluruh perilakunya
Sampaikan shalawat kepadanya
Dan keluarganya
Lagu: Hijazi
Lirik: Sa'di

ILAHI YA R O B B I
Kebesaran Mu alam semesta
Keagungan Mu tidak terhingga
Kemurahan Mu tidak terkira
'Adalah sifat Mu jua
Kehalusan Mu sungguh terasa
Kemuliaan Mu dimana saja
Keampunan Mu luar biasa
'Adalah sifat agung Mu jua
Siapa yang paling layak disembah
Siapa yang paling layak dipuja
Hanya Engkau yang Satu tiada duanya
llahi ya Robbi, llahi ya Robbi, llahi ya Robbi
Lagu: Zoul
Lirik: Hasanyn
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PUISI: TAJUL 'ARIFIN

TAJUL 'ARIFIN

Dia bukan saja menantu Nabi
Dia bukan hanya ayah Hasan dan Husain
Dia adalah perkasa, berani dan jujur
dalam menafsirkan ketakwaan
Dia adalah kebijaksanaan dan berilmu
dalam mensirnakan kebejatan dan kejahatan
Dia bukan saja kunci bagi pintu kota pengetahuan
Dia bukan hanya pahlawan di medan laga
Dia adalah wira penolak segala bencana
dalam duka, suka dan luka sejarah cinta
Dia adalah pemimpin miskin di mata manusia
dalam memilah-milahkan harta bukan tujuan

Kau adalah Khalifah Rosyidin
Kau adalah Murtadha 'Arifin
Kau adalah pembela masakin
Kau adalah tauladan mithalin

Yang penting dia membuka pintu tamadun maya
untuk ummat hari depan
Yang mengingatkan kita dia meluaskan gerbang kerohanian
untuk ummat hari depan
Yang dzikir-dzikirkan dalam mencapai unggulnya citra dan wibawa
untuk ummat hari depan
Yang diwariskannya adalah kemampuan menggapai tahta llahi
untuk ummat hari depan
Yang dicita-cita adalah kesatuan utuh dibawah Allah Maha Satria
untuk ummat hari depan
Dia adalah yang arif menggaris dalam kertas pemikiran
Dia adalah pelukis yang memalit warna falsafah kehidupan
Dia adalah pemukul gendang perang di medan kebenaran!
Sajak: Djamal Tukimin

Kau adalah pahlawan di Khaibar
Kau adalah pendekar ya Haidar
Kau maju kehadapan ya Karrar
Kau teguh pendirian la Farrar
(Korus)
Di malam sepi kau menyendiri 2 X
Hanya llahi tempat tangisi
Kau anggap dunia sudah tiada 2 X
Tafakkur tasyakkur itu gantinya
(Ulang rangkap 1 & 2)
(Korus)
Dikau adalah pancaran hikmah 2 X
Sungguh dibangga umat dunia
Siapa harus kita contohi 2 X
Hanya kau ya Ali cintaan Nabi
(Ulang rangkap 1 & 2)
Ya Tajul 'Arifin 4 X
Ya Maulai ya 'Arif
Lagu: Hijazi
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PUISI: TAJUL
BERIKAN
DAKU'ARIFIN
SERUNAI
Berikanlah
daku serunai,
Kan kuNabi
dendangkan
Dia bukan
saja menantu
Dia bukan hanya ayah Hasan dan Husain
Pada
jiwa yang
berlara,berani
Pada jiwa
Dia adalah
perkasa,
dan bergelora
jujur
Dikancahi
kekosongan ketakwaan
dan kealpaan
dalam menafsirkan
Dia adalah kebijaksanaan dan berilmu
Berikanlah
ku serunai,
Kan ku alunkan
irama
dalam
mensirnakan
kebejatan
dan kejahatan
Melodi
kedamaian
dan kota
keinsafan
Dia bukan saja
kunci
bagi pintu
pengetahuan
Dia bukan hanya pahlawan di medan laga
Pada yang
sedangwira
berleka,
Padasegala
yang sedang
keasyikan
Dia adalah
penolak
bencana
kemabukkan dunia
dalam duka, suka dan luka sejarah cinta
Dia adalah pemimpin miskin di mata manusia
Berikan ku serunai, Kan ku hembuskan irama
dalam memilah-milahkan
harta
bukan tujuan
Melodi kedamaian dan
kesedaran
YangBerikanlah
penting dia
membuka
tamadun
maya
daku
serunai, pintu
Kan ku
dendangkan
untuk ummat hari depan
Yang mengingatkan kita dia (Korus)
meluaskan gerbang kerohanian
untuk ummat
hari depan
mencari-cari
dan terus
meneroka
dikakidalam
langit mencapai
warna, cahaya
sulbi mulia
Yang dzikir-dzikirkan
unggulnya
citra dan wibawa
dipakuuntuk
alam jagat,
takhari
terbatas
ummat
depanluasnya
langkahadalah
ku usang
kerna rindu
padanya tahta llahi
Yang diwariskannya
kemampuan
menggapai
Oh O ohO
untuk ummat
hari depan
Yang dicita-cita adalah kesatuan utuh dibawah Allah Maha Satria
(Ulang
rangkap
3)
untuk
ummat
hari depan
Berikanlah daku serunai, Kan ku dendangkan
Dia adalah yang arif menggaris dalam kertas pemikiran
(Ulang rangkap 3 & 5)
Dia adalah pelukis yang memalit warna falsafah kehidupan
Berikanlah daku serunai, Kan ku dendangkan
Dia adalah pemukul gendang perang di medan kebenaran!
Lagu: Zoul
Sajak:Lirik:
Djamal
Tukimin
Hasanyn

