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PRAKATA PENULIS 

 

 

 
Puji syukur kehadirat Allah swt. yang rahmat dan 

karunia-Nya senantiasa menyertai setiap langkah penyusunan 
buku berjudul “Konsep Penciptaan dan Eskatologi Islam 
dalam Khazanah Naskah Kesultanan Bima: Kajian atas Teks 
Kitab Tarjamah Al-‘Alâmat Al-‘Allâmat Koleksi Museum 
Samparaja Bima” ini sehingga dapat dirampungkan sesuai 
dengan jadwal dan target yang diinginkan. Selanjutnya, 
penulis berdoa kepada-Nya semoga salawat dan salam 
senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad 
shallallahu ’alaihi wasallam yang menuntun manusia kepada 
jalan yang benar. 
 

Bahan utama penyusunan buku ini adalah laporan hasil 
penelitian atas naskah Kitab Tarjamat al-‘Alâmat al-‘Alâmat 
yang dilakukan oleh penulis selama enam bulan, yaitu Mei 
sampai Oktober 2005. Naskah yang telah berusia lebih dari 
120 tahun itu kandungannya adalah tentang penciptaan alam 
dan eskatologi Islam. Pengungkapan kandungan itu 
merupakan temuan tersendiri dalam penelitian ini, karena 
telah mengoreksi identifikasi kandungan naskah itu yang 
tertera dalam Katalogus Naskah Melayu Bima II (1992: 36), yaitu 
“Berbagai peraturan kemasyarakatan menurut agama Islam” 
yang ternyata keliru. Untuk menyelesaikan kegiatan penelitian 
ini, peneliti telah berusaha menerapkan segenap kemampuan 
dalam penguasaan dan penerapan metode penelitian filologi 
yang dimiliki. Meskipun demikian, peneliti tidak berpretensi 
bahwa penelitian ini telah sempurna. Justru sebaliknya, 
pembacaan kritis dari segenap pembaca sangat diharapkan 
untuk mendapatkan koreksi dan perbaikan.  
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Kepala Museum Samparaja Bima, yang telah mengijinkan 
naskah koleksinya ini untuk diteliti. Beliau saat ini memang 
telah tiada (wafat 18 Maret 2017), tetapi peneliti tetap 
terkenang dengan kebaikan dan dukungannya saat itu 
terhadap kegiatan penelitian ini hingga rampung. Semoga 
semua itu menjadi amal salehnya dan memperoleh ganjaran 
kebajikan di sisi Allah SWT. 
 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini 
masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis 
mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun 
untuk kesempurnaan isi buku ini. Akhirnya semoga buku ini 
dapat digunakan sebagai referensi dalam dunia pendidikan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Konteks Kajian 

Salah satu representasi dari berbagai sumber lokal yang paling 
otoritatif dan paling otentik dalam memberikan berbagai informasi 
sejarah pada masa tertentu di masa lalu adalah naskah kuno1 tulisan 
tangan, biasa disebut dengan manuskrip. Di sisi lain, naskah juga 
merupakan salah satu warisan budaya bangsa di antara berbagai 
artefak lainnya, yang kandungan isinya mencerminkan berbagai 
pemikiran, pengetahuan, adat istiadat, serta perilaku masyarakat 
masa lalu. Warisan budaya berupa naskah ini dapat dijumpai di 
berbagai wilayah Nusantara baik yang ditulis dalam bahasa asing 
maupun daerah. 

                                                             

1 Kekunoan suatu naskah didasarkan pada dua kriteria utama, yaitu: (1) 
Tulisan tangan, bukan naskah ketikan atau cetakan, (2) Usia 50 tahun atau lebih 
yang diketahui melalui informasi dalam naskah itu sendiri—biasanya tercantum 
dalam kolofon—atau, jika informasi kolofon tidak ada, melalui analisis jenis dan 
usia media tulis yang digunakan (kertas, daun lontar, atau lainnya). 
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Dari segi kandungan isinya naskah-naskah itu dapat 
dikategorisasi ke dalam beberapa kelompok. Salah satu di antaranya 
adalah kelompok naskah bernafaskan Islam. Jumlah naskah 
kelompok ini di Indonesia cukup besar, yang ditulis seiring dengan 
proses islamisasi di Indonesia yang banyak melibatkan para ulama 
produktif di zamannya. Naskah-naskah itu ditulis oleh para ulama 
terutama dalam. konteks transmisi keilmuan Islam, baik yang 
terjadi antara ulama Melayu Nusantara (termasuk Indonesia) 
dengan ulama Timur Tengah, maupun antara ulama Indonesia itu 
dengan murid-muridnya di berbagai wilayah.  

Dua pola transmisi keilmuan di atas terjadi pada naskah-
naskah bernafaskan Islam yang pada gilirannya membentuk pola 
dua kelompok bahasa naskah: pertama naskah-naskah yang ditulis 
dalam bahasa Arab; dan yang kedua naskah-naskah yang ditulis 
dalam bahasa-bahasa daerah. Dengan adanya tradisi penyalinan 
naskah dari waktu ke waktu, baik yang dilakukan oleh murid-murid 
untuk kepentingan belajar, maupun yang dilakukan oleh 
"tukang-tukang salin" untuk kepentingan komersil, maka jumlah 
naskah itu semakin banyak. Sebagian dari naskah-naskah tersebut 
sudah tersimpan dengan baik di berbagai perpustakaan, baik di 
dalam maupun di luar negeri, tetapi sebagian besar lagi diduga kuat 
masih tercecer ditangan masyarakat. Sebagian besar naskah di luar 
negeri yang sudah terinventarisir antara lain tersimpan di Belanda 
dan Inggris, selain di Malaysia, Afrika Selatan, Srilangka, Jerman, 
Prancis, Rusia dan di berbagai negeri yang lain.2  

Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu propinsi 
di Indonesia yang kaya dengan warisan naskah kuno bernafaskan 
Islam, peninggalan dari tiga kerajaan yang pernah berdiri di 
propinsi ini, yaitu di Lombok, Sumbawa, dan Bima. Warisan 

                                                             

2 Lihat Henri Chambert-Loir dan Oman Fatkhurrahman, Panduan Koleksi 
Naskah-Naskah Indonesia Sedunia, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999) 
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naskah kuno itu sekarang di beberapa tempat resmi, seperti 
Museum Daerah NTB, Museum Samparaja Bima, Perpustakaan 
Nasional Indonesia, Perpustakaan Leiden Belanda. Di samping itu 
banyak juga naskah yang disimpan dan dimiliki secara pribadi. Ini 
membuat jumlah riel naskah kuno di wilayah propinsi ini masih 
sulit dipastikan. 

Naskah kuno yang bernafaskan Islam adalah naskah yang 
mengandung pengetahuan dan pengamalan ajaran Islam tempo 
dulu. Ditilik dari pembidangan materi kajian Islam kandungan 
naskah-naskah keislaman itu ada yang berhubungan dengan bidang 
aqidah Islam, akhlak tasawuf, dan ibadah baik dalam arti sempit 
ibadah mahdlah maupun arti luasnya, yaitu muamalah, seperti dalam 
bidang ekonomi, kemasyarakatan, politik dan pemerintahan. 
Naskah-naskah kuno itu menggambarkan corak tertentu pemikiran 
Islam dalam tiga bidang kajian tersebut, dan oleh karenanya 
menjadi urgen untuk dikaji guna mengetahui perkembangan 
pemikiran Islam kalangan masyarakat muslim tertentu, pada suatu 
periode dan tempat tertentu di masa lampau. 

Salah satu naskah kuno keislaman itu adalah Kitab Tarjamah 
al-‘Alâmah al-‘Alâmah (selanjutnya disingkat KTAA) yang 
merupakan warisan peninggalan Kesultanan Bima, dan saat ini 
menjadi salah satu koleksi Museum Samparaja Bima. Naskah ini 
tercantum dalam Katalogus Naskah Melayu Bima II dengan nomor 
urut CXI dan kode koleksi 2.9. Naskah yang ditulis tahun 1881 ini 
dapat dipandang sebagai salah satu rekaman atau potret pemikiran 
Islam di Bima pada masanya. Dalam katalogus di atas naskah 
KTAA dimasukkan dalam kategori naskah doa dan ilmu agama, 
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dan diberi anotasi yang sangat singkat, yaitu: ―Berbagai peraturan 
kemasyarakatan menurut agama Islam‖.3  

Informasi yang diberikan katalogus tentang kandungan isi 
sebuah naskah terkadang tidak sesuai dengan keadaan naskah 
tersebut atau setidak-tidaknya tidak lengkap. Oleh karena itu tetap 
relevan untuk dipertanyakan tentang kandungan yang sebenarnya 
dari naskah KTAA, apa detailnya, dan bagaimana struktur 
paparannya. Pertanyaan-pertanyaan itu perlu dielaborasi lebih jauh 
dalam rangka mengungkap salah satu sisi pemikiran Islam yang 
berkembang di Bima pada masa penulisan naskah ini. Secara lebih 
spesifik, fokus kajian dalam tulisan ini diarahkan pada menjawab 
pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah transliterasi dan suntingan naskah KTAA ? 
2. Apakah garis besar isi dan struktur teks KTAA ? 
3. Bagaimanakah corak pemahaman ajaran Islam yang 

melandasi kandungan naskah KTAA ? 

Dengan menjawab ketiga pertanyaan tersebut maka dari 
tulisan ini dapat: 

1. Tersaji suatu hasil transliterasi dan suntingan kritis atas 
naskah KTAA. 

2. Terungkap garis besar isi dan struktur teks KTAA. 
3. Terungkap corak pemahaman ajaran Islam yang melandasi 

kandungan naskah KTAA. 

B. Kerangka Kajian 

Di berbagai tempat dan kurun waktu, umat Islam berupaya 
memahami dan mengamalkan ajaran agama yang diyakininya. 
                                                             

3 Lihat S. W. R. Mulyadi dan Siti Maryam R. Salahuddin, Katalogus Naskah 
Melayu Bima, jilid II (Bima: Yayasan Museum Kebudayaan ―Samparaja‖, 1992), 
h. 36. 
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Kegiatan memahami itu telah berlangsung semenjak masa-masa 
awal kedatangan Islam, dan dalam perkembangan selanjutnya—
seiring dengan perkembangan tradisi tulis menulis—hasil-hasil 
pemahaman itu terabadikan dalam berbagai karya tulis. Tulisan-
tulisan dari abad-abad silam itu saat sekarang masih dapat dijumpai 
dalam wujud aslinya atau sekedar salinannya, biasa disebut dengan 
manuskrip atau naskah kuno, seperti naskah KTAA yang diteliti 
ini. Merekonstruksi kandungan sebuah naskah kuno merupakan 
suatu pekerjaan tidak sederhana. Dalam hal ini dibutuhkan suatu 
disiplin kelimuan, pendekatan dan metodologi pengkajian 
tersendiri. 

Untuk meneliti suatu naskah kuno—seperti naskah KTAA—
maka teori, pendekatan, dan metode yang sesuai dan dibutuhkan 
adalah dari disiplin filologi. Dalam penelitian filologi, substansi dari 
naskah kuno yang diteliti menjadi bagian dari temuan untuk 
diungkap selama dan setelah dilakukan penelitian. Substansi naskah 
itu sendiri dapat mencakup tema atau topik yang beragam, sehingga 
tidak dapat dilakukan teoretisasi terlebih dahulu tentang substansi 
naskah itu sebelum dilakukan penelitian. Berdasarkan karakteristik 
tersebut, maka kerangka teori dalam penelitian filologi tidak 
mengacu kepada substansi naskah, karena substansi naskah 
diketahui di akhir penelitian. Kerangka teori penelitian filologi 
pengertiannya lebih mengacu kepada kerangka teoretik cara kerja 
dan pendekatan penelitiannya yang khas dalam menangani data 
berupa naskah kuno.  

Untuk menangani data berupa naskah kuno, seperti naskah 
KTAA ini, maka dalam penelitian filologi dilakukan kritik teks, 
yaitu upaya untuk menghasilkan suatu teks yang sedapat mungkin 
sama dengan yang asli, constitutio textus.4 Kritik teks dilakukan atas 

                                                             

4 Paul Maas, Textual Criticism. Translated from the Germany by Barbara 
Flower (Oxford: Oxford University Press, 1972), h. 1; lihat juga L. D. Reynolds 
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dasar asumsi bahwa naskah yang ada sekarang merupakan turunan 
dari naskah asli melalui sejumlah penyalinan ulang, dan sebagai 
kosekuensinya dapat dipertanyakan tentang kemurniannya.  

Dalam kritik teks, menurut Paul Maas, tercakup tiga tahap 
kerja filologi, yaitu resensi (recensio), eksaminasi (examinatio), dan 
rekonstruksi (divinatio). Recensio berarti menetapkan apa yang pasti 
atau mungkin dianggap sebagai salinan. Examinatio berarti menguji 
dan mengungkapkan apakah suatu naskah salinan itu bisa dianggap 
sebagai sama dengan aslinya. Divinatio berarti—jika terbukti bahwa 
naskah salinan itu tidak sama dengan yang asli—mencoba 
merekonstruksi naskah asli dengan menambal-sulam atau 
setidaknya dengan menghilangkan corruption dalam naskah salinan.5 
Reynolds dan Wilson menyebut tahap kerja yang terakhir ini 
dengan emendatio.6 

Penelitian filologi, melalui kritik teks, pada awalnya bertujuan 
untuk mendapatkan teks yang paling dekat dengan aslinya yang 
diperkirakan tidak mempunyai banyak kesalahan. Pendekatan 
filologi semacam ini lazim disebut dengan filologi tradisional yang 
memandang negatif terhadap variasi antar teks.7 Variasi yang ada 
dipandang sebagai bentuk-bentuk penyimpangan dari teks asli, dan 
oleh karena tugas filologi adalah untuk menemukan teks asli itu dan 
menyingkirkan teks lain yang dianggap palsu. Pada perkembangan 
lebih lanjut, masalah kedekatan dengan teks asli tidak menjadi 
ukuran yang menentukan. Masing-masing teks dianggap mewakili 
zaman dan lingkungan asal teks dan mempunyai fungsi sesuai 
dengan ruang dan waktunya. Pendekatan yang demikian disebut 

                                                             

and N. G. Wilson, Scribes and Scholars a Guide to the Transmission of Greek and Latin 
Literature. Second Edition (Oxford: Clarendon Press, 1975), h. 186 

5 Paul Maas, Ibid. 
6 L. D. Reynolds and N. G. Wilson, Scribes…, 187 
7 Siti Baroroh Baried, dkk. Pengantar Teori Filologi. Cet. III (Yogyakarta: 

BPPF Seksi Filologi F Sastra UGM, 1999), h. 5. 
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dengan filologi modern yang memandang secara fositif terhadap 
variasi antar teks sebagai perwujudan resepsi penyalin.8 

Salah satu bagian dari cara kerja penelitian filologi, baik 
dalam filologi tradisional maupun filologi modern, adalah 
penyuntingan teks. Ada dua macam teknik penyuntingan teks yang 
tersedia, yaitu diplomatis dan kritis.9 Teknik penyuntingan 
diplomatik bertujuan untuk menghadirkan kembali suatu teks 
seteliti-telitinya tanpa dilakukan perubahan apapun atasnya. Hasil 
dari teknik penyuntingan  diplomatik dapat dipandang sebagai 
suatu replika atau fotokopi dari teks aslinya. Di sisi lain, teknik 
penyuntingan kritis atau standar bertujuan untuk menghadirkan 
kembali satu teks dengan membetulkan kesalahan-kesalahan kecil 
dan ketidakajegan, sedang ejaannya disesuaikan dengan ketentuan 
yang berlaku. Diadakan pengelompokan kata, pembagian kalimat, 
digunakan huruf kapital, pungtuasi, dan diberikan pula komentar 
mengenai kesalahan-kesalahan atau gejala korup dalam teks.10 

Hasil dari proses penyuntingan itu adalah tersajinya sebentuk 
suntingan naskah yang kemudian dianalisis dari berbagai aspek dan 
dengan menggunakan teknik analisis tertentu. Salah satu di 
antaranya adalah mengkaji kandungan naskah dengan analisis 
semiotik. Analisis semiotik mengacu pada anggapa bahwa teks yang 
dibentuk dengan menggunakan bahasa merupakan sistem tanda.11 
Tanda itu digunakan sebagai alat komunikasi antara 
penulis/pencerita dengan pembaca/pendengar. Dalam semiotik 
dikenal ada dua jenis sistem tanda bahasa, yaitu: sistem tanda 
                                                             

8 Ibid. h. 5-6. 
9 S. O. Robson. Prinsip-prinsip Filologi Indonesia, pen. Kentjanawati 

Gunawan. Jakarta: RUL, 1994), h. 21 
10 Siti Baroroh Baried dkk, Pengantar…, h. 67-68 
11 Alex Preminger, Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics (Princeton, 

New Jersey: Princeton University Press, 1974), h. 981; Lihat juga Robert 
Scholes, Semiotics and Interpretation (New Haven and London: Yale University 
Press 1982), h. 8. 
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tingkat pertama dan tingkat kedua. Arti bahasa pada sistem tanda 
tingkat pertama disebut ―arti‖ (meaning) yang disebut juga dengan 
arti ―denotatif‖, dan pada tingkat kedua disebut ―makna‖ 
(significance) yang disebut juga dengan arti ―konotatif‖.12 Dalam 
analisis lebih lanjut, ―makna‖ (significance) merupakan arti dari ―arti‖ 
(meaning).13 Makna dibentuk atas dasar arti bahasa ditambah dengan 
arti yang dimunculkan oleh tanda-tanda lain dalam konvensi sastra, 
seperti persajakan, perulangan, gaya bahasa, dan latar sosial 
budaya.14  

Upaya menemukan makna secara semiotik atas suatu teks 
dilakukan melalui dua tahap pembacaan, yaitu heuristik dan 
hermeneutik.15 Tahap pembacaan heuristik adalah pembacaan 
menurut tataran arti leksikal dan gramatikal untuk menemukan 
makna mimetik-nya. Arti mimetik adalah arti sesuai dengan fungsi 
referensinya.16 Tahap pembacaan hermeneutik ialah pembacaan 
bolak-balik atau retroaktif untuk mengungkapkan makna sebagai 
tanda (significance) atau makna semiotiknya. Dengan kedua tahap 
pembacaan itu kandungan dan sejarah teks naskah KTAA akan 
dapat diungkapkan. 

                                                             

12 Kaja Silverman, The Subject of Semiotics (New York - Oxfrord: Oxford 
University Press, 1983), h. 26. 

13 Michael Rifaterre, Semiotics of Poetry (Bloomington-London: Indiana 
University Press, 1978), h. 2-3 

14 Lihat Lotman dalam D. W. Fokkema and Elrud Kunne-Ibsch, Theories 
of Literature in the Twentieth Century: Structuralism, Marxism, Aesthetics of Reception, 
semiotics (London: C. Hurst & Company, 1977), h. 42-46. 

15 Michael Rifaterre, Semiotics…, h. 5. 
16 Ibid., h. 88. 
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C. Langkah-langkah Kajian 

1. Perlakuan terhadap Naskah 

Dalam penelitian filologi dikenal dua perlakuan terhadap 
naskah. Pertama, memperlakukan satu naskah sebagai bagian dari 
naskah-naskah lainnya yang sejudul. Dalam hal ini langkah-langkah 
penelitiannya adalah dengan memperbandingkan semua naskah 
yang sejudul yang available, dimanapun adanya, dengan tujuan 
mendapatkan arketip naskah itu, naskah asli atau yang dianggap 
paling dekat dengan yang asli. Kedua, memperlakukan satu naskah 
sebagai naskah tunggal. Dalam hal ini peneliti mengesampingkan 
adanya variasi-variasi antar naskah yang sejudul alias tidak 
melakukan pembandingan naskah. Peneliti langsung melakukan 
penyuntingan teks untuk menghadirkannya menjadikan teks 
terbaca sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian. 

Penelitian ini memilih perlakuan yang kedua, di mana naskah 
KTAA diperlakukan sebagai naskah tunggal (codex unicus).  

2. Pengumpulan Data 

Langkah pertama pengumpulan data adalah melakukan 
penelusuran berbagai katalog naskah untuk memilih naskah yang 
diteliti, dalam hal ini adalah KTAA. Langkah berikutnya adalah 
menemukan naskah KTAA yang kemudian dilanjutkan dengan 
mentransliterasikan teks isinya. Teks tersebut berkedudukan 
sebagai data primer penelitian. Untuk mendukung data primer 
tersebut diperlukan data sekunder yang diperoleh melalui studi 
pustaka. Data yang diperoleh adalah aneka informasi tentang 
naskah, buku, dan artikel yang terdapat di berbagai perpustakaan 
dan museum yang berkaitan dengan teks KTAA. Dengan studi 
pustaka ini dapat diketahui jumlah naskah yang memuat teks 
KTAA berikut bentuknya. 
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3. Analisis 

Naskah KTAA diperlakukan sebagai naskah tunggal dan 
berkedudukan sebagai data primer, sedangkan naskah lain yang 
sama sebagai data sekunder. Data primer dan sekunder dianalisis 
untuk dua tujuan, yaitu mendekripsikan naskah KTAA dan 
mengungkap nilai kandungannya sesuai dengan arahan rumusan 
masalah penelitian. 

Untuk tujuan yang pertama, peneliti berpedoman pada item-
item instrumen pengumpulan data yang meliputi aspek-aspek 
sebagai berikut:  

1) Publikasi naskah (dalam katalog atau sumber apa saja judul 
naskah itu disebut)  

2) Kode dan nomor naskah.  
3) Judul naskah;  
4) Pengarang;  
5) Penyalin;  
6) Tahun penyalinan;  
7) Tempat penyimpanan naskah;  
8) Asal naskah;  
9) Pemilik;  

10) Jenis alat naskah;  
11) Kondisi fisik naskah;  
12) Penjilidan;  
13) Ada atau tidak adanya cap kertas (watermark);  
14) Ada atau tidak adanya garis tebal (chain lines) dan garis tipis 

(laid lines);  
15) Jarak antara garis tebal pertama sampai keenam;  
16) Jumlah garis tipis dalam satu centimeter;  
17) Ada atau tidak adanya garis paduan yang ditekan (bline line), 

atau penggarisan dengan tinta dan pensil;  
18) Jumlah kuras dan lembar kertas;  
19) Jumlah halaman;  
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20) Jumlah baris dalam setiap halaman;  
21) Panjang dan lebar halaman naskah dalam centimeter;  
22) Panjang dan lebar teks dalam centimeter;  
23) Ada atau tidak adanya penomoran halaman;  
24) Ada atau tidak adanya alihan (catchword);  
25) Ada atau tidak adanya iluminasi dan ilustrasi;  
26) Huruf dan bahasa yang digunakan;  
27) Jenis khat (tulisan) yang digunakan;  
28) Warna tinta pada tulisan;  
29) Ringkasan isi dalam setiap teks;  
30) Catatan-catatan lain yang dianggap perlu. 

