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IDENTIFIKASI NASKAH 

 

Nama naskah  : Pustaka Agami Islam (syari‟at, tarekat, hakikat dan ma‟rifat) 

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. Akan tetapi naskah ini tidak ada urutan halaman 

yang tersusun secara rapih. 

Penulis  : Di dalam naskah tertulis nama Haji Syarifudin yang merujuk pada    

   Pangeran Jumiah Mtaram dan Sultan Muhammad Mataram 

Pemilik   : Keraton Kanoman Cirebon 

Tahun peulisan  : Perkiraan abad 19 

Jumlah baris  : Rata-rata 13 baris dalam satu halaman 

Jumlah halaman : 190 halaman 

Jenis kertas  : Kerta Eropa 

Bahasa naskah  : Cirebon lama  

Deskripsi isi naskah : Nskah ini membahas banyak ajaran Islam baik dalam tingkatan syari‟at,        

taekat, hakikat hingga ma‟rifat. Di bab awal mengenai sariat dibahas 

megenai bab sholat   dan ciri-ciri sholat yang sempurna dan sholat yang 

tidak sempurna. Sholat yang tdak sempurna hanya akan menjadi kesia-

siaan belaka. Kemudian di bab berikutnya membahas tentang bab pahala 

(ganjaran) sholat dari mulai pahal takbir, pahala membaca fatihah dan 

pahala stiap rukun sholat lainnya.  

Kemudian berikutnya dibahas mengenai tarekat. Adapun tarekat yang 

dibahas dalam hal ini lebih condong pada tarekat syatariyah. Hal ini bisa 

dilihat dari ajarah martabat pitu yang mengurai beberapa alam kehidupan 

dari mulai alam ahadiyat, alam wahdat, ala wahidiyat, alam awah, alam 

ajsam hingga alam insan kamil. D dalamnya juga terdaat ilustrasi gambar 

anatomi tubuh manusia yang menunjukkan ajaran betal makmur, betal 

haram dan betal muqoddas.  

Setelah pembahasan mengenai tarekat, dibahas juga mengenai hakikat. 

Adapun dalam pebahasan hakikat ini dijelaskan mengenai hakikat asma 

Allah dan Rasulullah. Hakikat dzat Allah dan Rasulullah. Dibahas juga ruh 

Rasulullah Saw, asal usul manusia yang berasal dari nur muhammad dan 

martabat alam arwah. Ilmu hakikat dibahas dari ruh Raulullah. 



Pada pembahasan berikutnya naskah ini menjelaskan mengenai asal usul 

agama yang urutan pertamanya berngkat dari ma‟rifat,kemudian tauhid, 

berikutnya iman dan terakhir adalah islam. Jika keempat unsur itu suah 

terkumpul pada diri seorang mansia, aka yang bersangkutan akan disebut 

muslim, mu‟min, muwahiid dan terakhir disebut „arif. 

Adapun kalmat awal dalam naskah ini dibaca : 

“Belaka ora liyan sebab wis ngadam kamusane yaikulah nyatane utawi 

menusa lamun wis tumeka ing keraton ing gustine” 

 


































































































































