TAJUL 'ARIFIN
AL-MAHDI
Kau adalah Khalifah Rosyidin
Kau adalah Murtadha 'Arifin
Kami menunggu kedatangan mu
Kau adalah pembela masakin
Kami menanti kehadiran mu
Kau adalah tauladan mithalin
Ya Imam Mahdi, Ya Imam suci
Ya Imam kami, Imam yang dinanti
Kau adalah pahlawan di Khaibar
Kau adalah pendekar ya Haidar
Kami mengenal hanya nama mu
Kau maju kehadapan ya Karrar
Namun tak pernah dapat bertemu
Kau teguh pendirian la Farrar
Rindu hati ini, sambut salam kami
Wahai imam kami, Imam yang dinanti
(Korus)
Di malam sepi kau menyendiri 2 X
(korus)
Hanya llahi tempat tangisi
Ya .. Mahdi, Ya .. Imam suci
Kau anggap dunia sudah tiada 2 X
Ya .. Mahdi, Kau Imam kami
Tafakkur tasyakkur itu gantinya
Rasullullah pernah bersabda
(Ulang rangkap 1 & 2)
Orang yang jahil dalam hidupnya
Adalah mereka tak kenal Imamnya
(Korus)
Dikau adalah pancaran hikmah 2 X
Walaupun tidak pernah bersua
Sungguh dibangga umat dunia
Rindu pada mu kian membara
Siapa harus kita contohi 2 X
Sambut salam kami, sentuh hati ini
Hanya kau ya Ali cintaan Nabi
Kasihani kami Imam yang dinanti
(Ulang rangkap 1 & 2)
Lagu: Roisza
Lirik: Roisza
Ya Tajul 'Arifin 4 X
Ya Maulai ya 'Arif
Lagu: Hijazi
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AL ZAMSI
DAH Dl BILANG
Dia berada didalam dasar jiwa mu
Mustahil kau tidak kenal
Namanya O degil mu
Dah dibilang bertaksub padanya jalan kehancuran
Dah dibilang mohon pada Tuhan kuatkanlah Iman
Telah berjaya menggoda Adam dan Hawa
Kini giliran pula pada anak cucunya
Dah dibilang hanya kau yang bisa menolak saranannya
Dah dibilang tapi kau masih menuruti kehendaknya
(Korus)
Jangan kau cuba menyalahkan dia
Engkau bukannya tidak diberi pilihan
Hanya diri mu bisa menghindarkan
Segala hasutan, pujuk dan rayunya
Dia berada didalam dasar jiwa mu
Akan terus menggoda hingga akhir hayat mu
Dah dibilang bertaksub padanya jalan kehancuran
Dah dibilang mohon pada Tuhan kuatkanlah Iman
Lagu: Zoul
Lirik: Burhanudin

Alunan arus sangatlah lemah
Umpan dikail tak mengena
Kita yang hidup usah berfitnah
Nanti diusung ke Neraka
Desiran pantai membawa nada
Tiupan angin memberi irama
Degupan jantung ku memberi kekata
Yang tak pernah bersuara
(Korus)
Kias menghias menari kekata
Mencari kekasih belum bertemu
Kiaslah diri dengan sempurna
Baru mengadap Tuhan mu yang satu
Al Zamsi nama diberi
Yang berada disebahagian hari
Marilah kita mengenali
Dan berjalan bersama Zamsi
Dap dip dup jantung ku berdegup
Mencari arah kemana ia berdenyut
Sir sir sir nafas ku berdesir
Kerna tak tahu apa maksudnya
Aku O renung sejenak O rupa-rupanya adalah fitrah
Lagu: ZYNAL