Untuk memenuhi tujuan kedua dalam analisis data adalah 
dengan menerapkan analisis semiotik dan nilai budaya. Dalam 
analisis semiotik dilakukan dua tahap pembacaan, yaitu heuristik dan 
hermeneutik. Tahap pembacaan heuristik adalah pembacaan menurut 
tataran arti leksikal dan gramatikal untuk menemukan makna 
mimetik-nya, yaitu arti sesuai dengan fungsi referensinya.17 Tahap 
pembacaan hermeneutik ialah pembacaan bolak-balik atau retroaktif 
untuk mengungkapkan makna sebagai tanda (significance) atau 
makna semiotiknya. Analisis nilai budaya digunakan untuk 
mengungkap ide-ide atau hal-hal yang dipandang paling bernilai 
dalam kehidupan masyarakat. 

  

                                                             

17 Michael Rifaterre, Semiotics…, h. 88 
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BAB II 
PERNASKAHAN  

 

A. Studi Katalog 

Naskah yang teliti ini pertama kali dilihat oleh peneliti dalam 
Katalogus Naskah Melayu Bima dengan judul Kitab Tarjamat ‘l-Alamatu 
l-Alamat1—selanjutnya disingkat KTAA—yang dimasukkan dalam 
kategori naskah doa dan ilmu agama. Naskah ini, yang dalam buku 
katalog tersebut diberi nomor kode 2.9 dan nomor urut CXI, diberi 
anotasi yang sangat singkat, yaitu: ―Berbagai peraturan 
kemasyarakatan menurut agama Islam‖.2 

Setelah dilakukan pembacaan yang seksama, peneliti 
menemukan bahwa judul KTAA tersebut tercantum dalam kolofon 
pada halaman 1283 naskah ini yang bunyinya sebagai berikut:  

                                                             

1 Lihat S. W. R. Mulyadi dan H. S. Maryam R. Salahuddin, Katalogus…, 
jilid II, h. 36 

2 Ibid. 
3 Nomor halaman yang dimaksud mengikuti penomoran halaman naskah 

setelah direkonstruksi oleh peneliti. Dalam naskah terjilid terjadi kekeliruan 
pengurutan halaman. 
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―Telah selesai aku daripada menyalin nuskhah Kitab Tarjamat al-‗Alâmat 
al-‗Alâmat Syekh Zayn al-Dîn ibn Muhammad Badwî al-Sumbâwî oleh 
tangan faqîr al-râjî ‘afwa rabbih al-ghanîy al-qadîr …‖ 

Berdasarkan judul yang ditemukan tersebut, peneliti 
melakukan penelusuran terhadap beberapa buku katalog naskah4 
untuk mencari kemungkinan adanya naskah lain dengan judul yang 
sama. Dari buku-buku katalog naskah tersebut peneliti tidak 
menemukan naskah-naskah yang dimaksud sehingga peneliti 
mengambil kesimpulan tentatif bahwa naskah yang diteliti 
merupakan naskah satu-satunya (codex unicus). Disebut kesimpulan 
tentatif karena belum semua katalog naskah di seluruh dunia 
ditelusuri, dan kemungkinan juga terdapat naskah yang berjudul 
sama namun tidak terdaftar dalam katalog yang tersedia.  

B. Deskripsi Naskah 

Naskhah KTAA telah terdaftar dalam Katalogus Naskah 
Melayu Bima dan diberikan deskripsi sebagai berikut: 

―Deskripsi naskah: 24,5 x 16 cm, 122 halaman, 19 baris, panjang baris 9 
cm, huruf Arab Melayu, bahasa Melayu, tinta hitam dan merah. Tulisan 
jelas, pinggir naskah banyak yang rusak, sebagian naskah agak lapuk 
kertasnya karena lembab. Halaman (-halaman) awal hilang. Teks dalam 
tiap-tiap halaman dibatasi oleh bingkai rangkap berwarna merah yang 
berukuran 14 x 9,5 cm. Cap kertas (watermark): perisai berbentuk 
segitiga dengan garis rangkap, di tengahnya ada gambar bulan sabit 

                                                             

4 Buku katalog naskah yang ditelusuri adalah: 
1) T. E. Behrend (penyunting), Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara 

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 
bersama Ecole Française d‘Extreme Orient, 1998) 

2) T. E. Behrend (penyunting), Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara 
Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Jilid 3-A dan 3-B (Jakarta: 
Yayasan Obor Indonesia bersama Ecole Française d‘Extreme Orient, 1997) 

3)  Jenifer Lindsay, R. M. Sutanto, Alan Feinstein, Katalog Induk Naskah-
naskah Nusantara Kraton Yogyakarta (Jakarta: Yayasan Obor, 1994) 
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dengan wajah manusia; garuda yang berkepala dua dengan "IV" di 
bawahnya; garis tebal (chain-lines) 15 cm. Kitab ini dikarang oleh Syekh 
Muhammad Zainuddin ibn Muhammad Badawi. Dalam kolofon 
dinyatakan bahwa naskah disalin pada tanggal 11 Rabiu ‗l-Awal 1301 H 
(10 Januari 1881 M) di Mekah. Naskah telah dijilid.  

Isi: Berbagai peraturan kemasyarakatan menurut agama 
Islam.‖5 

Setelah dilakukan pembacaan yang seksama, maka peneliti 
menemukan beberapa informasi yang sebagian melengkapi dan 
sebagian lagi meluruskan kekeliruan deskripsi naskah dalam katalog 
di atas. Informasi tersebut meliputi poin-poin sebagai berikut: 

1. Judul naskah: Kitab Tarjamat al-‘Alâmat al-‘Alâmat.  
2. Penulis naskah: Syekh Zayn al-Dîn ibn Muhammad Badwî 

al-Sumbâwî. 
3. Waktu penulisan: Selesai ditulis pada tanggal 11 Rabiul Awal 

1301 H. Kalau dikonversi ke penanggalan masehi sama 
dengan tanggal 10 Januari 1884 M, hari Kamis.6  

4. Tempat penulisan: Negeri Mekah al-Muhayyah. 
5. Pokok isi naskah: Berita tentang hal-hal ghaib, seperti awal 

penciptaan alam dan semesta isinya, dan eskatologi Islam 
(sakarataul maut, alam kubur, alam mahsyar, siksa neraka, 
sirâth al-mustaqîm, dan alam surga). Uraian yang tidak terbagi 

                                                             

5 S. W. R. Mulyadi dan H. S. Maryam R. Salahuddin, Katalogus …, Jilid II, 
h. 36. Tidak jelas metode konversi penanggalan Hijriyah ke Masehi yang 
digunakan oleh penyusun katalogus. Dengan menggunakan dua metode 
konversi yang berbeda peneliti memperoleh hasil tanggal 10 Januari 1884 dan 28 
April 1884 (lihat footnote berikutnya di bawah ini)  

6 Konversi penanggalan Hijriyah ke Masehi yang digunakan adalah 
software komputer Islamic Times Keeping Program Mawaaqit 2001 oleh Dr. Ing. 
Khafid. Kalau mengikuti metode yang digunakan dalam Sofwan Jannah, Kalender 
Hijriyah dan Masehi 150 Tahun: 1364-1513 H (1945-2090 M) (Yogyakarta: UII 
Press, 1994), hasil konversi tanggal 11 Rabiul Awal 1301 H adalah Kamis 28 
April 1884. 
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secara jelas ke dalam pasal-pasal.  
6. Bahasa: Arab dan Melayu 
7. Huruf: Arab dan Arab Melayu 
8. Bentuk karangan: Prosa jenis Pustaka Agama Islam 
9. Ukuran naskah: 24,5 cm X 16 cm 

10. Ukuran teks: 14 cm X 9 cm. 
11. Jumlah halaman: 136 halaman naskah, terdiri dari 128 

halaman tertulis teks dan 8 halaman kosong.  
12. Jumlah baris dalam setiap halaman: 19 baris, kecuali halaman 

terakhir (halaman 128) 12 baris. 
13. Watermark: perisai berbentuk segitiga dengan garis rangkap, 

di tengahnya ada gambar bulan sabit dengan wajah manusia; 
garuda yang berkepala dua dengan "IV" di bawahnya; 
chain-lines 15 cm. 

14. Keadaan fisik: Secara umum kondisi fisik naskah masih baik, 
sebagian besar tulisan masih jelas dan dapat dibaca, lembar-
lembar halaman naskah telah dilaminasi dan dijilid ulang. 
Pinggir dalam (inside edge) naskah banyak yang sobek dan 
mengenai sebagian teks sehingga tidak bisa dibaca, seperti 
pada halaman 1. 

15. Bahan: Kertas 
16. Warna tinta: Hitam dan merah untuk tulisan, dan untuk garis 

keliling teks seluruhnya berwarna merah. 

Deskripsi naskah di atas memberikan beberapa informasi 
baru dan penting yang belum atau keliru disampaikan dalam 
katalog. Di antaranya yang terpenting adalah pokok isi naskah. 
Informasi tersebut kemudian diserap dalam penerbitan buku 
katalog yang baru yang merevisi katalog yang lama tersebut.7  

                                                             

7 Lihat Siti Maryam Salahuddin dan Mukhlis, Katalog Naskah Bima Koleksi 
Museum Kebudayaan Samparaja (Bima: Samparaja, 2007), h. 20-21. Dalam katalog 
ini naskah KTAA diberi kode naskah A.022. 
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C. Sejarah Naskah 

Menurut penuturan pemilik dan penyimpannya,  Siti Maryam 
R. Salahuddin,8 naskah KTAA merupakan salah satu khazanah 
kepustakaan di istana kesultanan Bima. Naskah ini bersama dengan 
sejumlah naskah lainnya ditemukan pada tahun 1985 dalam 
keadaan tersimpan dalam sebuah lemari kayu dalam istana 
Kesultanan Bima. Karena keadaan dan tempat penyimpanannya 
tidak terrawat dengan baik, maka banyak naskah yang kondisinya 
sudah rusak parah. Kerusakan yang paling umum adalah bagian 
pinggir dalam naskah (inside edge) yang dimakan rayap, dan adanya 
noda-noda hitam yang mungkin disebabkan oleh kelembaban. 

Atas inisiatif pemilik dan penyimpannya, naskah-naskah yang 
rusak ini dikelompokkan. Dalam rentang waktu 1985-1986, naskah-
naskah itu secara berangsur di bawa ke kantor Arsip Nasional di 
Jakarta untuk dilaminasi dan dijilid uang. Atas prakarsa orang yang 
sama pula, didirikan gedung Museum Kebudayan Samparaja di 
Bima sebagai tempat penyimpanan koleksi naskah dan barang-
barang warisan kebudayaan dari Kesultanan Bima. Dari koleksi 
naskah tersebut telah disusun dua jilid katalog naskah melayu 
Bima.9 Naskah KTAA yang diteliti ini, ketika ditemukan, termasuk 
salah satu dari sedikit naskah yang kondisi fisiknya masih cukup 
baik. Naskah ini masih utuh dalam jilidannya. 

Menetapkan usia dan waktu penulisan naskah KTAA mudah 
mengingat informasi tentang hal itu tercantum dalam kolofon 
naskah ini, yaitu pada halaman 128, sebagai berikut ini: 

                                                             

8 Wawancara di rumahnya Jl. Gunung Agung 1 Mataram, tanggal 11 
Maret 2005. Siti Maryam R. Salahuddin adalah salah seorang puteri Sultan Bima 
yang terakhir, Sultan Salahuddin, dan Kepala Museum Samparaja Bima. 

9 Lihat S. W. R. Mulyadi dan H. S. Maryam R. Salahuddin, Katalogus…, 
jilid I dan II.  
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―Telah selesai aku daripada menyalin nuskhah Kitab Tarjamat al-‗Alâmat 
al-‗Alâmat Syekh Zayn al-Dîn ibn Muhammad Badwî al-Sumbâwî oleh 
tangan faqîr al-râjî ‘afwa rabbih al-ghanîy al-qadîr kepada sebelas hari bulan 
Rabiul Awal hijrat al-Nabî shallâ al-Lâhu ‘alayhi wa sallam seribu tiga ratus 
satu di dalam negeri Makkah Muhayyah, adâma al-Lâh fatîh al-khabâr, 
âmîn.‖ 

Naskah KTAA selesai ditulis pada hari Kamis tanggal 11 
Rabiul Awal 1301 H atau tanggal 10 Januari 1884 M. Jadi hingga 
saat ini (10 Januari 2006) naskah ini telah berusia 122 tahun. Tahun 
penulisan naskah ini (1884) bila dihubungkan dengan sejarah 
Kesultanan Bima bertepatan dengan masa awal pemerintahan 
Sultan Ibrahim (memerintah 1881-1915 M) yang menggantikan 
abangnya, Sultan Abdul Aziz (memerintah 1868-1881 M).  

Sultan Abdul Aziz dinobatkan menjadi Sultan dalam usia 
yang masih belia, 5 tahun, dan hingga mangkatnya tahun 1881 
dalam usia 18 tahun dia tidak menikah sehingga dia diberi gelar 
anumerta Ruma ma Waa Sampela (Raja Jejaka). Masa pemerintahan 
Sultan Abdul Aziz ini ditandai dengan mengemukanya gerakan 
untuk melepaskan diri dari pengaruh kolonial Belanda yang sudah 
sangat merasuki sistem politik dan ekonomi pemerintahan 
kesultanan Bima. Gerakan yang sama semakin meningkat pada 
masa pemerintahan sultan berikutnya, Sultan Ibrahim. Muncul 
sekelompok orang dari kalangan istana yang sangat keras 
menentang pengaruh Belanda dan mereka menilai sikap Sultan 
terlalu lembut dalam menghadapi bangsa kolonial itu. Akibatnya 
mereka keluar dari istana—dan dikenal dengan sebutan kelompok 
Ma Kalosa Weki—membentuk beberapa pos konsentrasi 
perlawanan terhadap Belanda di wilayah Bolo, Belo, dan Sape.10 

                                                             

10 Selengkapnya tentang situasi Kesultanan Bima pada masa 
pemerintahan Sultan Abdul Aziz dan Sultan Ibrahim, lihat Abdullah Tayib, 
Sejarah Bima Dana Mbojo (Jakarta: Harapan Masa PGRI, 1995), h. 245-256 
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Di luar persoalan politik dan ekonomi yang bersitegang 
dengan Belanda saat itu, dinamika sosial keagamaan baik dalam 
lingkungan istana maupun masyarakat luas berlangsung dengan 
baik. Ini ditandai dengan semakin mapannya perkembangan Islam 
di Bima dan bertambahnya lektur-lektur keislaman melalui kegiatan 
penyalinan di lingkungan istana. Kegiatan dakwah Islam didukung 
sepenuhnya dan diprakarsai oleh para Sultan Bima semenjak sultan 
yang pertama, Sultah Abdul Kahir Mabata Wadu. Para Sultan, 
terutama Sultan Nuruddin (memerintah 1682-1687), 
menggencarkan pengembangan agama Islam dengan 
mendatangkan para ulama dan da‘i dari luar, seperti dari Banten, 
Aceh, Sumatera, Malaka, Jawa, dan Sulawesi. Mereka diangkat 
sebagai pejabat di lingkungan istana sebagai tenaga Lembaga 
Hukum Syara‘ dan juga Mufti.11  

Untuk mendukung kegiatan pengembangan Islam tersebut di 
atas tentu dibutuhkan dan oleh karenanya diproduksilah di Bima 
atau didatangkan dari luar Bima lektur-lektur keislaman. Kegiatan 
memproduksi naskah dapat berbentuk penulisan naskah baru atau 
penyalinan ulang naskah yang sudah ada. Tampaknya naskah asli 
KTAA, sesuai dengan informasi dalam kolofonnya, adalah salah 
satu dari naskah yang diimpor, karena ditulis di Makkah. Namun, 
tidak diperoleh informasi tentang bagaimana proses datangnya 
naskah itu, siapa pembawanya, atas inisiatif siapa, dan kapan 
waktunya. Adapun naskah KTAA yang diteliti ini, berdasarkan 
beberapa indikasi, merupakan salinan dari naskah KTAA yang asli 
yang saat ini tidak ditemukan lagi dalam koleksi istana Kesultanan 
Bima. Saat ini naskah KTAA menjadi salah satu naskah koleksi 
Museum Samparaja Bima. 

                                                             

11 Abdullah Ahmad, Kerajaan Bima dan Keberadannya (Bima, 1992), h. 113 
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D. Gejala Korup dalam Teks  

Dalam proses penyalinan suatu naskah tidak jarang terjadi 
kesalahan-kesalahan, yang dalam filologi diistilahkan dengan 
―korup‖. Menurut Sangidu, gejala korup pada teks dapat 
disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:  

1) Penyalin kurang memahami bahasa atau pokok persoalan 
naskah yang disalin;  

2) Tulisan dalam naskah tidak terang;  
3) salah baca atau ketidaktelitian penyalin sehingga beberapa 

huruf hilang, haplografi;  
4) Penyalin maju dari perkataan ke perkataan yang sama, saut du 

même au même;12  
5) suatu kata atau suatu bagian kalimat, beberapa baris atau satu 

bait terlampaui, atau sebaliknya ditulis dua kali, ditografi.13  

Setelah dilakukan pembacaan yang cermat atas teks KTAA, 
peneliti mendapati bahwa lima gejala korup tersebut terjadi dalam 
beberapa bagian teks KTAA. Peneliti mengidentifikasi gejala korup 
dalam teks KTAA sebagai berikut: 

1. Pengulangan kata (ditografi), seperti tertera pada Tabel 2.1 di 
bawah ini: 

                                                             

12 ―Saut du même au même‖ adalah ungkapan dalam bahasa Perancis 
yang secara harfiah berarti ―melompat dari yang sama ke yang sama‖. Ungkapan 
ini digunakan dalam filologi untuk menunjukkan jenis kesalahan yang dibuat 
oleh seorang penyalin naskah yang terjadi ketika dia tanpa sadar meninggalkan 
atau melewatkan bagian teks yang terapit dari dua ekspresi yang sama atau mirip 
satu sama lainnya. Ketika ekspresi yang sama muncul dua kali dalam teks dalam 
jarak pendek, atau jika ada dua kata yang memiliki awal yang sama (homoarch) 
atau akhir yang sama (homoteleutus), dapat terjadi bahwa penyalin tanpa sengaja 
melompati teks yang ada di antara dua ekspresi itu dan melanjutkan salinannya 
ke teks yang terletak sesudah kata atau ekspresi yang kedua. 

13 Sangidu, ―Rekonstruksi Teks‖, Makalah disampaikan pada Pelatihan 
Penelitian Filologi Dosen IAIN SK dan PTAIS Wil. III DI Yogyakarta tanggal 
9 Agustus s.d. 10 Nopember 1999, h. 2-3 
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Tabel 2.1  
Daftar Ditografi dalam Teks KTAA 

Hlm Kata(-kata) yang diulang 
5-6 
6 
9 
11 
14 
15 
15 
25 
25 
27 
 

37 
43 
 

47 
48 
49 
54 
56 
76 
77 
78 
82 
89 
96 
99 
100 
102 
123 
123 

―raja-raja‖ 
―menjadi akan‖  
―dan‖ 
―dan‖ 
―akan kuat‖ 
―satu muka‖ 
―satu mati‖  
―daripada‖  
―aku‖ 
―tiada menanggung oleh sekalian mereka itu dari-pada dosaku 
akan suatu‖ 
―mayat‖ 
―pada tempat Siti Aisyah radliya al-Lâh ‘anhâ, maka tiba-tiba hajat 
atas seorang daripada kami‖  
―dan‖ 
―dan‖ 
―diperanakkan pada malam nishf Sya‗bân‖ 
―akan‖ 
―maka jatuhlah‖ 
―kata‖ 
―bagi‖ 
―yang‖ 
―mereka‖ 
―akan‖ 
―ada‖ 
―dan yang sepuluh daripadanya itu emas‖ 
―oleh‖ 
―beberapa malaikat dengan‖ 
―dan‖ 
―dari‖ 

 

2. Penyisipan kata(-kata) sebagai upaya pembetulan. Ini dilakukan 
dengan menuliskan kata(-kata) sisipan pembetulan itu di antara 
dua baris teks, seperti pada halaman 41, 50, 52, 108, atau di luar 
teks, seperti pada halaman 65. 
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3. Kesalahan-kesalahan dalam penulisan ayat al-Qur‘an, dan dalam 
konteks ini empat dari lima gejala korup14 di atas terjadi. Hampir 
semua ayat yang disitir dalam KTAA mengalami kesalahan 
penulisan, yaitu: 
a. ―li yawm al-qiyâmah‖ dalam Qs. al-Anbiyâ‘/21: 47, dalam 

KTAA ditulis ―al-yawm al-qiyâmah‖ (halaman 82). 
... ِلَيْوِم اْلِقَياَمِة َوَهَضُع اْْلََواِسيَن اْلِقْسَط   

b. ―bimukhrajîn‖ dalam Qs. al-Hijr/15: 48, dalam KTAA 
ditulis ―binajarin ay janahîn‖ (halaman 107). 

ْنَها  ُهْم ِفيَها َهَصٌب َوَما ُهم ّمِ ِبُمْخَرِجيَن اَل َيَمسُّ  

c. ―muqtadir‖ dalam QS. Al-Qamar/54: 55, dalam KTAA 
ditulis ―muqtadirî‖ (halaman 106). 

ْقَتِدر  ِفي َمْقَعِد ِصْدٍق ِعىَد َمِليٍك  مُّ  

d. ―nâdlirah ilâ rabbihâ‖ dalam Qs. al-Qiyâmah/75: 22-23, 
dalam KTAA ditulis ―nâzhirah ilâ rabbihâ‖ (halaman 114). 

اِضَرة  ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ  َها  هَّ َهاِظَزةٌ ِإَلى َرّبِ  

e. ―salâmun‖ dalam Qs. al-Ra‗d/13: 24, dalam KTAA ditulis 
―al-salâmu‖ (halaman 126). 

ارِ َعَلْيُكم ِبَما َصَبْرُجْم َفِىْعَم عُ  َساَلم  …  ْقَبى الدَّ
f. ―al-yâqût wa al-marjân‖ dalam Qs. al-Rahmân/55: 58, dalam 

KTAA ditulis ―al-yâ‘qût wa al-marjanân‖ (halaman 127). 
ُهنَّ اْلَياُقوُث َواْْلَْزَجاُن  نَّ

َ
 َكأ

g. ―minhâ ta‘kulûn‖ dalam Qs. al-Zukhrûf/43: 73, dalam 
KTAA ditulis ―minhâ ta‘mâlûn‖ (halaman 106). 

ُكُلوَن َلُكْم ِفيَها َفاِكَهٌت َكِثيَرٌة …
ْ
 ِمْنَها َتأ

h. ―al-shâbirûna‖ dalam Qs. al-Zumar/39: 10, dalam KTAA 
ditulis ―al-shâbiru‖ (halaman 45). 

                                                             

14 Ibid. 
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ى … َما ُيَوفَّ اِبُروَن ِإهَّ ْجَزُهم ِبَغْيِر ِحَساٍب  الصَّ
َ
 أ

i. ―fadkhulûhâ khâlidîn‖ dalam Qs. al-Zumar/39: 73, dalam 
KTAA ditulis ―fadkhulûhâ lidîn‖ (halaman 105). 

