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BUKU KE LIMA  

IDENTIFIKASI NASKAH 

 

Nama naskah  : Al- mukhtasor Aqidah Ahlussunnah Wal-jama’ah  

Kondisi naskah : Naskah ini secara umum kondisinya cukup baik. Tulisannya masih       

bisa dibaca secara jelas, beberapa lembar naskah ada yang sobek dan 

sobekannya sulit terbaca.  

Penulis  : Anonim  

Pemilik   : Keraton Kanoman Cirebon 

Tahun penulisan  : Naskah ini dituis pada hari kamis bulan jumadil awal dan belum  

     diketahui tahunnya 

Jumlah baris  : Rata-rata 7 baris dalam satu halaman. Namun jika dijumlah dengan  

    ma’nani atau syarah (penjelasannya) bisa 12-14 baris bahkan lebih 

Jumlah halaman : 98 halaman 

Jenis kertas  : Covernya dari bahan kulit kayu semacam daluang. Sementara isinya  

    berbahan kertas eropa 

Bahasa naskah  : Arab tapi diberi arti dalam bentuk ma’nani (miring) yang berbahasa 

Jawa  

     Cerbon campur melayu 

Aksara   : Arab  

Deskripsi isi naskah : Nakah ini menjelaskan nama-nama 10 sahabat nabi yang dijamin 

masuk surga (assabiqunal awwalin) antara lain Abu Bakar, Umar, 

Usman, Ali, Tolhah, Zubair, Sa’ad dan seterusnya. Kemudian di 

dalamnya aqidah ahlussunnah wal-jamaah (Aswaja). Islam ahlussunnah 

wal-jamaah adalah Islam yang banyak dianut oleh masyarakat Indonesia 

pada umumnya seperti NU, Muhammadiyah, dan lain-lain. Di naskah 

ini juga diceritakan mengenai sifat-sifat Allah yang dalam Aaqidah 

ahlussunnah berjumalah 20 sifat, mulai dari wujud, qidam, baqo, kalam, 

qodiran, muridan dan seterusnya. Selain sifat wajib, dalam aqidah 

Aswaja juga dikenal sifat mustahil Allah. Yakni sifat-sifat yang tidak 

mungkin dimiliki oleh Allah seperti rusak, berubah, mati, binasa, gentar, 

bergantung pada makhluk dan seterusnya. Aqidah Aswaja ini pada 

awalnya muncul Ketika umat Islam mengalami perpecahan dalam 



urusan politik kekuasaan yang kemudian menjadikan agama sebagai 

dalil untuk membenarkan apa yang menjadi kepentingannya. Sehingga 

pada saat itu muncul banyak aliran seperti Jahamiyah, Qodariyah, 

Qodariyatul ula, Mu’tazilah, Syiah, Murjiah dan lain sebagainya. 

Perpecahan ini muncul sekitar abad ke dua hijriyyah yakni dimasa 

sahabat dan tabiin bahkan berlangsung hingga era tabiit-tabiin. Naskah 

ini diawali dengan bunyi kalimat waman ashofa annallahata’ala bimaa la 
yaliqu bihi  






































































































































































