Lirik: Ted Hussein
All Rights Reserved,
National Library Board, Singapore

LIDAH TIDAK B E R T U L A N G
MASA
Kalau bisa Ku fahami rahsia masa
Kalau mungkin pula Ku kejari jalan masa
Hancur resah hati ini
Kesempatan hilang pergi
Kalau hilang masa yang telah berlalu
Kalau bisa digapai semula
Belum tentu terubat luka
Pasti duka tak tersudah
(Chorus)
Masa buat ku merintih
Dia buat ku memilih
Jalan mana harus ku lalui
Hamparan permaidani?, beronakkan duri?
Oh O masa O
Lagu: Zoul
Lirik: Hasanyn

Lidah memang tidak bertulang
Amat mudah bila berbincang
Jika tak dikawal dengan Iman
Jadi rakan Syaitan
Jika kita berbicara
Harus fikir dan lembut suara
Sopan santun berbahasa
Dengan sikap yang ikhlas semata
Oh .. oh ..
Awas-awas tiap kata
Jangan sampai mengumpat mengata
Akibatnya tanggung dosa
Di akhirat amatlah tersiksa
Oh .. oh ..
Wahai insan yang mulia
Lihat diri yang lemah dan hina
Jangan sombong dan berbangga
Hidup ini hanya sementara
Lagu: Johari Ghazali
Lirik: Johari
Ghazali
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KEMBOJA
L u s u h t u b u h kerna c e r n a m a s a
B u k a n s e b a b hilang d a y a
Perjuangan hidup harus s e g a r
H i n g g a t e m b e l i n g m e m i s a h kita O d a l a m hidup ini
Dan akhirat kelak j u m p a
H i n g g a di Kiamat kan b e r s u a
K e m b o j a b u n g a putih berseri
Bunga suci mewangi
Lambang syuhada, lambang syuhada
Indahnya wahai m e r e k a y a n g pergi
Menyahut s e r u a n llahi
Hati terbuka y a n g p e n u h redha
Kau hiasi p u s a r a
T a n g i s a n n y a kau
Kau hiasi p u s a r a
K e t e n a n g a n n y a kau

abadi
ratapi
abadi
bersaksi

K e m b o j a b u n g a s u c i berseri
L a m b a n g cinta abadi
Kasih m a w a d d a h , Fizawil qurba
Kemboja O
Lagu: H a s a n y n
Lirik: H a s a n y n

KIMIA KEHIDUPAN
Hidup bukanlah main-mainan
Tetapi adalah perjuangan
Hidup bukanlah khayal-khayalan
Tetapi adalah pengorbanan
Ku seru nama Mu, Wahai Pelindung ku
Ku mengetuk pintu rahmat Mu
Dengan harapan ku, Menangis pada Mu
Dengan tangis, tangisan harapan
Tangisan yang kehilangan
Ratapan dan pelanggaran
Telanjuran yang mendalam
Kemungkaran keserakahan yang malang
(Korus)
Ku serah pada Mu, Jiwa dan raga ku
Terimalah persembahan ku
Ku serah pada Mu, Jiwa dan raga ku
Terimalah persembahan ku ini

Lagu: Hasanyn
Lirik: Hasanyn
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TAJUL 'ARIFIN

(1:45)

Lagu: HIJAZI Lirik: SA'DI

2. ILAHI YA ROBBI

(4:15)

Lagu: ZOUL Lirik: HASANYN

3. PUISI TAJUL 'ARIFIN (3:35)
(Deklamasi: DJAMAL TUKIMIN)

Lagu: ZOUL Sajak : DJAMAL TUKIMIN

4. TAJUL 'ARIFIN

Lagu: HIJAZI Lirik: HASANYN

(4:20)

5. BERIKAN KU SERUNAI (4:00)

Lagu: ZOUL Lirik: HASANYN

6. AL-MAHDI (4:00)

Lagu: ROISZA Lirik: ROISZA

7. DAH DI BILANG

Lagu: ZOUL Lirik: BURHANUDIN

(3:40)

8. AL ZAMSI (5:30)

Lagu: ZYNAL Lirik: TED HUSSEIN

(5:15)
9. MASA
(Nyanyian bersama ZOUL)

Lagu: ZOUL Lirik: HASANYN

10. LIDAH TAK BERTULANG
11. KEMBOJA

(5:20)

12. KIMIA KEHIDUPAN

(5:25)

ZYNAL

ZYNAL

1. KUPLET SA'DI
(Bacaan: ZOUL)

TAJUL 'ARIFIN

TAJUL ’ARIFIN

Lagu & Lirik : JOHARI GHAZALI
Lagu & Lirik: HASANYN

(4:00)

Lagu & Lirik: HASANYN
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