اْدُخُلوَها َخاِلِديَن َسََلٌم َعَلْيُكْم ِطْبُتْم …
َ
 ف

j. ―wa awratsanâ al-ardla natabawwa‘u min… fani‗ma ajru al-
‗âmilîn‖ dalam Qs. al-Zumar/39: 74, dalam KTAA ditulis 
―wa awrasynâ al-ardla natabawa min … gani‗ma ajru al-
‗âmîn‖, dan ―wa aratsnâ al-adla … fana‗lamu jar al-‗âmilîn‖ 
(halaman 88 dan 105). 

َنا...
َ
ْوَرث

َ
ْرَض  َوأ

َ
 ْلْا

ُ
أ ِت َحْيُث َوَشاء  َهَتَبوَّ ِنْعمَ ِمَن اْلَجىَّ

َ
ْجُز اْلَعاِمِليَن  ف

َ
 أ

k. ―laghafûrun syakûr‖ dalam Qs. Fâthir/35: 34, dalam KTAA 
ditulis ―laghafûrun syakur‖ (halaman 105-106). 

َىا َلَغُفوٌر …  َشُكور  ِإنَّ َربَّ
l. ―al-yauma fî syugulin fâkihûn‖ dalam QS. Yâsîn/36: 55, 

dalam KTAA ditulis ―yauma fî syugulin fâkihîn‖ (halaman 
106). 

ِت  ْصَحاَب اْلَجىَّ
َ
 ِفي ُشُغٍل َفاِكُهوَن  اْلَيْومَ ِإنَّ أ

m. ―yahdîhim rabbuhum bi îmânihim‖ dalam Qs. Yûnus/10: 9, 
dalam KTAA ditulis ―yahdîyyuhum bi îmânihim‖ (halaman 
128). 

اِلَحاِث  ِذيَن آَمُىوْا َوَعِمُلوْا الصَّ ُهْم  َيْهِديِهمْ ِإنَّ الَّ  ...ِبِإيَماِنِهْم  َربُّ

4. Saut du même au meme terjadi pada pengutipan Qs. Yûnus/10: 9 
dalam halaman 128. Ketidakcermatan penyalin menyebabkan 
adanya lompatan teks karena adanya kesamaan huruf/kata, 
dalam hal ini huruf ha dan mim pada kata yahdîhim dan 
rabbuhum, sehingga tertulis dalam teks ―…yahdîyyuhum…‖ 

5. Lompatan dalam uraian: 
a. Pada halaman 43 dikatakan ada empat kelompok orang yang 

mendapat derajat mulia di hari kiamat, tetapi dalam 
uraiannya hanya tiga kelompok orang saja. 
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b. Pada halaman 47-48 dikatakan bahwa ada 14 golongan orang 
yang beruntung di hari kiamat, tetapi golongan yang kelima 
tidak disebutkan alias terlompati. 

c. Pada halaman 48-49 dikatakan bahwa ada lima golongan 
orang yang tubuhnya tidak dimakan tanah dalam 
kuburannya, tetapi golongan yang kelima tidak disebutkan.  

6. Pada halaman 46 tampak adanya kekacauan dalam menjelaskan 
tiga jenis kesabaran yang terdiri dari: sabar atas thâ‘ah, sabar atas 
mengerjakan thâ‘ah, dan sabar atas meninggalkan maksiat—yang 
sebenarnya adalah: sabar dalam menaati perintah, sabar dalam 
menjauhi larangan, dan sabar dalam menerima cobaan dari 
Allah. 

E. Rekonstruksi Teks dan Naskah 

Rekonstruksi teks dan naskah adalah upaya peneliti untuk 
menghadirkan teks dan naskah seutuhnya. Rekonstruksi 
terperpenting atas naskah KTAA berkaitan dengan penomoran 
halaman. Hal ini disebabkan oleh tiga kondisi, yaitu: 

1. Teks pada halaman 2 naskah terjilid tidak menjadi muqaddimah 
teks KTAA, kata-kata muqaddimah justeru ditemukan di 
halaman 62-63.  

2. Banyak kata-kata alihan (catchword) pada halaman kanan tidak 
match dengan kata pertama pada halaman kiri, sehingga alur teks 
menjadi absurd. 

3. Adanya halaman-halaman kosong yang menyebar dalam naskah 
terjilid, yaitu: 3 halaman di tengah (halaman 61, 119-120), dan 5 
halaman di akhir (halaman 132-136). 

Berdasarkan tiga kondisi tersebut peneliti berkesimpulan 
bahwa telah terjadi kekeliruan dalam pengurutan/penomoran 
halaman naskah ketika direstorasi (lamminating dan rebinding) pada 
tahun 1986. Setelah dilakukan pembacaan yang cermat maka 
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peneliti dapat menghadirkan pengurutan dan penomoran halaman 
naskah KTAA yang seharusnya, sebagaimana yang tertera dalam 
Tabel 2.2 berikut ini: 

 
Tabel 2.2  

Daftar Pengurutan dan Penomoran Ulang  
Halaman Naskah KTAA  

Urutan halaman yang 
seharusnya 

Posisi dan urutan halaman 
dalam naskah terjilid 

1 ( 1 hlm kosong) 
2 – 58 
59 – 60 
61 – 62 
63 – 64 
65 – 70 
71 – 72 
73 – 76 
77 – 78 
79 – 98 
99 – 118 
119 – 129 

130 – 134 (5 hlm kosong) 
135 – 136 (2 hlm kosong) 

61 (1 hlm kosong) 
62 – 118 
37 – 38 
35 – 36 
29 – 30 
3 – 8 
1 – 2 

31 – 34 
39 – 40 
9 – 28 
41 – 60 

121 – 131 
132 – 136 (5 hlm kosong) 
119 – 120 (2 hlm kosong) 

 

F. Penyuntingan Teks 

Penyuntingan dilakukan dengan mengikuti tradisi suntingan 
naskah dalam filologi modern, yaitu menggunakan metode 
penyuntingan kritis atau standar. Metode ini bertujuan untuk 
menerbitkan naskah dengan membetulkan kesalahan-kesalahan 
kecil dan ketidakajegan, sedang ejaannya disesuaikan dengan 
ketentuan yang berlaku. Diadakan pengelompokan kata, pembagian 
kalimat, digunakan huruf besar, pungtuasi, dan diberikan pula 
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komentar mengenai kesalahan-kesalahan teks.15 Dalam hal ini ada 
beberapa ketentuan yang dipedomani, yaitu: 

1. Penyesuaian dilakukan baik dengan memberikan pungtuasi 
maupun menata paragraf dan baris baru sehingga pembaca 
dapat lebih mudah mamahami teks suntingan.  

2. Terhadap kata(-kata) yang salah tulis, seperti kurang atau 
lebihnya huruf dalam suatu kata dilakukan perbaikan. 

3. Huruf, suku kata atau kata tambahan dari peneliti dicantumkan 
dalam suntingan dengan diapit oleh tanda [ ]. 

4. Huruf, suku kata atau kata yang dihilangkan dalam suntingan 
dicantumkan pada aparat kritik. Penghilangan ini dilakukan 
terutama sekali untuk menghindari inefisiensi atau pengulangan 
kata-kata atau bagian kalimat yang dirasa tidak perlu; juga 
terhadap kata atau bagian kalimat yang dalam teks dicoret oleh 
penyalinnya yang dipahami sebagai bagian yang seharusnya 
dihapus, dibuang. 

5. Tanda /1/, /2/, /3/ dan seterusnya menunjukkan batas akhir 
halaman dalam teks asli. Apabila perpidahan halaman itu 
memotong suatu kata, maka dalam suntingan kata itu ditulis 
utuh dan batas halaman itu dicantumkan sesudahnya. 
Keterangan tambahan tentang ini juga diberikan dalam aparat 
kritik. 

6. Tanda (?) setelah suatu kata menunjukkan bacaan yang 
diragukan terhadap kata tersebut. Dalam aparat kritik peneliti 
mencantumkan kata tersebut dengan ejaan asli dalam teks. 

7. Kata(-kata) yang tidak bisa dibaca oleh peneliti akan ditulis 
ulang sebagaimana urutan huruf per huruf dalam teks asli. 

8. Bagian teks yang berupa catatan pinggir dintegralkan ke dalam 
teks dengan menyelipkannya pada tempat yang tepat sesuai 

                                                             

15 Siti Baroroh Baried dkk, Pengantar Teori …, h. 67-68 
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dengan alur teks yang ada dalam halaman inti, dan diberi 
keterangan pada aparat kritik.  

9. Ayat al-Qur‘ân yang dicantumkan dalam teks dicarikan 
referensinya dalam al-Qur‘ân sehingga diketahui nomor ayat 
dan nama/nomor surahnya, yang dicantumkan pada aparat 
kritik. 

10. Ayat, hadits, atau teks Arab lainnya yang tidak diterjemahkan 
dalam teks diterjemahkan oleh penyunting pada aparat kritik. 

11. Trasliterasi terhadap kata(-kata) berhuruf Arab dan Jawi ke 
Latin dilakukan dengan mengikuti pedoman transliterasi yang 
dikemukakan pada sub bab di bawah ini. 

G. Pedoman Transliterasi 

Dalam melakukan transliterasi teks KTAA yang ditulis 
dengan huruf Arab dan Arab Melayu (Jawi) maka diperlukan 
pedoman. Untuk transliterasi huruf Arab ke Latin peneliti 
mengikuti pedoman seperti tertera di bawah ini.  

Arab Latin  Arab Latin 

 Sy = ش  a = ا

 f = ف  b = ب

 q = ق  ts = ث

 k = ك  j = ج

 l = ل  h = ح

 m = م  kh = خ

 n = ن  d = د

 w = و  dz = ذ

 h = ه  r = ر

 ‘ = ء  z = ز

 y = ي  s = س
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Arab Latin  Untuk mad dan diftong 

 sh  Arab Latin = ص

 â (a panjang) = آ  dl = ض

 î  (i panjang) = ِايْ   th = ط

 û (u panjang) = اُوْ   zh = ظ

 aw = َاوْ   ` = ع

 ay = َايْ   gh = غ

 

Pedoman transliterasi huruf Jawi (Arab Melayu) ke Latin 
sebagian sama dengan pedoman di atas (Arab–Latin), karena 
sebagian dari huruf Arab itu juga menjadi huruf Jawi. Tetapi ada 
beberapa huruf khas Jawi yang berbeda dari huruf Arab, sehingga 
diperlukan pedoman transliterasi tersendiri. Untuk transliterasi 
huruf Jawi ke Latin digunakan pedoman sebagai berikut:16 

Konsonan Vokal Diftong 

Jawi Latin Jawi Latin Jawi Latin 

ءْْاْْ c = ج  = a او = au 

 ai = اي i, e = ي ng = غ

 u, o = و p = ف

 g = ك

 ny = ن

 

                                                             

16 Pedoman transliterasi Jawi – Latin lihat Titik Pujiastuti, ―Aksara 
Pegon: Sarana Dakwah dan Sastra dalam Budaya Jawa‖, Makalah yang 
dibacakan pada Temu Wicara Antar Jurusan Sastra Daerah Universitas dan 
IKIP Se-Indonesia, UGM, Yogyakarta, 1993 
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BAB III 
SUNTINGAN TEKS 

 

A. Pengantar Suntingan dan Terjemahan 

Dalam bab ini penulis menyajikan hasil suntingan terhadap 
teks KTAA dan terjemahannya ke dalam Bahasa Indonesia. Untuk 
menyajikan hasil suntingan itu, ada beberapa ketentuan yang 
dipedomani oleh penulis, yaitu: 

1. Penulis memberian pungtuasi dan penataan paragraf dan/atau 
baris baru sehingga kalimat-kalimatnya menjadi terstruktur 
dengan baik. 

2. Penulis melakukan perbaikan terhadap kata(-kata) yang salah 
tulis, seperti kurang atau lebihnya huruf dalam suatu kata. 

3. Terkait dengan poin 2 di atas, maka huruf, suku kata atau kata 
tambahan dari penulis dicantumkan dalam suntingan dengan 
diapit oleh tanda kurung kotak ( [ ] ). 

4. Sebaliknya dari poin 3 di atas, jika ada huruf, suku kata atau 
kata yang dihilangkan oleh penulis dalam suntingan 
dicantumkan pada aparat kritik. Penghilangan ini dilakukan 
terutama sekali untuk menghindari inefisiensi atau pengulangan 



30 Konsep Penciptaan dan Eskatologi Islam dalam Naskah Bima:  
Kajian atas Teks Kitab Tarjamah Al-‘Alâmat Al-‘Allâmat Koleksi Museum Samparaja Bima 

 

kata-kata atau bagian kalimat yang dirasa tidak perlu; juga 
terhadap kata atau bagian kalimat yang dalam teks dicoret oleh 
penyalinnya yang dipahami sebagai bagian yang seharusnya 
dihapus, dibuang. 

5. Pada setiap akhir halaman atau setelah kata terakhir dalam satu 
halaman dan sebelum kata pertama dalam halaman berikutnya 
penulis memberikan tanda ‖angka diapit oleh garis miring‖, 
seperti /1/, /2/, /3/ dan seterusnya. Ini menunjukkan nomor 
halaman dan batas akhir halaman dalam teks asli. Apabila 
perpidahan halaman itu memotong suatu kata, maka dalam 
suntingan kata itu ditulis utuh dan batas halaman itu 
dicantumkan sesudahnya. Keterangan tambahan tentang ini 
juga diberikan dalam aparat kritik. 

6. Penulis memberikan tanda tanya (?) setelah suatu kata 
menunjukkan bacaan atau suntingan kata yang masih 
diragukan. 

7. Terhadap kata(-kata) berhuruf Arab dan Jawi ke huruf Latin 
penulis melakukan transliterasi dengan mengikuti pedoman 
transliterasi yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. 

 

B. Suntingan Teks dan Terjemahan 

 

/1/1 Bismi al-Lâh al-rahmân al-rahîm 

[Dengan nama Allah]2 Tuhan yang bersifat rahmah dan 
bersifat rahîm. [Al-hamd li al-Lâh rabb]3 al-‘âlamîn wa al-shalâtu wa al-
salâmu [‘alâ saydinâ Muhammadin]4 wa ‘alâ âlihî wa shahbih ajmaîn. 
                                                             

1 Halaman 1 kosong. 
2 Naskah sobek dan hilang. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
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Artinya [bermula segala puji-pujian]5 bagi Allah Tuhan seru 
sekalian alam dan rahmat-Nya [dilimpahkan]6 atas penghulu kita 
Nabi Muhammad ialah kesudah-sudahan sekalian [nabi dan]7 atas 
keluarganya dan sahabatnya sekalian. 

Ammâ ba‘du_____8 ilâ al-Lâh ta‘âlâ Muhammad Zayn al-Dîn 
Muhammad Badawi al-Sumbâwî _____9 minnâ lâ yasa‘u 
mukhâlifatuhû min ba‘dl al-ashdaqâi_____10 al-musammâ bi Dâr al-
Hasân bilâ imâm al-ajal al-_____Jalâl al-Dîn11 al-Suyuthî rahimahu al-
Lâh ta‘âlâ, faajabtuhû li dzâlik _____12 thâlibu li al-tawâbi wa an safa‘a 
bihi man lâ ya‘rifu_____13 nafa‘a bi ashlihi adala nahâi wa samatahû liâ’ 
al-qâis. Yakni adapun_____14 daripada itu maka lagi akan berkata 
hamba yang amat berkehendak mendapat rahmat Allah Taala 
Tuhan yang Mahatinggi yaitu Muhammad Zain al-Dîn Muhammad 
Badawî al-Sumbâwî telah menutupnya akan daku oleh orang yang 
tiada meluaskan akan daku oleh menyalahi akan dia yaitu setengah 
daripada sekalian orang yang benar bagi hamba akan bahwa hamba 
terjemahkan akan satu kitab yang dinamakan dengan Dâr al-Hasân 
karangan bagi imam yang terlebih besar lagi amat /2/ luas ilmunya 
yaitu Jalâl al-Dîn al-Sayûthî rahimahu al-Lâh ta‘âlâ. Maka hamba 
perkatakan akan dia bagi yang demikian itu dan jika tiada hamba 
ahli bagi yang demikian itu sekalipun hal keadaan hamba menuntut 
bagi pahala dan bahwa mengambil manfaat dengan dia oleh orang 
yang tiada mengetahui bahasa Arab seperti kelakuan mengambil 

                                                             

5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
9 Ibid., ―al-Sumbâwî …‖ 
10 Ibid. 
11 Ibid., ―…Jalâl al-Dîn‖ 
12 Ibid. 
13 Ibid. 
14 Ibid., ―kemudian‖ 
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manfaat dengan asalnya orang yang mempunyai akal hamba namai 
akan dia kaâlî al-qâis, yakni mutiara yang elok-elok. 

Hâdza awân al-surû‘ fi al-maqshûdi, yakni inilah ketika hamba 
hendak masuk ke dalam yang dimaksudkan. Maka sesungguhnya 
telah datang pada haditsnya Nabi shallâ al-Lâhu ‘alayhi wa sallam 
bahwasanya Allah Taala telah menjadikan satu pohon kayu maka 
namakan akan dia syajarat al-qayn dan adalah baginya empat 
cawangnya. Kemudian pula Allah subhânahu wa ta‘âlâ menjadikan 
nûr Muhammad shallâ al-Lâhu ‘alayhi wa sallam atas rupa burung 
Merak. Maka dihantarnya di dalam tatap-tatap daripada mutiara 
yang putih dan dihantarkannya pula atas demikian kayu itu. Maka 
membaca akan Allah Taala di atasnya kadar tujuh ribu tahun. 
Kemudian dijadikan oleh Allah Taala akan cermin hidup dan 
dihantarkan akan dia di hadapan demikian burung itu. Maka 
kemudian tatkala memandang kepadanya oleh demikian burung 
merak itu memandang pula ia akan rupanya di dalamnya akan 
sebaik-baik rupa dan seelok-elok perangai maka kemaluanlah ia 
daripada Allah ‘azza wa jalla. Maka lalu ia sujud lima kali maka 
difardlu oleh Allah Taala akan lima sembahyang atas nabi 
Muhammad shallâ al-Lâhu ‘alayhi wa sallam /3/ dan atas umatnya.  

Kemudian pula bahwasanya Allah memandang kepada 
demikian cahaya itu maka malu ia daripada Allah Taala sampai 
keluar peluhnya. Maka kemudian dijadikan oleh Allah Taala 
daripada peluh kepalanya akan segala malaikat dan daripada [peluh] 
mukanya akan arasy dan kursi dan lauh dan qalam dan matahari dan 
bulan dan hijab dan segala bintang dan sekalian barang yang di 
dalam langit. Dan dijadikan oleh Allah Taala daripada peluh 
dadanya akan sekalian nabi-nabi yang tiada menjadi atasnya dan 
sekalian nabi-nabi yang menjadi utusan daripada Allah Taala dan 
sekalian orang yang shaleh-shaleh. Dan lagipula dijadikan oleh 
Allah Taala daripada peluh punggungnya akan Bayt al-Ma‘mûr dan 
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Ka‗bah dan Bayt al-Maqdis dan sekalian masjid yang di dalam 
dunia. Dan lagi menjadikan oleh Allah Taala daripada peluh dua 
keningnya akan sekalian orang yang beriman laki-laki dan 
perempuan dan orang yang Islam laki-laki dan perempuan. Dan 
lagi dijadikan oleh Allah Taala daripada peluh tengkuknya akan 
Yahudi dan Nasrani. Dan lagi dijadikan oleh Allah Taala daripada 
peluh dua kakinya akan bumi dan barang yang di dalamnya 
daripada masyriq sampai maghrib.  

Maka firman Allah Taala dengan firman-Nya, ―Pandang 
hadapanmu hai Muhammad‖. Maka memandanglah oleh demikian 
burung merak itu akan hadapannya. Maka dilihatnya akan cahaya. 
Kemudian pula memandang atas kanannya maka dilihatnya akan 
cahaya. /4/ Kemudian pula memandang atas kirinya maka 
dillihatnya akan cahaya, yaitu cahaya sahabat yang empat: saydunâ 
Abu Bakr dan saydunâ Umar dan Utsman dan saydunâ Ali radliya al-
Lâh ‘anhum ajma‘în.  

Kemudian bahwasanya burung perak itu membaca tasbih 
akan Allah Taala tujuh puluh ribu tahun. Kemudian pula 
bahwasanya Allah tabârak wa ta‘âlâ memandang kepada sekalian 
cahaya yang dijadikan daripada nûr Muhammad itu, maka dijadikan 
akan sekalian nyawa mereka itu. Maka pada ketika itu berkatalah 
sekalian dan dengan perkataannya lâ ilâha illâ al-Lâh Muhammad rasûl 
al-Lâh.  

Kemudian pula dijadikan oleh Allah Taala akan setulup 
daripada akik yang merah. Kemudian dijadikan oleh Allah Taala 
akan demikian burung perak itu atas rupa saydunâ Muhammad shallâ 
al-Lâhu ‘alayhi wa sallam di dalam dunia. Kemudian pula dihantarkan 
akan dia oleh [Allah] Taala di dalam demikian setulup itu. 
Kemudian pula dijadikan oleh Allah Taala akan nyawa makhluk 
sekalian, dan thawaflah sekalian keliling cahaya Nabi kita 
Muhammad shallâ al-Lâhu ‘alayhi wa sallam. Maka adalah sekalian 
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membaca tasbih dan tahlil akan Allah Taala kadar seratus ribu 
tahun.  

Kemudian pula bahwasanya Allah Taala menyuruh akan 
sekalian itu bahwa memandang kepada rupa Muhammad shallâ al-
Lâhu ‘alayhi wa sallam di dalam setulup itu. Maka memandanglah 
sekalian kepadanya. Maka setengah daripada mereka itu orang 
yang melihat akan kepalanya maka ialah yang jadi sultan; dan 
setengah orang yang memandang akan dahinya maka ialah yang 
menjadi raja-raja15 /5/ yang adil; dan setengah orang yang melihat 
akan dua matanya maka jadilah ia hâfizh akan kitab Allah Taala 
yakni Qur‘an; dan setengah melihat akan dua keningnya maka 
jadilah pandai berukir-ukir; dan setengah orang yang melihat dua 
telinganya maka jadilah kuat mendengar akan Qur‘an dan hadits 
dan sekalian ce[ri]tera yang baik-baik; dan setengah orang yang 
melihat akan dua pipinya maka ialah berakal serta memperbaikkan 
akan sekalian tanggapan dengan dia oleh Nabi shallâ al-Lâhu ‘alayhi 
wa sallam; dan setengah orang yang melihat akan hidungnya maka 
ialah menjadi dukun; dan setengah orang yang melihat akan dua 
bibirnya maka ialah yang menjadi akan16 menteri segala raja-raja; 
dan setengah orang yang melihat akan mulutnya maka jadilah ia 
kuat puasa; dan setengah orang yang melihat akan giginya maka 
jadilah elok rupa mukanya; dan setengah orang yang melihat akan 
pihak belakangnya maka ialah orang yang pandai memberi ingat 
kepada orang dengan perkataan Qur‘an dan hadits atau dengan 
nasehat segala auliya Allah; dan setengah orang yang melihat akan 
jenggotnya maka jadilah kuat perang sabilillah; dan setengah 
orang yang melihat akan lidahnya maka jadilah ia utusan antara 
sekalian makhluk; dan setengah orang yang melihat akan lehernya 
maka ialah yang menjadi saudagar; dan setengah orang yang 

                                                             

15 Kata ―raja-raja‖ diulang lagi pada awal halaman berikutnya. 
16 Terjadi pengulangan frase ―menjadi akan‖. 
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melihat akan bahunya yang sebelah kanan maka jadilah pandai 
memainkan pedang; dan setengah orang yang melihat akan tapak 
tangannya yang kanan maka /6/ ialah yang menjadi tukang ukir 
duka17 dan lagi ia pandai menyulam; dan setengah orang yang 
melihat akan tapak tangannya yang kiri maka ialah yang menjadi 
tukang takar; dan setengah orang yang melihat akan luar tapak 
tangannya yang kanan maka jadilah ia murah; dan setengah orang 
yang melihat akan luar tapak tangannya yang kiri maka ialah yang 
menjadi tukang celup; dan setengah orang yang melihat akan 
sekalian jari tangannya yang kanan maka jadilah pandai menyurat; 
dan setengah orang yang melihat akan anak jari tangannya yang 
sebelah kiri maka jadilah ia berdagang besar; dan setengah orang 
yang melihat akan pinggangnya maka jadilah ia merendahkan 
dirinya; dan setengah orang yang melihat akan dua tumitnya maka 
jadilah ia orang yang qanaah; dan setengah orang yang melihat 
akan dua lututnya maka maka jadilah ia kuat sembahyang; dan 
setengah orang yang melihat akan dua kakinya maka jadilah ia 
beri-beri; dan18 setengah orang yang melihat di bawah kakinya 
maka jadilah ia kuat berjalan; dan setengah orang yang melihat 
bayang-bayang maka jadilah ia tukang menyanyi-nyanyi; dan 
setengah orang tiada melihat sekali-kali maka jadilah ia Yahudi 
dan Nasrani dan Majusi dan lainnya daripada sekalian macam-
macam kafir. 

Kemudian pula Allah Taala disimpankan demikian cahaya itu 
di bawah arasy hingga dijadikan oleh Allah Taala akan nabî al-Lâh 
Adam ‘alayh al-salâm. Telah berkata saydunâ ‗Abd al-Lâh ibn ‗Abbâs 
radliya al-Lâh ‘anhumâ telah dijadi[kan] /7/ oleh Allah Taala akan 
nabî al-Lâh ‘alayh al-salâm daripada sekalian tempat di dalam dunia 
ini umum sekalian.  
                                                             

17 ―Duka‖ berarti semacam bros, hiasan di baju perempuan, yang terbuat 
dari emas, perak, atau perunggu dengan hiasan ukiran di atasnya. 

18 Terjadi pengulangan kata ―dan‖. 
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Bermula kepalanya daripada tanah Bayt al-Maqdis dan 
mukanya daripada surga dan sekalian giginya daripada tanah Kusyr, 
dan tangannya yang kanan daripada tanah Ka‘bah, dan tangannya 
yang kiri daripada tanah Persia, dan dua kakinya daripada tanah 
Hindia, dan segala tulangnya daripada tanah gunung, dan segala 
uratnya daripada tanah Babil, dan belakangnya daripada tanah Irak, 
dan hatinya daripada tanah surga yang bernama Firdaus, dan 
lidahnya daripada tanah Thaif, dan dua matanya daripada telaga 
Kusyr. 

Maka manakala adalah kepalanya daripada Bayt al-Maqdis, 
maka jadilah ia tempat akal; dan manakala adalah mukanya 
daripada surga, jadilah ia tempat hiasan; dan manakala adalah dua 
matanya daripada tanah telaga Kusyr, jadilah keduanya tempat 
kecintaan; dan manakala adalah sekalian giginya daripada tanah 
Kusyr, maka jadilah ia tempat kematian memandang; dan manakala 
adalah tangan yang kanan daripada tanah Ka‘bah, jadilah ia tempat 
berani; dan manakala adalah belakangnya daripada tanah Irak, maka 
jadilah tempat kuat; dan manakala adalah sekalian uratnya daripada 
tanah Babil, jadilah ia tempat syahwat; dan manakala adalah segala 
tulangnya daripada tanah bukit jadilah ia tempat keras; dan 
manakala adalah di hatinya daripada surga Firdaus jadilah ia tempat 
iman; dan manakala adalah lidahnya dari pada tanah /8/ Thaif 
jadilah ia tempat syahadat. 

Kemudian pula bahwasanya Allah Taala mendudukkan akan 
penglihatan di dalam dua matanya, dan pendengaran di dalam 
lubang telinganya, dan pengerasaan di dalam muka, dan penciuman 
daripada di dalam hidungnya, dan penyentu[h]an pada tangan, dan 
perjalanan pada dua kakinya. 

Bermula inilah satu faedah. Adalah bagi tiap anak Adam itu 
tujuh pintu pada kepalanya dan dua pintu pada tubuhnya. Adapun 
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pintu yang tujuh pada kepalanya maka yaitu dua matanya dan19 
[dua] telinganya dan dua lubang hidungnya dan satu mulutnya. Dan 
dua lubang pada tubuhnya itu yaitu qubul dan dubur.  

Kemudian pula bahwasanya Allah Taala telah menyuruh akan 
nyawanya bahwa masuk ke dalam otaknya, maka masuk ia dan 
diam ia padanya seribu tahun. Kemudian pula bahwasanya nyawa 
itu turun kepada dua matanya, maka memandang ia kepada dirinya, 
maka melihat ia akan dirinya sekalian masih tanah. Kemudian pula 
bahwasanya ia turun kepada dua telinganya, maka mendengarlah ia 
akan tasbih malaikat. Kemudian pula bahwasanya ia turun kepada 
segala rangkanya maka bersatu ia. Kemudian pula bahwasanya ia 
turun kepada lidahnya dan mulutnya maka berkata ia akan al-hamdu 
li al-Lâh, maka dijawab akan dia oleh Allah Taala ‘azza wa jalla 
dengan firman-Nya [ya]rhamuka al-Lâh, artinya dikasihani akan 
dikau oleh Tuhanmu ya Adam. Kemudian pula bahwasanya ia 
turun kepada dadanya maka berkehendak ia berdiri, maka tiadalah 
boleh akan dia oleh /9/ yang demikian. Kemudian pula 
bahwasanya ia turun kepada peruntnya, maka kenyang ia kepada 
makanan. Kemudian pula bahwasanya [ia] turun kepada dua 
tangannya, maka jadilah sekalian tubuhnya daging dan darah dan 
aurat yang senai-senai dan yang kasar-kasar. Kemudian pula diberi 
pakaian oleh Allah Taala akan pakaian daripada surga. Maka 
bertambah-tambahlah ia pada tiap-tiap hari keelokannya dan 
kecintaannya.  

Kemudian pula bahwasanya Allah Taala menuntut kepadanya 
menyimpankan akan nûr Muhammad shallâ al-Lâhu ‘alayhi wa sallam 
pada pinggangnya dan disuruh sujud baginya akan segala malaikat 
dan dudukkan akan dia di dalam surga. Maka adalah segala malaikat 
berdiri pada pihak belakang nabî al-Lâh ‘alayh al-salâm beberapa shaf 

                                                             

19 Ibid. 
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ia memberi salam sekalian kepada nûr Muhammad shallâ al-Lâhu 
‘alayhi wa sallam.  

Kemudian pula bahwasanya Allah Taala menjadikan satu 
kuda daripada kesturi dan dinamakan akan dia Mayaman, dan 
adalah baginya dua sayapnya daripada mutiara dan marjan. Maka 
datangkan akan dia nabî al-Lâh Adam dan pula Jabrail memegang 
dengan kendalinya, dan Mikail memegangkan akan dia sebelah 
kanan dan Israfil sebelah kiri. Maka berkelilinglah sekalian dengan 
nabî al-Lâh Adam akan tujuh petala langit padahal nabî al-Lâh Adam 
‘alayhi wa sallam memberi salam kepada sekalian malaikat dengan 
katanya al-salâmu ‘alaykum. Maka dijawabkannya oleh sekalian 
malaikat itu dengan katanya wa ‘alayk al-salâm. Maka jadilah salam 
itu alwân sekalian orang yang beriman daripada anak cucunya 
sampai /10/ hari kiamat. 

Kemudian pula ketahui olehmu bahwasanya awal-awal orang 
yang dijadikan oleh Allah Taala daripada malaikat itu saydunâ Israfil 
yang mempunyai serunai, dan saydunâ Mikail yang dibagikan akan 
dia dengan menurunkan hujan, dan saydunâ Jabrail yang mempunyai 
wahyu kepada sekalian nabi-nabi, dan saydunâ Izrail yang 
mempunyai akan sekalian nyawa. 

Kemudian pula bahwasanya saydunâ Israfil apabila memohon 
kepada Allah Taala bahwa memberi akan dia kekuatan tujuh petala 
langit, maka diberikan akan dia [oleh] Allah Taala. Maka 
dipohonkan pula akan kekuatan tujuh petala bumi, maka diberikan 
akan dia. Dan20 dipohonkan pula akan kekuatan sekalian manusia 
dan jin, maka diberikan akan dia. Dan dipohonkan pula akan 
kekuatan segala angin, maka diberikan akan dia. Dan adalah 
baginya pula sekalian tubuhnya dari bawah tapak kakinya hingga ke 
atas kepalanya beberapa mulut dan beberapa lidah. 

                                                             

20 Terjadi pengulangan kata ―dan‖. 
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Dan bermula sekalian demikian lidah itu tertutup dengan 
beberapa sayap Tiap-tiap satu lidah daripadanya membaca tasbih 
akan Allah Taala dengan seribu bahasa. Maka dijadikan oleh Allah 
Taala daripada tiap-tiap satu bahasa itu satu malaikat atas rupa 
Israfil ‘alayh al-salâm membaca tasbih akan Allah Taala hingga hari 
kiamat. Dan memandang oleh Israfil itu akan neraka pada tiap-tiap 
hari tiga kali, dan kecut ia hingga kecil kelinden tanah, dan 
menangislah ia. Dan jikalau tiada sesungguhnya Allah Taala 
tahankan akan air matanya niscaya memenuhkan oleh /11/ air 
matanya akan bumi seperti topan nabî al-Lâh Nuh ‘alayh al-salâm. 
Dan daripada kesangatan besarnya saydunâ Israfil itu bahwasanya 
jikalau dituangkan akan air segala laut dan segala sungai dan segala 
airnya air di atas kepalanya niscaya tiada jatuh atas bumi satu titik 
jua. 

Adapun saydunâ Mikail ‘alayh al-salâm maka telah dijadikan 
oleh [Allah] Taala kemudian daripada Israfil dengan lima ratus 
tahun ada baginya daripada kepalanya hingga ke bawah tapak 
kakinya beberapa rambut (?) daripada nama-nama. Dan bermula 
segala sayapnya daripada zabarjad. Dan adalah baginya di bawah 
tiap-tiap satu rambut seribu muka. Dan pada tiap-tiap satu muka 
seribu mulut. Dan pada tiap-tiap satu mulut seribu lidah. Dan pada 
tiap-tiap satu lidah seribu bahasa memintanya21 (?) ampun kepada 
Allah Taala bagi sekalian orang yang berdosa daripada sekalian 
orang yang beriman. 

Dan bermula tiap-tiap satu titik daripada air matanya 
dijadikan oleh Allah Taala daripada satu malaikat atas rupa saydunâ 
Mikail membaca tasbih akan Allah Taala sampai hari kiamat. Maka 
diwakilkan22 sekalian oleh Allah Taala atas menurunkan hujan dan 
atas segala tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atas bumi dan 

                                                             

21 Dalam teks tertulis ―m-m-n-t-w-ny‖ 
22 Dalam teks tertulis ―d-w-k-n-y-k-n‖ 
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sekalian daun dan buah-buahan dari ka[re]na tiada suatu jua pun 
daripada tiap-tiap abu ka[ha]wah dan satu biji daripada buah-
buahan sekalian kayu dan satu biji daripada bijinya di atas bumi 
melainkan di atasnya /12/ satu malaikat yang diwaki[l]kan23 dengan 
dia oleh Allah Taala. 

Dan adapun saydunâ Jabrail maka telah dijadikan akan dia 
oleh Allah Taala akan matahari pada antara dua matanya. Dan pada 
tiap-tiap [mata] hari masuk ke dalam laqat24 cahaya tiga ratus kali 
enam puluh kali. Maka apabila ia dikeluar[kan] daripadanya jatuhlah 
daripada segala sayapnya beberapa titik daripadanya maka dijadikan 
oleh Allah Taala daripada tiap-tiap satu titik daripadanya satu 
malaikat atas rupa saydunâ Jabrail ‘alayh al-salâm membaca tasbih 
akan Allah Taala sampai hari kiamat.  

Dan adapun rupa Malakul Maut maka yaitu seperti rupa 
saydunâ Israfil ‘alayh al-salâm jua. Adalah padanya daripada beberapa 
muka dan beberapa lidah dengan kadar muka dan lidah saydunâ 
Israfil jua. 

Kemudian pula bahwasanya Allah Taala menjadikan mati dan 
dilindungkan akan dia oleh Allah Taala daripada segala malaikat 
dengan seribu dinding, dan adalah baginya kekuatan melihatkan 
akan tujuh petala langit dan bumi, dan baginya tujuh puluh ribu 
rantai dan tiap-tiap satu rantai itu panjangnya perjalanan seribu 
tahun. Maka senantiasalah terdinding daripada segala malaikat. 
Tiada dihampiri sekalian mereka itu kepadanya, dan tiada 
mengetahui akan tempat dan tiada mendengar oleh sekalian akan 
suaranya dan tiada mengetahui oleh sekalian akan apa jua 
hakikatnya sehingga bahwa dijadikan oleh Allah Taala akan nabî al-
Lâh Adam ‘alayh al-salâm. Dan dimasukkan oleh Allah Taala ke 
dalam surga. Maka pada /13/ ketika itu disudahkan oleh Allah 
                                                             

23 Dalam teks tertulis ―d-w-k-y-k-n‖ (diwakikan) 
24 Dalam teks tertulis ―l-a-q-t‖ 
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Taala akan Izrail memerintahkan atas mati dengan demikian 
firman-Nya bahwa ambil olehmu hai Izrail atas mati itu atas mati 
itu dengan tanganmu. Maka manakala mendengar oleh segala 
malaikat akan khitab Tuhan yang bernama Rahman jalla jalâlah bagi 
Izrail. [Maka] bersuara ia dengan segala tuan mereka itu dengan 
demikian katanya, hai Tuhan kami apa jua yang bernama mati itu 
dan mana tempat. Maka disuruh Allah Taala akan dinding bahwa ia 
terangkat ia. 

Kemudian pula berfirman Ia bagi segala malaikat dengan 
kata-Nya, pandang olehmu akan mati itu. Maka manakala lihat 
oleh sekalian akan mati itu maka pi[ng]san25 atas sekalian mereka 
itu kadar seribu tahun. Maka manakala ingatlah sekalian mereka 
itu maka berkata sekaliannya, hai Tuhan kami apa adakah engkau 
jadikan akan satu makhluk yang terlebih besar dari pada ini ? 
Maka firman-Nya Allah Taala, bahkan telah Aku jadikan akan 
yang terlebih besar daripadanya, dan bermula Akulah yang 
terlebih besar daripadanya. Maka lagi akan kamu rasakan oleh 
sekalian kamu dan sekalian makhluk akan mati itu. 

Kemudian pula bahwasanya Malakul Maut itu bersuara ia 
dengan katanya, hai Tuhanku dengan apa juakah yang boleh 
hamba kuasakan atasnya. Maka diberi oleh Allah Taala akan kuat26 
yang amat sangat. Maka ia mengambil akan dia dan memegang 
atasnya. Maka pada ketika itu berterbanglah Malakul Maut akan 
satu tarik yang amat keras dan bersuara dia dengan katanya, hai 
Tuhanku suruh oleh-Mu akan daku bahwa aku bersuara di dalam 
langit sekali. /14/ Maka disuruh oleh Allah Taala baginya. Maka 
bersuaralah ia dengan suara kuat suaranya dengan katanya, akulah 
mati dan akulah yang mencari-cari antara sekalian anak 

                                                             

25 Dalam teks tertulis ―p-sy-n‖ 
26 Terjadi pengulangan kata ―akan kuat‖ 
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perempuan dan laki-laki daripada mak27 dan bapaknya, dan akulah 
yang menceraikan antara sekalian orang yang kuat dan orang yang 
dlaif, dan akulah mati yang tiada tinggal sekalian makhluk itu 
melainkan dirasainnya akan daku. 

Dan datang pada satu riwayat bahwasanya Malakul Maut ada 
baginya empat muka. Satu muka pada hadapannya, dan satu muka28 
pada kepalanya, dan satu muka pada jihat belakangnya, dan satu 
muka di bawah tapak kakinya. Maka mengambil ia akan nyawa 
sekalian nabi-nabi dan malaikat dengan dengan muka yang di atas 
kepalanya. Dan ia mengambil akan nyawa sekalian orang yang 
beriman dengan muka yang jalan pihak hadapannya. Dan 
mengambil ia akan sekalian nyawa orang yang kafir dengan 
mukanya yang jalan pihak belakangnya. Dan mengambil ia akan 
nyawa sekalian jin dengan muka yang jalan bawah tapak kakinya. 

Dan kata pula pada satu riwayat bahwasanya Malakul Maut 
itu membalilk akan dunia ini antara dua tangannya. Dan adalah 
baginya pada tubuhnya beberapa mati yang amat banyak dengan 
belang-belang sekalian makhluk. Maka apabila mati satu makhluk di 
dalam dunia ini maka tinggallah satu mati29 daripada tubuhnya. 

Dan sesungguhnya datang satu ce[ri]tera pada /15/ hadits 
Nabi shallâ al-Lâhu ‘alayhi wa sallam bahwasanya Allah Taala telah 
menjadikan satu pohon kayu di bawah arasy, di atasnya beberapa 
daun dengan sebilang-bilang bilangan segala makhluk dengan 
dinamakan akan dia Syajarat al-Muntahâ. Maka apabila habislah ajal 
seorang hamba dan lagi tinggal umurnya empat puluh hari jatuhlah 
satu daunnya atas saydunâ Izrail. Maka dinamakan akan dia oleh 
sekalian malaikat dengan mati namanya padahal ia manusia hidup 
atas bumi empat puluh hari. Maka jika ada ia hal kebajikan, maka 

                                                             

27 Kata ―mak‖ artinya ibu 
28 Terjadi pengulangan kata ―satu muka‖ 
29 Terjadi pengulangan kata ―satu mati‖ 
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mendapatlah oleh Izrail akan beberapa huruf yang tersurat daripada 
cahaya pada kelilingnya namanya. Dan jika ada ia daripada 
kejahatan maka mendapatlah ia akan dia khath yang hitam. Maka 
apabila genaplah empat puluh hari kemudian, maka tertoleh 
Malakul Maut itu kepada orang tersebut itu. Maka didapatnya di 
dalam sakit yang amat sangat. Maka duduklah ia padanya. Maka 
dilihat akan dia adalah orang yang sakit itu, maka ia pun terkejut 
daripadanya, dan lalu berkata baginya, siapa engkau dan apa 
kehendak engkau. Maka berkata ia, bermula aku inilah yang 
bernama Malakul Maut, telah disuruh akan daku oleh Allah Taala 
dengan mengambil nyawamu. Maka apabila mendengarlah oleh 
orang yang sakit itu akan perkataan Malakul Maut itu lalu ia 
memalingkan mukanya daripadanya daripada terangkatlah oleh 
penglihatannya, maka berkata ia apa tiadakah engkau ketahui akan 
daku. Maka bermula akulah mati yang mengambil akan nyawa /16/ 
sekalian anak kamu dan nyawa dua ibu bapak kamu sampai hari ini 
aku ambil akan nyawa hingga engkau pandang akan sekalian anak 
kamu dan sekalian kerabatmu. Bermula akulah mati yang 
membinasakan akan sekalian orang yang dahulu padahal adalah 
sekalian mereka itu terlebih banyak daripada engkau pada hartanya 
dan anaknya dan kaumnya kuat. Maka betapa hal kiranya engkau 
lihat akan dunia dan halnya. Maka berkatalah seorang sakit itu, aku 
lihat akan dia banyak tipunya dan celanya. 

Kemudian pula menyuruh oleh Allah Taala akan dunia 
bahwa menyerupai dengan rupa seorang laki-laki beridiri di 
hadapannya. Maka berkata ia bagi orang yang sakit itu dengan 
katanya, hai orang yang durhaka akan Tuhannya telah engkau buat 
dosa padahal beberapa ikutan yang amat banyak telah engkau 
dengarkan akan dia daripada ulama dan orang-orang shaleh-shaleh 
dan amat banyak daripada maksiat tiada berhingga telah engkau 
tuntut akan daku dan engkau sangka bahwasanya engkau tiada 
dijadikan akan daku. Maka bermula aku lepaslah daripadanya dan 
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daripada amalnya. Kemudian pula bahwasanya ia melihat akan 
hartanya, maka ia pun berkata baginya dengan katanya, hai orang 
yang durhaka telah engkau usahai akan daku dengan bukan jalan 
yang sebenarnya, dan jikalau engkau bersedekah dengan daku atas 
sekalian fakir dan miskin niscaya aku memberi manfaat bagimu. 

Maka apabila berkehendaklah Malakul Maut itu bahwa ia 
mengambil akan nyawanya, maka berkata nyawanya, hai Malakul 
Maut /17/ tiada aku hendak taat akan dikau hingga disuruh akan 
daku oleh Tuhanku dengan yang demikian itu. Maka kata Malakul 
Maut baginya, sesungguhnya telah disuruh akan daku oleh 
Tuhanku dengan megambil akan dikau. Maka berkata ia bagi 
Malakul Maut, apalah tanda dan alamat yang engkau disuruh oleh 
Allah Taala. Maka lah ia daripada mendirikan tanda daripada 
Tuhannya. Maka berkata baginya oleh nyawa itu bahwasanya 
Tuhanku telah menjadikan akan daku masuk akan daku di dalam 
ini tubuh padahal tiada engkau padaku ketika itu, betapakah aku 
keluar dengan ketiadaan ijin daripadanya. Maka pada ketika itu 
kembalilah Malakul Maut kepada Allah Taala dan minta akan 
Tuhan dengan katanya, hai Tuhanku hamba-mu si Anu berkata 
begini-begini katanya dan menuntut daripadaku akan tandaku daun 
daripada-Mu. Maka firman Allah Taala baginya, hai Malakul Maut 
pergi olehmu kepada surga dan ambil olehmu daripadanya satu 
bawa kayu tapah namanya di atas ada alamat daripada-Ku. Apabila 
melihat akan dia oleh nyawa hamba-Ku niscaya keluar ia. Maka 
pergilah Malakul Maut itu kepada surga dan ia mengambil 
daripadanya satu buah kayu tapah itu bersurat atasnya dengan bismi 
al-Lâh al-Rahmân al-Rahîm. Maka apabila melihat akan dia orang 
yang sakit itu berpaling daripadanya oleh punya mati dan keluarlah 
ia daripadanya dengan segera. 

Dan satu pula didalam hadits apabila berkehendak Allah 
Taala akan mengambil nyawanya jalan pihak mulutnya maka dzikr 
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al-Lâh daripadanya /18/ berkatanya baginya tiada jalan bagimu 
daripada ini jihat dari karena bahwasanya Allah Taala menjadikan 
padanya dzikir, maka kembalilah Malakul Maut kepada Allah Taala 
dan berkata ia, hai Tuhanku hamba-Mu si Anu sesungguhnya telah 
berkata begini-begini. Maka firman-Nya baginya ambil olehmu 
akan dia jalan jihat selainnya. Maka datanglah ia baginya jalan pihak 
tangannya, maka keluarlah baginya sedekahnya dan berkata baginya 
tiada jalan bagimu daripada pihak ini jihat. Sesungguhnya telah 
bersedekah dengan dia akan sebagai sedekah yang amat banyak dan 
telah menjudi dengan dia atas kepala anak yang yatim, dan 
menyuruh dengan dia akan ilmu. Pula datang ia pada pihak kakinya, 
maka berkata kakinya pula, tiada jalan bagimu daripada pihak aku 
ini daripada karena bahwasasnya telah berjalan dengan daku kepada 
beberapa majelis daripada majelis segala ulama. Kemudian datang 
pula ia kepada matanya. Maka berkata baginya, tiada jalan bagimu 
daripada pihak aku ini dari karena bahwasanya telah memandang 
dengan dia aku kepada Qur‘an dan hadits dan kepada beberapa 
muka daripada muka ulama-ulama. 

Maka berpulanglah ia pula Malakul Maut kepada Tuhannya 
dan berkata ia, hai Tuhan-Ku hamba-Mu si Anu telah berkata 
begini-begini. Maka firman Allah Taala baginya, surat olehmu hai 
Izrail akan nama-Ku di atas tapak tanganmu. Maka menyuratlah 
Malakul Maut itu atas tapak tangannya akan bismi al-Lâh al-Rahmân 
al-Rahîm dan dilihat akan dia oleh nyawa orang yang beriman. Maka 
lalu ia keluar dengan berkata atasmulah itu. /19/ 

Dan tersurat dalam hadits bahwasanya lima perkara racun 
yang membunuh akan datang dan lima yang lainnya pula menjadi 
penawarnya. Pertama, dunia yaitu racun yang membunuh dan 
penawarnya meninggalkan dia. Dan keduanya, harta yang racun 
yang membunuh dan penawarnya zakat. Dan yang ketiganya, 
perkataan racun yang membunuh dan penawarnya dzikr al-Lâh. 
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Dan keempat, ghuru[r] racun yang membunuh dan penawarnya 
thâ‘ah. Dan kelimanya, sekalian tahun racun yang membunuh dan 
penawarnya bulan Ramadlan, dan demikian pula sekalian malam itu 
racun yang membunuh dan penawarnya malam lailat al-qadar. 

Dan kemudian bahwasanya hamba Allah Taala apabila adalah 
ia di dalam ketika keluar nyawanya memanggil daripada pihak Allah 
Taala ‘azza wa jalla tinggal olehmu akan dia hingga bersenang-
senang sedikit. Maka apabila sampai nyawanya kepada dua lututnya 
memanggil pula yang memanggil, tinggal olehmu hingga 
bersenang-senang sedikit. Maka apabila sampai nyawanya kepada 
pusatnya memanggil pula yang memanggil, tinggalkan olehmu akan 
dia hingga bersenang-senang sedikit. Maka apabila sampai kepada 
lehernya memanggil pula yang memanggil, tinggal olehmu hingga 
bermemapa-mapakan (?) anggotanya setengah dengan setengah. 

Maka berkata mata yang sebelah kepada mata yang sebelah 
dengan katanya al-salâmun ‘alaykum ilâ yawm al-qiyâmah yakni 
sejahtera atasmu sampai hari kiamat. Dan berkata oleh telinga bagi 
telinga yang sebelah dengan katanya al-salâm ‘alayka ilâ yawm al-
qiyâmah. Dan berkata pula /20/ tangan yang sebelah dengan 
katanya al-salâm ‘alayka ilâ yawm al-qiyâmah. Demikianlah sekalian 
engkau tanya yang lain. Kemudian pula bermemapa-mapakanlah (?) 
oleh nyawanya dengan Tuhannya dan diceraikan o[leh] nyawanya 
akan tubuhnya. Maka pada ketika itu memanggil dirinya langit tiga 
kali dengan katanya, hai anak Adam adakah engkau himpunkan 
dunia atau dunia himpunkan akan dikau, dan hai anak Adam 
adakah engkau bunuh akan dunia atau dunia membunuh akan 
dikau. 

Dan pada satu riwayat, bahwasanya hamba Allah Taala 
apabila ditahankan orang akan lidahnya daripada perkataan maka 
masuklah atasnya oleh empat orang daripada malaikat. Maka 
berkata yang pertamanya dengan katanya al-salâm ‘alayka yâ ‘abd al-
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Lâh yakni sejahtera atasmu hai hamba Allah. Bermula aku satu 
malaikat yang diwakilkan Allah Taala. Dengan rezekimu telah aku 
keliling bumi jihat masyriq dan maghrib, maka tiada aku dapat 
bagimu daripada rezekimu satu suap jua pun. Maka kembalilah ia. 
Kemudian pula datang masuk yang kedua. Maka berkata baginya 
dengan katanya al-salâm ‘alayka yâ ‘abd al-Lâh. Bermula akulah satu 
malaikat yang diwakilkan Allah. Dengan minuman engkau daripada 
air telah aku keliling akan bumi daripada masyriq dan maghrib, maka 
tiada aku dapat bagimu daripada air akan satu minuman. Maka 
kembalilah ia. Kemudian masuk pula atasnya oleh yang tiga. Maka 
berkata baginya dengan katanya al-salâm ‘alayka yâ ‘abd al-Lâh. 
Bermula akulah satu malaikat yang diwakilkan Allah. Dengan 
nafasmu aku telah keliling akan bumi daripada masyriq /21/ dan 
maghrib, maka tiada aku dapat bagimu satu nafas jua pun. Maka 
kembalilah ia. Kemudian masuk atasnya pula oleh malaikat yang 
keempat. Maka berkata baginya dengan katanya al-salâm ‘alayka yâ 
‘abd al-Lâh. Bermula akulah satu malaikat yang diwakilkan Allah. 
Dengan ajalmu aku telah keliling akan bumi daripada masyriq dan 
maghrib, maka tiada aku dapat ajalmu satu jam jua pun. Maka 
kembali [ia]. Kemudian pula masuk atasnya oleh dua malaikat yang 
mulia keduanya yang menyurat keduanya akan segala ulamanya 
yang demikian dikatakan orang akan keduanya dengan kirâman 
kâtibîn. Maka berkata keduanya al-salâm ‘alayka yâ ‘abd al-Lâh. 
Bermula kamilah dua malaikat yang diwakilkan Allah dengan 
barang yang keluar daripada lidahmu. Kemudian pula 
mendatangkan atasnya suratnya yang hitam dan berkata keduanya 
baginya, pandang olehmu inilah surat engkau. Maka pada ketika itu 
mengalirlah oleh dua matanya dan memandang ia akan kiri dan 
kanan, hadapan dan belakangnya karena takut ia daripada membaca 
akan demikian surat itu. Kemudian berpalinglah keduanya dengan 
kesukaannya yang amat besar. 
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Dan sesungguhnya telah datang ce[ri]tera bahwasanya 
sekalian malaikat yang mulia yang menyurat sekalian akan amal 
hamba Allah yaitu pada tiap-tiap seorang dua malaikat. Satu 
daripadanya jjalan pihak kanan menyurat akan sekalian amal 
kebajikan, dan satu pula daripada jalan pihak kiri menyurat akan 
kejahatan. Maka apabila duduklah seorang hamba duduklah 
seorang daripada keduanya jalan pihak kanan /22/ dan seorang 
jalan pihak kiri. Maka apabila jalan oleh seorang manusia berjalan 
pula keduanya. Seorang jalan pihak belakangnya dan seorang jalan 
pihak hadapannya. Dan apabila tidur ia maka berdirilah 
daripadanya keduanya, seorang pada jihat kepalanya dan seorang 
pula pada jihat kakinya. Tiada bercerai oleh keduanya akan dia. 
Demikian pada ketika jima dan pada [buang] hajat. 

Bermula qalam yang dipakai menulis itu yaitu lidahnya dan 
diwân-nya mulutnya dan air dawatnya liurnya. Bermula mushhaf-nya 
itu hatinya. Menyurat oleh keduanya akan segala amalnya daripada 
kebajikan dan kejahatan sampai matinya. Maka dengan yang 
demikian itu berkata Syekh al-Fânî orang yang mempunyai [kitab] 
Jauhar Tauhid, likulli ‘abdin hâfizhûn wa _____ min amrihî syay’an fu‘ila 
walaw dzuhila hattâ _____ fî al-mardlâ kamâ nuqila.30 Artinya tiap-tiap 
hamba Allah itu ada beberapa orang yang memeliharakan akan dia 
yang diwakilkan Allah akan sekalian dan menyurat oleh sekalian 
akan amal hamba Allah hal keadaannya sekalian mereka itu pilihan 
Allah Taala tiada tinggal oleh sekalian mereka itu daripada hal 
keadaan kelakuannya dan akan suatu perbuatan dan jikalau lupa ia 
dengan memperbuatkan dia sekalipun sehingga mengerang-erang 
di dalam sakit seperti barang yang telah dinukilkan daripada hadits 
Nabi shallâ al-Lâhu ‘alayhi wa sallam. 

                                                             

30 Teks Arab ini ditulis dengan tinta merah dan mengabur sehingga sulit 
dibaca. 
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Inilah hal keadaan mereka itu. Jika ada amalnya hamba Allah 
itu amal yang baik /23/ maka apabila memperbuatnya oleh seorang 
hamba akan kejahatan berkehendak oleh yang mempunyai jalan 
sebelah kiri bahwa ia menyurat akan dia. Maka berkata yang 
mempunyai sebelah jalan kanan tahankan olehmu akan tanganmu, 
maka ia pun tahanlah akan tangannya di dalam enam jam lamanya. 
Maka jika minta ia ampun akan Allah daripada dosanya di dalam 
masanya itu niscaya tiada disuratnya. Dan jika tiada mintanya 
ampun akan Allah Taala niscaya disuratnya akan dia akan kejahatan 
yang satu jua. Maka apabila matilah seorang hamba Allah dan 
dihantarkan orang akan dia ke dalam kuburnya, maka berkatalah 
oleh dua malaikat yang diwakilkan Allah padanya, hai Tuhan kami 
telah Engkau wakilkan kami dengan hamba-Mu akan bahwa kami 
surat akan amalnya dan sekarang ini telah Engkau ambilkan 
nyawanya. Maka ijin oleh-Mu kiranya bagi kami bahwa kami naik 
ke langit. Maka firman Allah Taala, bermula langit itu telah penuh 
daripada malaikat maka baca tasbih oleh sekalian kamu akan Daku 
dan baca takbir olehmu akan Daku dan baca tahlil olehmu akan 
Daku akan sebagai tahlil dan surat olehmu pahala yang demikian 
itu bagi hamba-Ku hingga dibangkitkan akan dia daripada 
kuburnya. 

Dan sesungguhnya telah datang riwayat bahwasanya hamba 
yang beriman apabila mendapatkan dia oleh mati turunlah 
kepadanya Malakul Maut dan pula sertanya beberapa malaikat 
daripada langit. Bermula segala muka mereka itu putih seolah-olah 
muka mereka itu matahari. Adalah serta mereka itu kain /24/ kafan 
daripada surga, dan bau-bauan daripada bau-bauan surga. Maka 
duduklah sekalian pada tempat yang jauh daripadanya kadar 
sepandangan mata. Kemudian pula datang Malakul Maut hingga 
duduk ia pada kepalanya. Kemudian pula berkata ia, keluar olehmu 
hai nyawa yang baik kepada pengampunan dan keridlaan daripada 
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Allah. Maka nyawanya pun mengalir air yang jernih daripada31 
orang yang tuang akan air. Maka mengambil akan dia oleh Malakul 
Maut di dalam tangan, kemudian pula diangkatkan akan dia bagi 
demikian malaikat. Maka mengambil oleh mereka itu akan dia dan 
didulangkannya di dalam demikian sekalian kafan itu oleh bau-
bauan yang harum seperti bau kesturi. Kemudian pula naik sekalian 
mereka itu dengan nyawanya kepada langit yang pertama. Maka 
tuntut oleh mereka itu akan dibuka pintu langit. Maka dibukakan 
orang bagi sekalian akan pintu. Maka sekalian malaikat di dalam 
langit pula berkata, bau apakah yang harum ini. Maka berkata 
sekalian malaikat yang membawa akan dia mereka itu, bermula 
inilah nyawa si Anu akan namanya. Begitulah hingga sampai kepada 
langit yang ketujuh. Dan berdiri sekalian mereka itu dengan 
nyawanya itu di hadapan Tuhan yang Jabbâr yang berdiri denga 
kebesaran-Nya. Maka dipandang-Nya akan sekalian barang yang 
dijanji Allah Taala baginya daripada kebajikan dan sekalian nikmat 
yang senantiasa. Kemudian pula berfirman Allah Taala bagi segala 
malaikat itu, bagi olehmu akan dia kepada bumi. Maka bahwasanya 
aku32 /25/ jadikan manusia itu daripada bumi, dan kepadanya akan 
Kami kembalikan mereka itu, dan daripadanya Kami keluarkan 
mereka itu pun segala yang lain.  

Maka turunlah sekalian mereka itu kepada bumi. Maka 
apabila dimandikan orang akan tubuhnya berteriaklah nyawa itu 
dengan katanya suaranya yang amat keras. Mendengar akan dia 
tiap-tiap sesuatu melainkan manusia dan jin dengan katanya, 
dengan Allah33 Taala istami’û hai orang yang memandikan tubuhku 
jabatkan olehmu akan kainnya dengan lembut. Dan apabila 
dituangkan air atasnya berkata ia pula, hai orang yang memandikan 

                                                             

31 Terjadi pengulangan kata ―daripada‖ 
32 Terjadi pengulangan kata ―aku‖ 
33 Semua frase ―dengan Allah‖ dalam naskah ini kemungkinan adalah 

terjemahan dari wa al-Lâh, demi Allah. 
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tubuhku jangan kiranya engkau jalankan tanganmu dengan keras, 
maka bahwasanya ia seperti dibakar. 

Maka apabila selesailah daripada memandikan akan dia dan 
hantarkan akan dia kepada kafannya masuk ia pada antara kafan 
dan tubuhnya tiada berkata seorang dengan suatu perkataan 
melainkan berteriaklah ia dengan katanya, dengan Allah jangan 
kamu ikatkan akan kafan hingga aku pandang akan muka ahliku 
dan sekalian anakku dan sekalian kerabatku dari karena bahwasanya 
inilah kesudahan pandanganku bagi mereka itu. Maka bahwasanya 
aku di dalam hari ini akan ceraikan sekalian, maka tiada aku 
pandang sekalian sampai hari kiamat. Maka apabila keluar 
dengannya oleh sekalian orang yang mengusungkan akan dia 
daripada rumahnya, berteriak pula ia dengan katanya, dengan Allah 
atas sekalian kamu atasnya akan daku hingga aku minta maaf 
dengan sekalian kamu. Dan apabila /26/ diangkatkan kursi tempat 
mayatnya dan berjalan oleh sekalian mereka itu dengannya tiga 
langkah berteriak pula akan sebagai yang teriak yang amat keras dan 
mendengar akan dia tiap-tiap oleh suatu melainkan manusia dan jin 
dengan katanya, dengan Allah Taala hai sekalian saudaraku dan hai 
sekalian kekasihku dan hai sekalian anakku jangan kamu cenderung 
kepada dunia karena tipunya akan sekalian kamu seperti 
kelakuannya menipunya akan daku dan memain-main akan dengan 
sekalian kamu seperti kelakuannya memain ia akan daku. Ambil 
pikir oleh sekalian kamu dengan daku dari karena bahwasanya aku 
telah meninggalkan akan sekalian barang yang ada sertaku bagi 
deritaku, dan padahal tiada menanggung oleh sekalian mereka itu 
daripada dosaku akan suatu.34  

Maka apabila dihantarkan orang akan dia ke dalam kuburnya, 
maka datang kepadanya dua orang malaikat. Maka duduklah 

                                                             

34 Terjadi pengulangan kalimat ―tiada menanggung oleh sekalian mereka 
itu daripada dosaku akan suatu‖. 
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keduanya akan dia dan berkatalah kepadanya dengan katanya, siapa 
Tuhanmu. Maka berkata ia bermula Tuhanku Allah Taala. Maka 
kata keduanya pula baginya, apa agamamu. Maka katanya, bermula 
agamaku agama Islam. Maka kata keduanya pula baginya, apa 
engkau kata bagi seorang laki-laki yang diangkatkan dia Allah 
sekalian kamu. Maka katanya, yaitu pesuruh Allah. Maka kata 
keduanya baginya, darimana engkau ketahui bahwasanya pesuruh 
Allah. Maka katanya, telah aku baca akan Qur‘an maka aku percaya 
dengan dia dan aku benarkan dengan keadaannya /27/ pesuruh 
daripada Allah. Maka ketika ini memanggil daripada pihak langit, 
telah benarlah hamba-Ku maka hamparkan oleh sekalian kamu 
baginya dengan satu hamparan daripada surga. Dan beri pakai 
sekalian kamu akan dia akan pakaian daripada surga. Maka 
mendatangkan akan dia wanginya surga dan bau-bauannya dan 
sekalian yang harum daripadanya, dan diluaskan Allah baginya di 
dalam kuburnya kadar sepemandangan mata, dan datang akan dia 
seorang laki-laki yang elok mukanya dan rupanya dan kainnya lagi 
harum baunya. Maka berkata baginya al-salâm ‘alayka yâ ‘abd al-Lâh 
[wa] wali al-Lâh, yakni rahmat atasmu hai orang yang dipilih Allah 
Taala suka olehmu dengan yang menyukakan akan dikau. 

Bermula inilah hari engkau yang dijanji orang akan dikau, 
maka berkata orang yang mati itu, siapa kamu. Maka katanya 
baginya, bermula akulah ulama yang shaleh. Maka katanya, hai 
Tuhanku dirikan olehmu akan kiamat. Inilah halnya ada seorang 
hamba itu daripada orang ahli kebajikan. Dan bermula dua orang 
malaikat yang datangkan akan dia minta itu di dalam kuburnya itu 
yaitu keduanya Munkar wa Nakîr seperti barang yang tersebut 
daripada hadits. Rupa keduanya amat hitam lagi buruk, dua 
matanya seperti periuk tembaga rupanya. Dan bermula suara 
keduanya seperti petir dan teriak keduanya di dalam bumi /28/ 
keluar api daripada mulutnya keduanya daripada lubang hidung 
keduanya dan daripada lubang telinga keduanya. Adalah surat tiap-
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tiap sasambonya (?) daripada keduanya s-t-a daripada keduanya 
satu cemeti daripada besi. Jikalau berhimpun atasnya oleh sekalian 
isi bumi niscaya tiada boleh menggerakkan akan dia. Dan pada satu 
riwayat yang lain, jikaalau dipalu dipalu akan dia dengan akan segala 
bukit niscaya hancur ia. Adapun hamba yang fasik yang fâjir lagi 
zhâlim yang dusta lagi durhaka akan Allah Taala dan rasul-Nya dan 
minum arak dan tinggal sembahyang apabila hampirlah oleh ajalnya 
turunlah oleh Malakul Maut kepadanya dan ada sertanya beberapa 
malaikat yang membalaskan orang yang durhaka. Dan duduklah ia 
daripada tempat yang jauh kadar sepenglihatan mata memandang 
dan suruh gadanya akan beberapa malaikat yang murka akan dia 
padahal adalah di dalam tangannya sekalian mereka itu beberapa 
sasambo (?) daripada api neraka. Maka ketika itu mengangkat oleh 
hamba akan matanya maka keluarkan oleh sekalian akan nyawanya 
daripada tubuhnya akan sebagai keluar yang amat sangat ditariknya 
sebagai tariknya yang amat sangat dan dicabutnya kan sebagai cabut 
yang amat sangat. 

Telah berkata saydunâ Abd al-Lâh ibn ‗Abbâs radliya al-Lâh 
‘anhumâ, bermula tujuh puluh cincang dengan pedang itu terlebih 
ringan lagi senang daripada sekali dicabut nyawanya. Maka apabila 
sampailah oleh nyawanya kepada ujung lehernya, maka berkata 
baginya oleh sekalian malaikat itu, masuk olehmu /29/ nyawa 
orang yang jahat kepada pemurkaan Allah Taala dan siksa-Nya. 
Maka keluar ia daripada tubuhnya seperti kelakuan sampah-sampah 
daripada bulu yang besar-besar. Kemudian pula disuruh Allah 
Taala akan nyawanya itu bahwa ia mengepak-ngepak dan terbang 
atas tubuhnya dan dibutakan oleh Allah Taala akan dua matanya 
yang ada melihat dia dengan dia pada tubuhnya. Maka tiada melihat 
ia akan suatu dan tiada pula mendengar suatu. Maka apabila 
ditanam orang akan dia ke dalam kuburnya maka diijinkan Allah 
Taala baginya bahwa ia turun dan dimasukkan tubuhnya hingga 
setengahnya. Maka ia mendengarkan bumi jatuh suatu orang yang 
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berjalan dan sapu orang yang menyapu di atas kuburnya dan jadilah 
ia di dalam kuburnya terkejut lagi ketakutan dan keliarannya. Dan 
kemudian masuk atasnya dua malaikat Munkarah dan malaikat 
Nakir. Keluar daripada mulut keduanya oleh nyala api, di dalam 
tangan tiap-tiap satu daripada keduanya satu jua pemurka daripada 
api neraka. Jikalau dipalu dengan dia akan sekalian bukit yang 
tinggi-tinggi niscaya hancur sekalian. Maka kata keduanya baginya 
dengan katanya siapa Tuhanmu dan apa agamamu dan siapa 
nabimu. Maka terkejut ia akan sebagai terkejut yang amat sangat 
yang tiada ada terkejut seumpamanya sekali-kali. Dan berkata orang 
yang mati itu kedua kamu tuhanku. Maka dipalu oleh mereka itu 
akan dia dengan c-w-m-r-ny akan sekali palu. Maka termasuk 
tanam pula ia ke dalam bumi empat puluh hasta. /30/ Kemudian 
pula menarik oleh keduanya akan dia akan sebagai tarik daripada 
bumi terlebih cepat daripada sekejap mata, dan berkatalah 
keduanya baginya, siapa Tuhanmu dan apa agamamu dan siap 
nabimu. Maka dibilangkan olehnya atas keduanya akan jawaban 
yang pertama jua, dan katanya tiada aku ketahui bagiku tuhan yang 
lain daripada kedua kamu. Maka dipancangkan oleh keduanya atas 
kuburannya seperti tombak di dalam sarungnya. Kemudian pula 
didatangkan pula akan beberapa ular dan kala[jengking] dan 
beberapa monyet dan babi dan beberapa sekalian binatang di dalam 
bumi. Maka menggigit oleh sekalian akan sebagai gigit akan 
dagingnya. Kemudian pula memukul oleh keduanya baginya akan 
satu pintu pada kepalanya kepada api neraka. Dan berkata 
keduanya baginya, pandang olehmu akan barang yang [di]janjikan 
daripada siksa dan masuk atasnya oleh nyala api neraka bergolak-
golak. Kemudian pula mendatangkan akan dia oleh seorang laki-
laki yang jahat rupa mukanya lagi amat busuk baunya. Maka berkata 
baginya, dibalasi akan dikau oleh Allah Taala akan kejahatan. Maka 
berkata ia, siapa kamu maka tiada aku lihat orang yang terlebih 
jahat daripada perangainya di dalam dunia. Maka berkata baginya, 
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bermula aku inilah amal yang jahat maka senantiasalah ia demikian 
halnya hingga hari kiamat.  

Dan satu ce[ri]tera ada pada Nabi shallâ al-Lâhu ‘alayhi wa 
sallam bahwasanya mayat itu masuk atasnya di dalam kuburnya 
dahulu daripada Munkar oleh satu malaikat yang gilang gemilang 
mukanya cahaya seperti matahari namanya rupa. Maka duduk 
akan dia dan kata baginya /31/ suratkan olehmu akan sekalian 
barang yang engkau perbuatkan daripada kebajikan dan kejahatan. 
Maka kata orang mati itu baginya, dengan apa jua suatu pakai aku 
surat dan tiada bagiku qalam dan tiada pula dawat dan tiada pula 
air darah. Maka katanya malaikat, bermula air liurmu itu jadi air 
darah dan mulut itu jadi tempat dawat dan s-s-a-t-mu jadi qalam. 
Maka berkata ia, pada apa jua aku surat padahal tiada sertaku 
papan dan tiada sertaku kertas. Maka dipotong baginya akan satu 
potong daripada kain [ka]fannya dan diberikan akan dia dan 
katanya, surat olehmu. Maka ia pun menyurat akan barang yang 
dikerjakannya daripada kebajikan. Maka apabila sampai ia kepada 
sekalian ilmunya yang jahat malulah ia bahwasanya ia 
menyuratkan. Maka katanya baginya, hai orang yang berbuat salah 
akan Tuhannya telah engkau perbuat akan dia dan tiada engkau 
malu daripada Allah maka betapa kiranya engkau malu sekarang 
ini daripada aku. Kemudian pula bahwasanya malaikat itu 
mengangkatkan baginya hamarnya dan berkehendak ia memalu 
akan dia dengan hamarnya itu. Maka mayat itu pun segera berkata 
baginya, tinggal olehmu akan daku sebentar hingga aku surat akan 
dia. Maka ia menyurat akan dia hingga habis, bahwa disurat akan 
sekalian kejahatannya. Kemudian pula disuratlah akan dia bahwa 
ia capkan akan dia. Maka katanya, dengan apa jua aku capkan 
akan dia padahal tiada sertaku sastu cap. Maka kata malaikat itu 
baginya, cap olehmu dengan kukumu. Maka ia pun capkan /32/ 
akan dia dengan kukunya dan digantungkan pada lehernya sampai 
hari kiamat. Maka apabila disuruhkan oleh Allah Taala dengan 
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membaca ini surat maka dibacanya akan sekalian kebajikan, maka 
apabila sampai akan sekalian kejahatannya lalu ia diamlah. Maka 
firman Allah Taala, betapa hal tiada engkau membaca sampai 
habis. Maka katanya, hai Tuhanku hamba malu daripada-Mu. 
Maka firman Allah, telah engkau durhaka bagiku di dalam dunia 
dan sekarang ini engkau malu daripada-Ku. Maka menyesallah ia. 
Maka tiada memberi manfaat akan dia oleh silapnya. Maka firman 
Allah Taala, ambil olehmu sekalian malaikat menyiksakan akan 
dia, maka belenggu oleh sekalian akan dia, kemudian maka 
masukkan oleh sekalian akan dia ke dalam neraka jahanam.  

Dan tersebut di dalam hadits nabi shallâ al-Lâhu ‘alayhi wa 
sallam bahwasanya hamba Allah yang beriman apabila dihantarkan 
orang akan dia di dalam kuburnya maka datang kepada pihak 
kepalanya oleh malaikat yaitu Munkar dan Nakir. Maka kata 
sembahyang, jangan datang kedua kamu daripada pihak akan ini, 
demi Allah sesungguhnya adalah ia sembahyang malam dan siang 
karena takut ia daripada ini tempat. Maka datang keduanya akan dia 
daripada pihak dua kakinya. Berkata keduanya jangan datang kedua 
kamu akan ini orang daripada aku ini, demi Allah sesungguhnya 
adalah ia berjalan dengan daku kepada beberapa masjid karena ia 
takut daripada ini tempat. Maka datang keduanya akan dia daripada 
pihak dua matanya. Maka kata keduanya, jangan datang kedua 
kamu daripada pihak aku ini, demi Allah sesungguhnya adalah ia 
memandang dengan aku /33/ kepada taat yang amat banyak. Takut 
ia daripada sekalian tempat ini. Maka apabila mendatangi akan dia 
oleh keduanya daripada jihat kanan, maka kata tangan kanan, 
jangan datang kedua kamu akan dia daripada pihak aku ini, demi 
Allah sesungguhnya adalah [ia] bersedekah yang amat banyak 
karena ia takut daripada sekalian tempat ini. Maka datang keduanya 
akan dia daripada pihak kirinya maka berkata pula, jangan datang 
akan dia oleh kedua kamu daripada pihak aku ini, demi Allah 
sesungguhnya adalah ia telah lapar dan dahaga karena ia takut 
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daripada sekalian tempat ini. Maka jaga akan dia seperti seorang 
jaga daripada tidurnya. Maka berkata keduanya, apa katamu pada 
Muhammad. Maka berkata ia, asyhadu an lâ ilâha illâ al-Lâh wa 
asyhadu anna Muhammadan rasûl al-Lâh artinya aku naik saksi 
bahwasanya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar 
melainkan Allah Taala dan aku naik saksi bahwasanya Nabi 
Muhammad itu pesuruh Allah. Maka kata keduanya baginya, adalah 
engkau beriman. Kemudian tidurlah orang yang menjadi pengantin. 
Kemudian maka berpalinglah keduanya daripadanya. 

Ta[n]bîh yakni inilah satu [peringatan] jika-jika apabila keluar 
oleh nyawa daripada tubuhnya kemudian lalu masuk bagi mayat35 
tiga hari lamanya maka berkata nyawanya, hai Tuhanku ijinkan 
oleh-Mu bagiku bahwa aku memandang kepada tubuhku yang telah 
ada aku dahulu di dalamnya. Maka diijin oleh Allah Taala baginya. 
Maka datang kepada kuburnya dan pandangan daripada jauhnya 
maka dilihat akan air. Sesungguhnya telah mengalir daripada lubang 
/34/ hidungnya dan mulutnya. Maka ia menangis akan36 sebagai 
tangis yang panjang dan berkata ia, hai tubuhku inilah tempat 
keliaran dan tempat bala dan susah dan duka cita dan sesal. 
Kemudian kembali ia. Maka apabila lalu lima hari lamanya dan 
datang pula ia kepada kubur, maka mendapat akan darah telah 
mengalir daripada mulutnya dan darah bercampur dengan nanah 
mengalir daripada telinganya. Maka menangis ia akan sebagai tangis 
yang amat panjang. Kemudian pula berkata ia, hai tubuhku inilah 
tempat duka cita dan tempat ular dan kala[jengking] pada sekarang 
ini memakan akan dagingmu oleh ular dan dikubangkan akan 
kulitmu. Kemudian pula kembali [ia]. Maka apabila lalu masuk 
tujuh hari datang ia kepada kubur mendapatlah menyocok (?) akan 
dia akan sebagai cok (?) maka menangis ia akan sebagai tangis yang 

                                                             

35 Terjadi pengulangan kata ―mayat‖. 
36 Dalam teks tertulis ―m-t-a-k-n-ng-s‖, meta akan ngis‖ 
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amat panjang. Kemudian pula berkata ia, mana tempat sekalian 
anakmu dan sekalian kerabatmu37 dan sekalian saudaramu pada 
hari ini menangis sekalian atasku dan atasmu sampai hari kiamat. 

Dan diceritera[kan] orang daripada Abi Hurairah radliya al-
Lâh ‘anh bahwasanya ia telah berkata, apabila mati seorang laki-laki 
yang beriman berkelilinglah oleh nyawanya pada keliling rumahnya 
sebulan lamanya. Maka apabila cukuplah satu bulan lamanya 
datanglah ia kepada kuburnya, maka keliling kuburnya setahun 
lamanya. Maka apabila cukuplah setahun diangkat akan dia oleh 
Allah Taala hingga hari kiamat. 

Dan satu ce[ri]tera daripada saydunâ ‗Abd al-Lâh ibn ‗Abbâs 
radliya al-Lâh ‘anhumâ, apabila adalah hari raya dan hari /35/ 
‗asyura dan hari Jum‘at yang pertama daripada bulan Rajab dan 
malam nishfu Sya‗ban dan malam Jum‘at keluar sekalian orang 
yang mati daripada kuburnya dan berdirilah sekalian di atas 
sekalian kubur mereka itu dan berkata sekalian, kasihani oleh 
sekalian kamu atas kami di dalam ini malam dengan satu suap. 
Dan jikalau dengan satu suap daripada roti maka bahwasanya 
kami berkehendak kepadanya. Maka jika tiada mendapat sekalian 
akan suatu maka kembalilah sekalian dengan duka cita. 

Dan berkata saydunâ Anas anak Malik, bahwasanya bumi 
memanggil ia tiap-tiap hari sepuluh kali dengan katanya, hai anak 
Adam engkau berjalan di atas belakangku dan lagi engkau jadi ke 
dalam perutku dan engkau tertawa-tawa atas belakangku dan 
engkau menangis di dalam perutku, dan engkau makan akan yang 
haram atas belakangku dan disiksa orang yang akan dikau di dalam 
perutku karena dan engkau suka di atas belakangku dan engkau 
duka cita di dalam perutku, dan engkau berjalan-jalan keadaanmu 
bersuka-suka di atas belakangku dan lagi akan jadi kesusahan 

                                                             

37 Dalam teks tertulis ―k-b-a-r-t-m-w‖, kebaratmu. 



Dr. Mukhlis, M.Ag. 
 

59 

 

daripada perutku, dan engkau berjalan hal keadaanmu sejahtera di 
atas belakangku dan lagi akan engkau tinggal hal keadaanmu takut 
di dalam perutku, dan engkau berjalan di dalam terang di atas 
belakangku dan lagi jadi engkau di dalam gelap dalam perutku, dan 
engkau berjalan serta sekalian makhluk /36/ di atas belakangku lagi 
aku engkau tinggal hal keadaanmu seorang diri di dalam perutku. 

Dan tersebut di dalam haditsnya bahwasanya kubur 
memanggil ia di dalam tiap-tiap hari lima kali dengan katanya, hai 
anak Adam akulah rumah awalnya dan hai anak Adam akulah 
rumah tempat keliaran, hai anak Adam aku rumah masuk hai anak 
Adam aku rumah seorang dirinya hai anak Adam akulah rumah 
daku.  

Dan sesungguhnya telah datang riwayat bahwasanya syetan 
atas murkaan Allah duduk kepada kepalanya dengan katanya, 
tinggal olehmu akan ini agama hingga engkau lepas daripada 
kesangatan ini. 

Dan telah datang ce[ri]tera bahwasanya orang yang hendak 
mati itu kesangatan oleh dukanya dan keringlah oleh liurnya maka 
sukalah oleh syetan karena hendak memalingkan akan iman 
daripada orang yang beriman. Dan datanglah ia di dalam waktu itu 
dan ada sertanya mangkuk daripada air dan berdiri ia pada 
kepalanya orang yang hendak mati itu. Maka ia pun [melilhat] 
kepadanya. Maka berkata [ia] baginya, beri minum olehmu akan 
daku daripada air ini. maka kata seyetan itu baginya, tinggal olehmu 
akan ini agama dan aku beri akan dikau daripada ini air. Maka jika 
tiada diperkatakan akan dia datang dari bawah dua kakinya dan 
kebajikan akan air itu. Maka kata orang yang beriman, beri olehmu 
akan daku daripada air. Maka katanya baginya, kata olehmu tiada 
pesuruh Allah dan aku berikan akan dikau daripadanya. Maka 
bermula orang yang beriman mendatangkan akan dia oleh 
kejahatan memperkatakan akan dia yang demikian itu. /37/ Maka 
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ia keluar daripada dunia hal keadaannya kafir. Kita minta lindung 
dengan Allah Taala daripada yang demikian itu, dan bermula orang 
yang mendatangkan akan dia oleh kebajikan dan tinggalkan akan 
perkataan. 

Dan diceriterakan orang daripada Imam Jalâl bahwasanya 
orang yang beriman ditanya orang akan dia tujuh hari lamanya. 
Bermula orang yang kafir ditanya ditanya orang akan dia empat 
puluh hari lamanya. Dan sesungguhnya telah datang ce[ri]tera 
bahwasanya Aba Zakaria hal manakala datang kepadanya oleh mati 
datanglah akan dia orang kepercayaan dengan dia padahal ia di 
dalam mabuk mati, maka disuruh akan dia berkata lâ ilâha illâ al-Lâh 
Muhammadun rasûl al-Lâh. Maka enggan dia lagi memaling akan 
mukanya padahal tiada berkata akan perkataan itu. Maka 
diulangkan pula b-p-k-h kakinya dan yang kainnya maka tiada jua 
hendak berkata dengan perkataan itu. Tetapi berkata ia tiada aku 
hendak berkata maka p-t-n-l-h atas kepercayaannya itu karena 
sayang dengan dia. Maka meninggal adalah kemudian daripada satu 
jam lamanya dan didapat oleh Aba Zakariya itu akan keringanan 
penyakit sedikit. Maka ia buka akan dua matanya. Maka ia berkata 
bagi sekalian orang yang ada padanya, apa adakah kamu sekalian 
berkata bagiku akan suatu. Maka berkata sekalian mereka itu, 
bahkan telah kami datangkan atasmu syahid tiga kali, maka engkau 
paling akan mukamu pada dua kali yang pertama, dan kata engkau 
yang ketiganya tiada aku hendak berkata. Maka berkata bapak 
Zakariya yang /38/ zuhud itu, bahkan telah datang kepadaku oleh 
iblis di dalam demikian itu masuk dan ada sertanya mangkuk 
daripada air dan berdiri ia pi[hak] kananku serta dengan mangkuk 
itu. Kemudian pula berkata ia bagiku, apa adakah engkau berhajat 
kepada air ini. Maka kataku baginya, bahwasanya aku adalah aku 
dahaga di dalam kesangatan keluar nyawaku itu. Maka berkata ia 
bagiku, kata olehmu Isa anak Allah Taala. Maka aku menolak 
daripadanya. Maka berkata ia bagiku akan yang ketiga kalinya. Maka 
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aku berkata baginya, tiada aku berkata dengan demikian itu 
perkataan. Maka dihampirkan akan mangkuk itu di atas tanah dan 
berpalinglah ia hal keadaannya lari. Dan bermula aku tolakkan 
atasnya dengan perkataan itu, bukan aku tolakkan atasmu. Dan 
bermula aku ini aku naik saksi bahwasanya tiada Tuhan yang 
disembah dengan sebenar[nya] melainkan Allah dan bahwasanya 
Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Dan setengah daripada barang 
yang di jikalau naikkan orang bahwasanya Malakul Maut itu adalah 
ia tiada pada masa orang yang dahulu-dahulu. Maka dilihat orang 
akan dia. Maka masuk ia pada suatu hari atas nabî al-Lâh Sulaiman 
ibn Daud ‘alyhimâ al-salâm lalu ia memandang kepada satu orang 
yang muda yang duduk serta nabî al-Lâh Sulaiman itu. Maka berkata 
orang yang muda itu akan nabî al-Lâh Sulaiman dengan katanya, hai 
nabî al-Lâh bahwasanya hamba ini takut daripada Malakul Maut 
akan sebagai /39/ takut yang amat sangat maka dengan karena 
Allah semua ya nabî al-Lâh bahwasanya engkau suruh akan angin 
bahwa ia membawa akan hamba kepada tanah Cina dari karena 
bahwasanya Malakul Maut itu boleh gaib daripada hamba yakni 
supaya aku boleh sembunyi daripadanya di sana. Maka tiada ia 
mendapat akan hamba. Maka disuruh o[leh] nabî al-Lâh Sulaiman 
alayh al-salâm akan anginnya. Maka diangkatkan akan dia oleh 
anginnya itu membawa akan dia kepada tanah Cina. Kemudian 
pula Malakul Maut itu datang kembali kepada nabî al-Lâh Sulaiman 
alayh al-salâm daripada sebab memandang kepada orang yang muda 
itu. Maka kata Malakul Maut baginya, hai nabî al-Lâh disuruh Allah 
Taala akan daku dengan mengambil akan nyawanya demikian orang 
yang muda itu di dalam hari ini tanah Cina. Maka tatkala aku lihat 
akan dia duduk padamu tercenganglah aku daripada yang demikian 
itu. Maka dikhabarkan akan dia oleh nabî al-Lâh Sulaiman dengan 
[katanya] bahwasanya anginnya sesungguhnya telah membawa akan 
dia di dalam ini jam kepada tanah Cina. Maka pergilah ia 
mengambil akan nyawanya di sana.  
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Dan pada satu riwayat yang lainnya, bahwasanya seorang laki-
laki telah dijalankan oleh Allah Taala atas lidahnya allâhumma igfirlî 
wa limalaki al-syams, yakni hai Allah ampuni kiranya bagiku dan bagi 
malaikat yang menunggu matahari. Maka kemudian bahwasanya 
malaikat yang menunggu matahari itu turun atasnya dan berkata 
baginya, aku ketahui akan dikau, engkau banyak mendoa bagiku, 
maka apa jua hajatmu. Maka berkata ia baginya, bermula hajatku 
engkau angkatkan /40/ akan daku kepada tempatmu dan engkau 
pintakan akan Malakul Maut bahwasanya memberitahu akan daku 
bilakah sampai ajalku. [Di]angkatkannya adalah malaikat itu kepada 
tempat matahari di sana dan dudukkan akan dia pada tempat. 
Kemudian naik ia kepada Malakul Maut, dan berkata ia baginya 
bahwasanya ada padaku satu orang laki-laki daripada anak Adam 
telah menuntut ia daripadaku bahwa aku pinta daripadamu engkau 
beritahu akan dia bilakah sampai38 ajalnya. Maka memandang 
Malakul Maut itu pada suatu suratnya, dan berkata ia, jauhlah ia 
tiada ia mati hingga ia duduk daripada tempatmu pada matahari di 
sana. Maka berkata malaikat yang menunggang matahari itu, 
sesungguhnya telah duduklah ia pada tempatku di sana di dalam 
jam ini. Maka pergilah Malakul Maut kepadanya dan mengambil ia 
akan nyawanya di sana 

Dan setengah daripada barang yang diceritera oleh orang 
pula daripada Bapak Kalabih, bahwasanya melihat di dalam tempat 
akan satu kuburan daripada kuburan orang yang Islam. 
Sesungguhnya telah terbuka sekalian kuburannya dan telah 
keluarlah sekalian orang yang mati padanya dan duduk sekalian 
mereka itu pada kubur mereka itu. Dan adalah dengan tiap-tiap 
seorang daripadanya kalung daripada cahaya. Kemudian pula 
bahwasanya Bapak Kalabih itu memandang kepadanya sekalian 
mereka itu. Maka melihat pada antara sekalian mereka itu akan 

                                                             

38 Kata ―sampai‖ disisipkan di antara baris teks. 
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seorang laki-laki yang tiada ada sertanya daripada cahaya itu suatu 
jua pula. Maka berkata Bapak Kalabih itu baginya, apakah sebab 
bagiku tiada aku lihat serta kamu daripada /41/ cahaya ini. Maka ia 
pun berkata dengan katanya, bahwasanya sekalian ada orang yang 
mati itu ada bagi sekalian beberapa saudara yang mendoakan 
mereka itu bagi sekaliannya dan bersedekah mereka itu karena 
sekalian mereka itu. Maka dibangkitkan oleh Allah Taala kepada 
sekalian mereka itu akan cahaya ini. Dan adapun aku ini maka 
adalah bagiku satu anak yang tiada shaleh tiada dia mendoakan 
bagiku dan tiada pula bersedekah karena aku. Maka tatkala jaga 
oleh Kalabih itu daripada tidurnya pergilah ia mendapatkan 
anaknya dn dikhabarkan akan dia dengan barang yang dilihat di 
dalam mimpinyadaripada sekalian kelakuan bapaknya.  

Maka berkata ia, hai Aba Kalabih bahwasasnya aku 
sesungguhnya aku taubat di atas hadapanmu ini. Kemudian pula 
bahwasanya anaknya berpetang-petang ia dengan taat serta 
mendoakan bagi bapaknya. Kemudian pula bahwasanya Aba 
Kalabih itu datang ia kepada demikian kuburnya itu. Kemudian 
daripada beberapa masuk dan tidurlah ia di sana. Maka dilihat di 
dalam mimpinya pula akan sekalian demikian orang yang mati 
tersebut dahulu itu di atas kelakuannya yang pertama jua dan dilihat 
pula akan seorang laki-laki yang tersebut dahulu itu. Maka berkata 
ia baginya dengan katanya, hai Aba Kalabih dibalas oleh Allah 
Taala akan dikau daripada aku akan tiap-tiap kebajikan, telah lepas 
aku daripada api neraka dengan sebab perkataanmu bagi anakku. 

Dan setengah daripada yang datang ce[ri]tera daripada Nabi 
shallâ al-Lâhu ‘alayhi wa sallam bahwasanya /42/ telah bersabda 
dengan sabdanya, barangsiapa mati hari Jum‘at maka disejahterakan 
akan dia oleh Allah Taala daripada fitnah kubur. 

Dan telah berkata seorang sahabat namanya Aswad, adalah 
masuk kami pada tempat Siti Aisyah radliya al-Lâh ‘anhâ, maka tiba-
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tiba hajat atas seorang daripada kami39 khayim, maka kami pun 
tertawa-tawa. Maka kata Siti Aisyah radliya al-Lâh ta‘âlâ ‘anhâ, telah 
aku dengar akan Rasulullah shallâ al-Lâhu ‘alayhi wa sallam bersabda 
ia, tiada jua pun daripada orang yang Islam yang dicocokkan akan 
dia oleh duri melainkan diangkatkan daripadanya oleh Allah Taala 
satu kejahatan dan disuratkan baginya satu kebajikan. 

Dan ce[ri]tera pula daripada saydunâ Abdullah ibn Umar 
radliya al-Lâh ‘anhumâ daripada Nabi shallâ al-Lâhu ‘alayhi wa sallam 
bahwasanya ia telah bersabda dengan katanya, bermula empat40 
orang yang ditinggikan oleh orang yang dengan mereka itu pada 
hari kiamat di atas beberapa mimbar daripada cahaya maka masuk 
ia ke dalam surga, yaitu orang yang mengenyangkan akan orang 
yang lapar dan orang yang memberi makan akan orang yang perang 
sabilillah dan orang yang menolong akan orang yang kena zhalim. 
Dan ditanyai orang akan setengah ulama daripada segala nyawanya 
kemudian mereka itu. Maka katanya, bermula nyawa sekalian nabi-
nabi itu di dalam surga dengan dan sekalian orang yang mati syahid 
di dalam surga Firdaus /43/ yaitu setengah surga di dalam tubuh 
beberapa burung yang hijau. Terbanglah sekalian di dalam surga 
kepada sekira-kira tempat yang dikehendakkan akan dia. Dan 
nyawa sekalian kanak-kanak orang yang beriman di dalam tubuh 
tubuh beberapa burung yang ashfar di dalam surga beberapa 
gunung kesturi. Dan nyawa sekalian kanak-kanak yang kafir pulang 
ialah di dalam surga tiada bagi mereka itu tempat yang tertentu, dan 
nyawa sekalian yang ada anak sekalian mereka itu hutang dan 
memakan harta manusia dengan batil dengan terang orang akan dia 
pada ruang antara surga dan langit tiada ia sampai ke surga dan 
tiada pula sampai ke langit. Dan nyawa segala orang yang dlalâlah 

                                                             

39 Terjadi pengulangan kalimat ―pada tempat Siti Aisyah radliya al-Lâh 
‘anhâ, maka tiba-tiba hajat atas seorang daripada kami‖. 

40 Dalam uraiannya ternyata hanya tiga orang, tampaknya penyalin luput 
menuliskan yang satunya. 
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lagi kafir disiksa akan mereka itu di dalam kuburnya serta tubuh 
mereka itu. Dan nyawa sekalian orang yang munafik di dalam 
neraka Sijjîn. 

Dan datang ce[ri]tera daripada setengah ulama, bahwasanya 
seorang akan duka cita dengannya. Maka dikeringkan akan kainnya 
dan memalu akan dadanya maka seolah-olah mereka itu mengambil 
akan satu tombak dan beberapa parang ia dengan Tuhan.  

Dan ce[ri]tera daripada Nabi shallâ al-Lâhu ‘alayhi wa sallam 
bahwasanya ia telah bersabda, barangsiapa mengetamkan akan 
pintunya atau kainnya sebab karena akan dia duka cita atau ia 
memalu akan dadanya atau mencabut akan rambutnya niscaya 
diperbuat oleh Allah Taala dengan tiap-tiap satu rambut akan satu 
rumah di dalam neraka, dan lagi seolah-olah membunuh akan 
ketujuh puluh nabi, dan tiada diterima oleh Allah Taala daripadanya 
akan suatu /44/ daripada amal kebajikan selagi ada hitam itu pada 
pintunya atau kainnya. Dan lagi dipicikkan oleh Allah Taala akan 
kuburnya atas mayatnya dan disangatkan pula atasnya akan 
periksaannya dan dilipatkan akan dia di dalam tiap-tiap hari oleh 
sekalian malaikat di dalam tujuh petala langit dan tujuh petala bumi, 
dan disuratkan atasnya akan seribu kejahatan, dan berdiri ia pada 
hari kiamat hal keadaannya bertelanjang. Dan barangsiapa memalu 
atas pipinya atau memalu akan mukanya dengan digaruknya atau 
lainnya niscaya diharamkan akan dia oleh Allah Taala aku 
memandang kepada dzat yang amat Maha Mulia pada hari kiamat, 
dan tiada menjadi apa dengan menangis atas mayat itu sedikit tatap. 

Bermula sabar itu terlebih afdlal dari karena firman Allah 
Taala innamâ yuwaffa al-shâbir[ûna] ajrahum bigayri hisâb,41 artinya 
hanyasanya bahwasanya disempurnakan orang akan sekalian orang 

                                                             

41 Qs. al-Zumar/39: 10. Ada kesalahan penulisan ayat tersebut di dalam 
teks, yaitu tertulis ―…al-shâbiru…‖, seharusnya ―…al-shâbirûna…‖.  
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yang sabar itu akan balasan amal mereka itu dengan tiada dikira-
kira. 

Dan datang ce[ri]tera bahwasanya orang yang menangisi 
banyak bunyi-bunyinya seperti itu dan sekalian orang yang 
kelilingnya dan orang yang mendengar akan dia atas mereka itu 
laknat Allah Taala dan sekalian malaikat dan sekalian manusia 
sekalian. 

Dan diceritera[kan] oleh setengah ulama daripada Nabi shallâ 
al-Lâhu ‘alayhi wa sallam bahwasanya ia manakala wafat buah hati 
cahaya matanya yaitu saydunâ Ibrahim keluar air matanya. Maka 
sembah ‗Abd al-Rahmân ibn /45/ ‗Auf baginya, hai Rasulullah apa 
tiadakah Tuhan hamba teguhkan akan kami daripada menangis. 
Maka sabdanya, hanya satu aku takut akan kamu sekaian daripada 
dua suara yang jahat keduanya lagi amat fasad keduanya yaitu 
seorang yang menangisi yang banyak bunyinya dan suara orang 
yang menyanyi. 

Kemudian pula sabda Nabi shallâ al-Lâhu ‘alayhi wa sallam 
keluar oleh air mata dan cinta-cinta oleh hati. 

Dan satu ce[ri]tera daripada setengah ulama bahwasanya 
saydunâ Umar radliya al-Lâh ‘anhu melihat akan satu perempuan yang 
menangis atas mayat, maka berkehendak saydunâ Umar bahwa 
meneguhkan akan dia daripada menangis. Maka sabda Nabi shallâ 
al-Lâhu ‘alayhi wa sallam, tinggalkan olehmu akan dia Bapak Hafshah 
bahwasanya mata itu menangis dan hati itu duka cita. 

Dan satu ce[ri]tera daripada saydunâ Ali anak Abi Thalib 
radliya al-Lâh [‘anhu] bahwasanya ia telah berkata, bermula sabar itu 
atas tiga perkara: pertama, sabar atas thâ‘ah; dan kedua, sabar atas 
mengerjakan thâ‘ah, diberikan akan dia oleh Allah Taala pada hari 
kiamat enam ratus pangkat daripadanya yaitu kadar antara langit 
dan bumi. Dan barangsiapa sabar atas bala diberi oleh Allah Taala 
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akan dia pada hari kiamat tiga ratus pangkat. Bermula tinggi tiap-
tiap satu pangkat daripadanya itu kadar antara langit dan bumi. Dan 
barangsiapa sabar atas meninggalkan maksiat diberi akan dia oleh 
Allah Taala pada hari kiamat sembilan ratus pangkat. Bermula 
tinggi tiap-tiap satu pangkat daripadanya kadar antara bumi dan 
langit.42 

Dan satu ce[ri]tera daripada /46/ saydunâ ‗Abd al-Lâh ibn 
‗Abbâs radliya al-Lâh ‘anhumâ daripada Nabi shallâ al-Lâhu ‘alayhi wa 
sallam bahwasanya ia telah bersabda, bermula awal-awal yang 
disuratkan akan dia oleh Allah Taala pada Lauh al-Mahfûzh dengan 
surat Allah Taala innî ana al-Lâh lâ ilâha [illâ] ana Muhammadun ‘abdî 
wa rasûlî wa khayyaratî min khalqî man salim li qazhâî wa shabara ‘alâ 
balâî wa syakara ni‘iman katabtu lahu shiddîqan ma‘a al-shâdiqîn ila yaum 
al-qiyâmah, wa man lam yusallim li qazhâî wa lam yashbir ‘alâ balâî wa lam 
yasykur ni‘imâ’î falyakhruj min tamani samâî walya‘bud rabban siwâ’î. 
Artinya bahwasanya Aku ini Allah Akulah Allah Taala tiada Tuhan 
yang lain yang disembahkan dengan sebenarnya melainkan Aku, 
dan bermula Nabi Muhammad itu hamba-Ku dan pesuruh-Ku dan 
pilihan-Ku daripada sekalian makhluk-Ku, barangsiapa junjung 
bagi hukum-Ku dan sabar atas bala-Ku dan syukur bagi sekalian 
nikmat-Ku Aku suratkan akan dia kepercayaan bagi-Ku yaitu 
sekalian nabi-nabi pada hari kiamat dan barangsiapa tiada junjung 
bagi hukum-Ku dan tiada sabar atas bala-Ku dan tiada syukur atas 
sekalian nikmat-Ku maka hendaklah ia keluar daripada bawah 
langit-Ku dan hendaklah ia sembah akan43 tuhan yang lain daripada 
Aku. 

                                                             

42 Tampak adanya kekacauan dalam salinan teks ini. tiga jenis kesabaran 
yang sebenarnya adalah: (1) sabar dalam ketaatan menjalankan perintah Allah, 
(2) sabar dalam menjauhi larangan Allah, dan (3) sabar dalam menerima cobaan 
dari Allah. 

43 Dalam teks tertulis ―aku‖, yang tampaknya merupakan suatu kesalahan 
tulis. 
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Faedah. 

Bermula inilah suatu faedah, bermula empat belas orang yang 
tiada ditiadai orang akan sekalian mereka itu di dalam mereka itu, 
yaitu: pertama, yaitu orang yang berjaga-jaga bagi negeri orang yang 
Islam pada jalan datang seterunya yaitu orang yang kafir; dan44 
/47/ keduanya, orang yang mati syahid; dan tiganya, orang yang 
shiddîqîn, yakni sekalian wali-wali; dan keempatnya, orang yang mati 
dengan sakit perutnya; dan kelimanya, orang yang45; dan keenam, 
orang yang mati padahal ketika hidupnya mengikatkan dirinya atas 
membaca surat Tabârak al-ladzî pada tiap-tiap malam; dan ketujuh, 
orang yang mati pada malam Jum‘at; dan kedualapan, orang yang 
mati pada hari Jum‘at; dan kesembilan, orang yang mati lemas; dan 
kesepuluh, orang yang mati kena thâghût; dan kesebelas, orang yang 
mati di dalam thâghût dengan tiada dekat thâghût jika ada ia 
mengetahui bahwasanya ia tiada mengenalkan akan dia oleh suatu 
melainkan barang yang telah surat Allah Taala baginya; dan 
keduabelas, sekalian nabi-nabi; dan ketigabelas, sekalian malaikat; 
dan keempatbelas, orang yang membaca akan surat al-Ikhlas di 
dalam sakit hingga matinya. 

Adapun menunggu oleh kubur akan sekalian mereka itu, 
maka tiada seorang jua pun yang boleh lepas daripadanya. Tetapi 
bermula iman itu mananggung akan dia oleh kubur seperti 
kelakuan dan menanggung oleh ibunya amat sayang akan anaknya 
akan sebagai dukung kasih sayang. Dan adapun orang yang kafir 
maka himpitkan akan dia oleh kuburnya akan sebagai himpit 
pemurkaan. 

                                                             

44 Terjadi pengulangan kata ―dan‖. 
45 Terjadi lompatan dan penyalin luput menulis isi poin kelima ini. 
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Faedah. 

Inilah satu faedah. Bermula lima orang yang tiada makan 
akan sekalian tubuh mereka itu oleh tanah: pertama, sekalian nabi-
nabi; dan kedua, sekalian ulama; dan ketiga, sekalian orang yang 
mati perang sabîl al-Lâh; dan46 /48/ keempat, orang yang membaca 
Qur‘an; dan kelima, orang yang menjadi tukang …47 yang karena 
Allah yakni diharap-harap akan kasihan Allah Taala bukan karena 
puji oleh orang. Dan sesungguhnya dan satu ce[ri]tera bahwasanya 
sabda Muhammad al-Mahdi apabila zhahir ia pada akhir zaman dan 
ada duduk ia di dalam dunia maka lamanya hadap antara sekalian 
ulama padanya. Kata setengah ulama tiga tahun, kata setengah lima 
tahun, kata setengah tujuh tahun, kata setengah dualapan tahun, 
kata setengah sembilan tahun itulah yang sebetulnya dan kata 
setengah ulama pula empat puluh tahun. Maka peranakkan akan dia 
oleh ibunya pada malam nishf Sya‗bân pada tahun seribu dua ratus 
lima puluh lima inilah kata setengah ulama, dan kata setengah 
diperanakkan pada malam nishf Sya‗bân48 pada tahun seribu dua 
ratus lima puluh tiga. Maka apabila sampai empat puluh tahun 
daripada umurnya maka zhahirlah antara sekalian makhluk.  

Kata Syekh ibn Hijam di dalam kitab yang bernama Shawâ‘iq, 
bermula terlebih zhahir aku bahwasanya Imam Mahdi itu dahulu 
daripada turun nabî al-Lâh Isa ‘alayh al-salâm bahwasanya nyatanya 
kemudian daripada gerhana bulan pada awal malam daripada bulan 
Ramadlan itu jua. Maka bahwasanya seumpama yang demikian itu 
belum ada dapat akan dia selama-lama dijadikan Allah Taala akan 
tujuh petala langit dan bumi. Dan keluar pula kemudian 
daripadanya oleh jalan dan yaitu ia seperti kelakuan dikhabarkan 
oleh /49/ Nabi kita Muhammad shallâ al-Lâhu ‘alayhi wa sallam 

                                                             

46 Terjadi pengulangan kata ―dan‖. 
47 Terjadi lompatan kata (-kata) sehingga tidak jelas isi kelima ini. 
48 Terjadi pengulangan kata ―diperanakkan pada malam nishf Sya‗bân‖. 
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bahwasanya ia seorang laki-laki yang buta sebelah matanya dan49 
a[da]lah baginya satu himar yang ditanggungkan akan dia. Bermula 
lebar antara dua telinga himar itu empat puluh hasta. Maka berkata 
Dajjal itu bagi segala manusia, aku inilah tuhan sekalian kamu dan 
ada pula surat antara dua matanya dengan katanya kafir membaca 
akan dia oleh sekalian orang yang beriman sama ada ia tahu baca 
surat atau tiada tahu baca surat. Dan ia berjalan di dalam bumi 
daripada masyriq sampai maghrib habis sekalian di dalam empat 
puluh hari. 

Bermula hari yang pertama daripadanya seperti satu tahun, 
dan hari yang kedua daripadanya seperti sebulan, dan yang ketiga 
seperti satu Jum‘at, dan hari yang lainnya seperti sekalian hari kita 
ini. Dan masuk ia akan sekalian negeri melainkan Makkah al-
Musyarrifah dan Madinah al-Munawarah dan negeri Baytul Maqdis. 
Tiada boleh masuk ke dalam negeri yang tiga itu karena ada atas 
sekalian pintunya beberapa malaikat yang menjagakan akan dia 
serta mengeluarkan akan dia. Dan adalah sertanya beberapa bukit 
daripada roti dan ada baginya surga dan neraka dan pada ketika itu 
kesakitan dan kesusahan sekalian makhluk sehingga bahwasanya 
sekalian mereka itu tiada hamilkan akan makanan. Maka 
barangsiapa taat akan dia niscaya diberikan akan dia daripada 
rotinya serta dimasukkan akan dia ke dalam tempat yang 
dinamakan surga itu. Maka adalah ia neraka pada hakekatnya. Maka 
barangsiapa tiada taat akan dia /50/ tiada memberi makan akan 
rotinya lagi dimasukkan akan dia ke dalam tempat yang dinamakan 
akan dia dengan neraka. Maka adalah ia surga pada hakekatnya. 
Dan disurat Allah Taala surganya akan beberapan syetan yang 
berkata mereka itu akan sekalian manusia dan adalah serta Dajjal 
itu fitnah yang amat besar, disuruh akan langit bahwa ia hujan 
maka langit pun hujan ia. 

                                                             

49 Kata ―dan‖ disisipkan di antara baris teks. 
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Dan kata setengah orang bahwasanya ia hendak membunuh 
nabî al-Lâh Khidir ‘alayh al-salâm, tetapi ia tiada dapat membunuh 
akan dia. Dan bermula sifat membunuh akan dia yaitu bahwa keji 
akan dia dengan sekeji-kejinya. Maka dibelahnya akan dua belah 
dan berjalan ia antara keduanya. Kemudian pula berkata ia baginya, 
bangun olehmu. Maka lagi ia berdiri. Maka kata Dajjal baginya, apa 
adakah engkau beriman dengan aku. Maka berkata Nabi shallâ al-
Lâhu ‘alayhi wa sallam baginya, bukan engkau tuhan. Maka Dajjal 
pun tangkap akan dia karena hendak sembelih akan dia. Maka 
dihantarkan oleh Allah Taala akan satu papan daripada tembaga di 
atas celak matanya, maka tiada kuasa ia bahwa sembelihkan akan 
dia. Kemudian pula bahwasanya sekalian mereka itu larilah sekalian 
takut daripada Dajjal itu kepada satu gunung di negeri Syam. 
Dinamakan orang akan gunung itu Jabl al-Khâf namanya. Maka 
dekat akan sekalian pula oleh oleh Dajjal dengan sekalian 
tentaranyanya dan dipancingkan olehnya akan sekalian mereka itu 
akan sebagai pancing yang amat sangat. Kemudian pula 
bahwasanya nabî al-Lâh Isa ‘alayh al-salâm pun turun daripada langit 
atas beberapa sayap dua malaikat pada pihak /51/ masyriq negeri 
Syâm dan memanggil ia dengan katanya, hai sekalian manusia apa 
jua yang menegahkan akan sekalian kamu akan keluar 
memarangkan bagi orang yang bohong lagi najis itu. Maka pergi 
sekalian padanya, maka mendapat oleh sekalian mereka itu akan 
nabî al-Lâh Isa ‘alayh al-salâm. Maka apabila telah sembahyang oleh 
mereka itu akan sembahyang shubuh maka keluar nabî al-Lâh Isa 
‘alayh al-salâm dan dibunuh akan dia dengan satu tombak daripada 
tombak surga yang diturun dengan dia daripada langit. 

Syahdan dipecahkan oleh nabî al-Lâh Isa50 ‘alayh al-salâm akan 
sekalian salib, yakni gambarnya yang disembahkan oleh sekalian 
Nasrani dan membunuh pula sekalian babi. Dibukalah orang akan 

                                                             

50 Kata ―Isa‖ disisipkan di antara baris teks. 
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sekalian gedung di dalam bumi dan banyaklah harta dan rusaklah 
pada ketika itu oleh sekalian agama yang lain daripada sesama 
Islam. Dan duduklah oleh murid di dalam bumi dan kasih sayang 
antara sekalian makhluk sehingga gembala oleh orang akan harimau 
dengan onta dan harimau dengan kambing dan lembu dan kerbau 
dan harimau [dan] kera dengan kambing dan bermain-main oleh 
manusia kanak-kanak dengan beberapa ular, maka tiada ia memberi 
mudlaratkan mereka itu. Kemudian pula bahwasanya nabî al-Lâh 
Isa ‘alayh al-salâm duduk di negeri Madinah al-Mushthafâ shallâ al-
Lâhu ‘alayhi wa sallam beristeri dengan satu perempuan dan 
diperanakkan baginya akan dua anaknya. /52/ Kemudian pula ia 
pun wafat dan sembahyang atasnya oleh sekalian orang yang Islam, 
dan ditemukan oleh sekalian mereka itu l-m-b-w-ng- (lumbung ?) 
Nabi kita Muhammad shallâ al-Lâhu ‘alayhi wa sallam. 

Maka apabila habislah oleh masa dunia ini maka 
menghimpunkan oleh Israfil akan sekalian sayapnya dan ia pun 
meniupkan serunainya akan sebagai tiup yang satu kali. Maka keluar 
oleh sekalian nyawa yang bernyawa daripada sekalian isi tujuh 
petala langit dan bumi sehingga bahwasanya seorang laki-laki 
mengangkatkan akan tangannya suapan isi maka tiada dapat 
memakan akan dia; dan seorang pula kainnya antara dua tangannya 
maka tiada dapat ia pakai akan dia; dan seorang pula bermula akan 
dia air pada mulutnya maka tiada dapat ia meminum akan dia; dan 
tiada tinggal lagi di dalam bumi ini seorang jua pun melainkan Iblis 
la‗nat al-Lâh; dan tiada pula yang tinggal lagi di dalam langit 
melainkan malaikat yang empat muqarrabîn, yaitu saydunâ Jabrail dan 
saydunâ Israfil dam saydunâ Mikail dan saydunâ Izrail dan saydunâ 
sekalian malaikat yang menanggung ‗arasy. 

Kemudian pula berfirman Allah Taala bagi Izrail yakni 
Malakul Maut dengan kata-Nya, Aku ini jadi-Ku bagimu akan yang 
menolong dengan bilang-bilang orang dahulu dan orang kemudian 
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dan Aku beri akan dikau akan kekuatan sekalian isi tujuh petala 
langit dan tujuh petala bumi, dan Aku beri akan dikau tujuh puluh 
ribu orang malaikat zanâniyah. Adalah di dalam tangan tiap-tiap satu 
orang daripada mereka itu satu rantai daripada beberapa rantai di 
dalam neraka Nashli. /53/ Dan kusuruh akan dikau kepada Iblis 
supaya engkau rasalah akan dia akan51 mati. Maka sembah Malakul 
Maut itu, atasku pendengaran dengan taat bagimu hai Tuhanku.  

Kemudian pula bahwasanya seorang memanggil kuat 
berteriaklah ia dengan katanya, hai Malakul Maut bukakan olehmu 
akan sekalian pintu neraka. Maka turunlah oleh Malakul Maut 
dengan rupa yang amat hitam jikalau memandang kepadanya oleh 
sekalian isi tujuh petala langit dan bumi niscaya mati sekalian. Dan 
berkata Malakul Maut bagi Iblis itu, rasakan olehmu hai orang yang 
najis demi Allah niscaya aku beri rasakan akan dia akan mati. Maka 
ia pun larilah daripadanya kepada jihat masyriq. Maka tiba-tiba 
adalah Malakul Maut di sana. Kemudian bahwasanya ia berdiri 
kepada kubur nabî al-Lâh Adam ‘alayh al-salâm dan berkata ia, hai 
Adam telah jadilah aku ini kena rajam lagi jauh aku daripada rahmat 
lagi pula dicampak orang akan daku ke dalam siksa dari karena 
engkau. 

Kemudian pula berkata ia bagi Malakul Maut dengan katanya, 
hai Malakul Maut dengan apa jua kasih yang engkau tuang akan 
daku akan mati dan dengan apa jua siksa yang engkau apabila 
dengan dia [keluar] nyawaku. Maka berkata Malakul Maut baginya, 
aku tuang akan dikau dengan kasih neraka Nazhih dan neraka Sa‗îr. 
Kemudian pula malaikat zanâniyah sediakan baginya akan beberapa 
rantai dengan beberapa pengkait dan ditikam /54/ oleh mereka itu 
akan Iblis itu. Maka jatuhlah ia atas mukanya dan hilanglah kuatnya. 
Dan masuklah ia di dalam hal keluar nyawanya. Maka tinggallah 
baginya tertahan-tahan keluar nafas dengan bunyi yang amat 

                                                             

51 Terjadi pengulangan kata ―akan‖. 
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susahnya. Jikalau mendengar oleh sekalian isi langit dan bumi 
niscaya mati sekalian mereka itu daripada kesangatan susahnya. 

Kemudian pula disuruh oleh Allah Taala akan Malakul Maut 
akan bahwa mematikan sekalian laut. Maka datanglah ia kepada 
sekalian laut dan berkata Malakul Maut baginya sesungguhnya telah 
habis masa engkau pada sekarang ini pergi olehmu pulang kepada 
Tuhan-Mu. Maka berkata sekalian laut pula baginya, hai Malakul 
Maut nantikan olehmu akan daku sebentar hingga aku tangis atas 
diriku. Maka dinanti akan dia. Maka laut pun menangis sekalian 
dengan lidah yang amat fasih dengan katanya, manakah sekalian 
ombakku dan sekalian kelakuan yang menjadikan tercengang orang 
padaku. Kemudian pula berteriaklah oleh Malakul Maut dengan dia 
akan sebagai teriak yang satu, maka hilanglah ia seolah-olah tiada 
ada ia. 

Kemudian pula datang Malakul Maut kepada bumi dan 
berkata baginya, hai bumi telah habislah masa engkau. Maka bumi 
pun berkata baginya, hai Malakul Maut nantikan olehmu akan daku 
sebentar hingga aku tangis atas diriku. Maka dinantikan akan dia. 
Maka ia menangis dengan lidah yang amat fasih dengan katanya, di 
manakah sekalian raja-raja padaku dan sekalian kayu-kayuku dan 
sekalian buah-buahanku dan /55/ sekalian bina[tang]-bina[tang] 
dan rumah-rumah kepadaku. Kemudian pula berteriaklah dengan 
dia oleh Malakul Maut akan sebagai teriak yang sastu, maka 
jatuhlah52 oleh sekalian pagar-pagarnya dan keringlah oleh sekalian 
airnya. Kemudian pula hilanglah ia seolah-olah tiada ada ia 

Kemudian pula naiklah Malakul Maut itu ke langit dan 
berkata ia bagi langit, telah habislah oleh masa engkau. Maka langit 
pun berkata baginya, hai Malakul Maut nantikan olehmu akan daku 
sebentar hingga aku menangis atas diriku. Maka dinantikan akan 

                                                             

52 Terjadi pengulangan kata-kata ―maka jatuhlah‖. 
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dia. Maka ia pun menangis dengan lidah yang amat fasih dengan 
katanya, di manakah matahariku dan bulanku dan sekalian 
bintangku dan segala milikku. Kemudian pula berteriak dengan dia 
oleh Malakul Maut akan sebagai teriak yang satu kali, maka 
digukung orang akan dia seperti melipat oleh qadli bagi kitabnya.  

Kemudian pula berfirman Allah Taala dengan kata-Nya, hai 
Malakul Maut siapakah tinggal lagi belum mati daripada makhluk-
Ku. Maka sembahnya, hai Tuhanku Engkaulah yang lebih 
mengetahui dengan tiap-tiap sesuatu, tinggal lagi Jabrail dan Mikail 
dan Israfil dan segala malaikat yang menanggung ‗arasy dan aku 
hamba-Mu yang dla‗if. Maka firman-Nya, hai Malakul Maut ambil 
olehmu akan nyawa Jabrail. Maka pergilah kepadanya mendapat 
akan dia pada hal keadaannya di dalam sujud, dan kata setengah 
riwayat di dalam ruku‘. /56/ Maka berkata Malakul Maut baginya, 
hai Jabrail bahwasanya Allah Taala telah disuruh akan daku dengan 
mengambil akan nyawamu. Maka berkata ia baginya, ―hai Tuhanku 
mudahkan oleh-Mu kiranya atasku akan mabuk mati‖. Maka 
mematinya yang lemah lembut mengambil dengan dia akan 
nyawanya. 

Kemudian pula berfirman Allah Taala bagi Malakul Maut, 
―siapakah tinggal lagi?‖. Maka sembahnya Malakul Maut, ―tinggal 
Mikail‖. Maka firman-Nya, ―ambil olehmu akan nyawanya‖. Maka 
naik Malakul Maut itu kepadanya dan berkata ia baginya, 
―sesungguhnya telah disuruh akan daku oleh Allah Taala dengan 
mengambil nyawamu‖. Maka kata Mikail baginya, ―hai [Tu]hanku 
mudahkan oleh-Mu kiranya atasku akan mabuk mati‖. Maka 
mematinya akan dia sebagai mematinya yang mengambil dengan 
dia akan nyawanya. 

Kemudian pula datang kepada hadirat Tuhannya. Maka 
berfirman Ia, ―siapakah tinggal lagi‖, pada hal Ia Tuhan yang amat 
mengetahui. Maka sembah Malakul Maut, ―tinggal lagi Israfil‖. 



76 Konsep Penciptaan dan Eskatologi Islam dalam Naskah Bima:  
Kajian atas Teks Kitab Tarjamah Al-‘Alâmat Al-‘Allâmat Koleksi Museum Samparaja Bima 

 

Maka diambil oleh Allah Taala daripada Israfil akan serunainya 
pada mulutnya. Maka mendukung akan dia oleh Malakul Maut akan 
sebagai di dukung yang lemah lembut yang mengambil dengan dia 
akan nyawanya. 

Kemudian pula datang Malakul maut kepada hadirat Allah 
Taala. Maka firman Allah Taala baginya, ―siapakah tinggal lagi 
daripada makhluk-Ku‖, pada hal Ialah Tuhan yang amat 
mengetahui. Maka sembah Malakul Maut, ―tinggal lagi malaikat 
yang mananggung ‗arasy‖. Maka firman [Allah Taala], ―ambil 
olehmua akan nyawa sekalian /57/ mereka itu‖. Maka diambil 
[o]lehnya akan dia.  

Kemudian pula firman Allah Taala, ―siapakah tinggal lagi 
daripada makhluk-Ku‖, padahal Ialah Tuhan yang amat 
mengetahui. Maka sembah Malakul Maut baginya, ―tinggal Engkau 
Tuhan Yang Hidup tiada Engkau mati dan tinggal lagi aku hamba-
Mu‖. Maka firman Allah Taala baginya, ―bermula engkau itu satu 
makhluk daripada makhluk-Ku telah Aku jadikan akan dikau 
daripada tiada kepada ada, maka mati olehmu‖. Maka ia pun 
pergilah kepada satu tempat pada antara surga dan neraka dan 
tidurlah ia padanya, dan dijadikan akan matanya memandang ke 
langit, dan ia pun mengambil akan nyawa dirinya dengan 
tangannya. Maka diam ia di sana kadar empat puluh tahun padahal 
ia mengeluarkan akan nyawanya dan berteriaklah ia sebagai teriak 
yang amat sangat jikalau ada tinggal segala makhluk masih hidup 
nisacaya mati sekalian mereka itu sebab terkejut dengan satu teriak 
daripada sekali teriak, dan padahal ia berkata jikalau akau ketahui 
akan [su]sahnya keluar nyawa dengan kesangatan payah baginya 
niscaya adalah aku lemah lembut atas mengeluarkan sekalian 
nyawanya orang yang beriman. Kemudian pula matilah ia dan tiada 
tinggal lagi melainkan Allah Taala dan tinggallah bumi itu sunyi 
empat puluh tahun lamanya. 
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Kemudian pula tajallî Allah Taala pada ketika itu padahal 
berfirmanlah Ia dengan kata-Nya, ―liman al-mulk al-yawm‖,53 artinya 
bagi siapalah /58/ mempunyai kerajaan di dalam hari ini. Di 
manakah sekalian orang yang syukur dan sekalian anak raja-raja dan 
sekalian orang yang kaya-kaya dan orang yang mengaku dengan ada 
bangsanya. Maka tiada ada seorang jua pun menjawab akan Dia 
padahal Ia mengulang-ulang akan firman-Nya itu tiga kali. 
Kemudian maka menjawab akan diri-Nya dengan sendiri-Nya 
dengan kata-Nya, al-mulku li al-Lâh al-wâhid al-qahhâr,54 artinya 
bermula kerajaan itu bagi Allah Tuhan yang atas sendiri-Nya lagi 
amat kuasa. 

Kemudian pula bahwasanya Allah Taala menghidupkan akan 
sekalian malaikat yang menanggung ‗arasy. Dan bermula banyaknya 
mereka itu di dalam hari kiamat nanti dualapan orang, dan bermula 
sekalian mereka itu di bawah tujuh petala bumi, dan bermula ‗arasy 
itu di atas bahu sekalian mereka itu. 

Kemudian pula bahwasanya Allah Taala menghidupkan akan 
saydunâ Israfil dan beri akan dia serunainya. Maka dihantarkan akan 
dia di atas mulutnya. 

Kemudian pula menghidupkan oleh Allah Taala akan saydunâ 
Jabrail dan saydunâ Mikail dan saydunâ Izrail padahal sekalian 
mereka itu menangis dan mengucap sekalian mereka itu, subhânaka 
lâ ilâha illâ anta mawlânâ wa‘adanâ an tudzîqanâ marârat al-mawt, artinya 
Maha Suci Engkau daripada sekalian barang yang ada tiada Tuhan 
yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Engkau, tiada 
ada janji kami bahwa Engkau rasakan akan kami akan mati. 

Kemudian pula bahwasanya Allah Taala menyuruh dengan 
hujan yang amat lebatnya. Maka turun ia daripada bawah ‗arasy 

                                                             

53 Qs. al-Mu‘min/40: 16. 
54 Ibid. Dalam Qs. al-Mu‘min/40: 16 tidak diawali dengan kata ―al-mulk‖. 
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seperti mani sekalian laki-laki empat puluh /59/ pagi lamanya. 
Kemudian pula dihimpunkan oleh Allah Taala akan sekalian tulang 
dan urat dan dihalur akan dia dan diberi pakai akan dia dengan 
daging dan kulit dan ditumbuhkan akan sekalian rambutnya. Maka 
tinggal lagi manusia sekalian tubuh mereka itu dengan tiada 
nyawanya. 

Kemudian pula bahwasanya Allah Taala menyuruh kepada 
malaikat Ridwan raja di dalam surga bahwa ia hiaskan akan surga 
bagi Nabi kita Muhammad shallâ al-Lâhu ‘alayhi wa sallam dengan 
umatnya. Kemudian pula diberi oleh Allah Taala akan Jabrail akan 
beberapa kain daripada sekalian pakaian surga, dan Mikail akan 
mahkota, dan Izrail akan buraq dan yaitu satu binatang daripada 
sekalian binatang surga padahal ada atasnya kekapah daripada yaqut 
yang merah dan kendali daripada zabarjad yang hijau ada baginya 
dua sayap yang terbang ia dengan keduanya. Dan bermula mukanya 
seperti muka anak adam dan pipinya seperti pipinya kuda dan 
ekornya seperti ekor lembu, bertu[m]puk-tu[m]puk tubuhnya 
dengan emas, tubuhnya lebih tinggi daripada himar dan rendah 
sedikit daripada bigal. 

Dan firman Allah Taala bagi sekalian mereka itu, pergi 
sekalian kamu kepada kuburnya Nabi kita Muhammad shallâ al-
Lâhu ‘alayhi wa sallam. Maka mereka itu pun turun kepada bumi, 
maka mendapat oleh mereka itu akan bumi hal keadaan rata 
sekalian tiada tinggi rendah dan bengkok padanya, dan tiada 
pulatumbuhan padanya. Maka tiada mengetahui sekalian mereka itu 
akan kubur Nabi Kita /60/ Muhammad shallâ al-Lâhu ‘alayhi wa 
sallam. Maka berkata saydunâ Jabrail, ―hai bumi di mana kubur 
Muhammad shallâ al-Lâhu ‘alayhi wa sallam‖. Maka berkata bumi 
bagi mereka itu, ―tiada aku ketahui akan tempatnya‖.  

Tiba-tiba binalah bagi sekalian mereka itu satu tebing 
daripada cahaya daripada kubur Nabi kita Muhammad shallâ al-
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Lâhu ‘alayhi wa sallam, dan terdahulu oleh Mikail kepadanya, maka 
katanya, al-salâmu ‘alayka yâ Muhammad. Maka tiada seorang jua pun 
menjawabkan pula terdahulu oleh Jabrail, dan berkata ia, ―hai 
nyawa yang baik kembali olehmu kepada tubuh yang amat suci‖. 
Maka tiada jua pun yang menjawabkan akan dia. Maka memanggil 
oleh Izrail, ―hai nyawa yang baik berdiri olehmu bagi fasal hukum 
Allah Taala dan periksas-Nya dan datang atas Tuhan yang bersifat 
Rahman‖. Maka bergeraklah oleh kuburnya. Maka memanggil pula 
baginya akan yang kedua kalinya, maka muncullah oleh kuburnya. 
Maka memanggil pula ia akan yang tiga kalinya, maka tiba-tiba ia 
duduk padahal ia sapu akan debu daripada kepalanya dan 
berpalinglah ia sekali ke kiri dan sekali ke kanan. Maka ia 
mengetahui akan bumi itu sesungguhnya telah berubah, maka 
menangis ia. 

Kemudian pula berkata ia, ―hai Jabrail apa jua hari ini?‖. 
Maka sembah saydunâ Jabrail baginya, ―bermula inilah hari kiamat 
dan inilah hari kerugian orang yang duka cita, dan menyesal akan 
orang yang menyesal, inilah hari tempat benar sekalian janji-Nya, 
inilah hari tempat berjumpa sekalian mereka itu dengan barang 
yang dijanjikan akan dia oleh Allah Taala‖. /61/ 

Maka katanya, ―hai saydunâ Jabrail beri suka olehmu akan 
daku‖. Maka sembah Jabrail baginya, ―hai Muhammad ada serta 
bendera yang bernama al-hamdu dan lagi ada sertaku mahkota dan 
buraq‖. Maka sabdanya, ―tiada aku tanyai akan dikau daripada ini 
perkara‖. Maka sembah Jabrail baginya, ―bermula sekalian surga 
sesungguhnya telah dihiasi orang akan dia karena datang tuan 
hamba kepadanya, bermula segala api neraka pun telah ditutupkan 
orang akan dia‖. Maka sabdanya, ―bukan aku tanyai akan dikau 
daripada perkara ini hai Jabrail, di mana aku punya umat‖. Maka 
sembah Jabrail baginya, ―demi kemuliaan Tuhanku belum lagi ada 
pecah bumi daripada seorang dahulu daripada tuan hamba‖. 
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Maka ia pun memakai akan mahkota dan menunggang akan 
buraq. Maka berjalanlah buraq itu, bermula tiap-tiap satu langkah 
daripadanya yaitu sepemandang dengan mata hingga duduk Nabi 
shallâ al-Lâhu ‘alayhi wa sallam di atas batu gunung pada Bayt al-
Maqdis. 

Kemudian pula dihimpunkan Allah akan nyawa sekalian di 
dalam serunai dan disuruh oleh Allah Taala akan Israfil dengan tiup 
akan sangkakala yang kedua. Maka ditiup oleh Israfil padanya. 
Maka keluar oleh sekalian nyawa makhluk daripadanya seperti 
keluar andang madu daripada tempat. Maka penuhlah barang yang 
antara bumi dan langit. 

Maka firman Allah Taala ‘azza wa jalla, ―demi kemulian-Ku 
dan kebesaran-Ku hendaklah kembali oleh tiap-tiap nyawa kepada 
tubuhnya‖. Maka masuklah sekalian /62/ nyawa itu kepada dalam 
bumi r-ng/q-s-a atas tubuhnya, maka masuklah oleh tiap-tiap 
nyawa ke dalam tubuhnya. 

Kemudian pula pecahlah oleh bumi daripada mereka itu 
berdiri memandang akan sekalian barang yang telah terbit daripada 
mereka itu. Maka berkata sekalian orang yang kafir dengan katanya, 
―hai kecelakaan kami, siapakah bangkitkan akan kami daripada 
tempat ketiduaran kami‖. Dan berkata sekalian orang yang 
beriman, ―bermula inilah barang yang telah dijanjikan akan dia oleh 
Allah Taala Tuhan yang bersifat Rahman dan benarlah oleh 
sekalian nabi pesuruh‖. Padahal sekalian mereka itu bertelanjang 
segala tubuh mereka itu lagi gelap penglihatan mereka itu dan 
terang segala hati mereka itu. 

Bermula sekalian mereka itu heran daripada sekalian haru-
hara di dalam hari kiamat. Maka sesungguhnya seorang yang datang 
orang akan dia daripada kuburnya padahal ia hanya keluar di atas 
tengkuknya dan yaitulah orang yang naik saksinya bohong padahal 
tiada taubat sampai matinya. Dan setengah mereka itu seorang yang 
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datang orang akan dia daripada kuburnya ke Mahsyar dengan tiada 
lidahnya dan yaitu orang yang ingkar akan diberinya menjadi saksi. 
Dan setengah mereka itu orang yang datang orang akan dia 
daripada kuburnya ke Mahsyar padahal nanah dan darah 
bercampur nanah mengalir daripada farjinya dan yaitu orang yang 
berzina padahal tiada taubat sampai matinya. Dan setengah mereka 
itu orang yang dihalau orang akan dia daripada kuburnya padahal 
hitam mukanya lagi biru oleh /63/ dua matanya dan yaitu orang 
yang memakan harta anak yatim hal keadaannya dengan zhalim. 
Dan setengah mereka itu orang yang dihalau orang akan dia 
daripada kuburnya ke Mahsyar padahal adajadam dan supak dn 
yaitu orang yang minum arak. Dan setengah mereka itu orang yang 
datang akan orang daripada kuburnya padahal ia mabuk dan yaitu 
orang yang berkata-kata dengan perkara dunia di dalam masjid. 

Kemudian pula sebab yang demikian itu bahwasanya Allah 
Taala menyuruh akan api bahwa ia meliputi dengan dunia ini pada 
sekalian jihatnya. Maka sekalian manusia pun memandang 
kepadanya maka larilah sekalian mereka itu daripadanya hingga 
berhimpun mereka itu kepada negeri Bayt al-Maqdis. Maka 
barangsiapa yang ada ia beriman niscaya pada[m] hal apinya 
daripada hadapannya dan berkelilinglah segala malaikat dengan dia. 

Kemudian pula bercerailah sekalian mereka itu bershaf-shaf 
akan beberapa shafnya. Maka tinggallah sekalian orang yang 
beriman tiga shaf. Bermula panjangnya tiap-tiap satu shaf 
daripadanya perjalanan sepuluh tahun, dan lebarnya pun demikian 
jua. Dan sekalian orang yang kafir itu seratus dan tujuh belas shaf. 

Kemudian pula berdirilah oleh sekalian makhluk di dalam 
hari itu. Bermula tiap-tiap seorang daripada mereka itu berbimbang 
dengan diberinya tiada mengetahui oleh seorang laki-laki itu 
dengan perempuan dan tiada pula mengetahui perempuan itu 
dengan laki-laki di dalam /64/ kadar tiga ratus tahun lamanya 
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daripada tahun dunia ini hingga bahwa berkata hamba Allah yang 
beriman, ―hai Tuhanku kasihani kiranya oleh-Mu akan da[ku] 
[daripada api] neraka. Sekalian setengah mereka itu di dalam payah 
sampai lamanya seratus tahun lamanya, dan di dalam gelap seratus 
tahun lamanya, setengahnya55 lagi heran ia di dalam seratus tahun, 
lagi setengah mereka itu berguncang-guncang, setengah daripada 
mereka itu sesungguhnya pada ingin mereka itu ke atas, dan telah 
panjanglah sekalian leher mereka itu, dan telah banyaklah oleh 
dahaga dan sedikitlah berpaling pada ketika itu, dan kuatlah oleh 
segala susah, dan piciklah tempat sekalian perjalanan, dan sangatlah 
oleh huru-hara, dan hilanglah oleh sekalian akal, dan banyaklah 
oleh tangis, dan habislah oleh segala air mata, dan nyatalah sekalian 
yang disembunyikan akan dua orang, dan nyata pula sekalian aib 
dan sekalian kejahatan, dan dihantarkan akan orang akan 
timbangan, dan dihamburkan orang akan sekalian suratan beramal 
sekalian mereka itu, dan dinyatakan orang akan neraka Jahannam 
bagi sekalian orang yang dusta, dan berbunyilah oleh sekalian api 
neraka, dan berubahlah sekalian rupa orang-orang, dan telah 
besarlah haru-haranya, dan panjanglah perdiriannya, dan putuslah 
oleh perkataan. Maka tiada datang didengar orang melainkan suara 
berbelas-belas dan yang kembang-kembang jua.  

Kemudian pula datang sekalian mereka itu kepada nabî al-Lâh 
‘alayh al-salâm dan berkata sekalian mereka itu, ―hai Adam 
engkaulah bapak kami sekalian manusia syafa‘atkan olehmu bagi 
kami pada Tuhan /65/ kamu pada pasal hukum di sini‖. Maka kata 
nabî al-Lâh Adam, ―tiada dapat memberi syafa‘at aku kepada 
sekalian kamu, karena sesungguhnya telah aku durhaka akan 
Tuhanku ketika aku makan daripada buah kayu khuldî,56 maka aku 

                                                             

55 Kata ―setengahnya‖ ditulis di luar bingkai teks sebagai pembetulan 
dalam teks. 

56 Dalam teks tertulis ―kh-d-y‖, khudî. 
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sekarang ini malu daripada Tuhanku, pergilah kamu sekalian minta 
syafa‘at kepada nabî al-Lâh Nuh ‘alayh al-salâm‖.  

Maka datang sekalian mereka itu kepada nabî al-Lâh Nuh 
‘alayh al-salâm. Maka berkata nabî al-Lâh Nuh ‘alayh al-salâm, ―tiada 
aku dapat memberi syafa‘at kepada kamu sekalian karena 
sesungguhnya telah aku doakan akan sebagai doa atas kebinasaan 
sekalian isi bumi, maka tenggelam sekalian mereka itu dengan air, 
maka aku sekarang ini aku malu daripada Tuhanku, pergilah 
sekalian kepada nabî al-Lâh Ibrahim ‘alayh al-salâm‖. 

Maka datang sekalian mereka itu akan dia. Maka ia pun 
berkata, ―tiada dapat aku memberi syafa‘at kepada sekalian kamu 
dari karena telah aku bohong ketika aku rusakkan akan berhala 
Namruz dengan kataku bagi kaumnya tiada aku rusakkan akan dia, 
tiap-tiap dirusakkan akan dia oleh yang besarnya ini, maka aku pada 
sekarang ini malu daripada Tuhanku, pergi sekalian kamu kepada 
nabî al-Lâh Musa ‘alayh al-salâm‖. 

Maka datang sekalian mereka itu kepadanya. Maka berkata 
nabî al-Lâh Musa, ―tiada aku dapat memberi syafa‘at bagi sekalian 
kamu dari karena telah aku membunuh orang, maka aku malu 
daripada Tuhanku, maka pergi sekalian kamu kepada nabî al-Lâh Isa 
‘alayh al-salâm‖. 

Maka datang sekalian mereka itu kepada nabî al-Lâh Isa ‘alayh 
al-salâm. Maka kata nabî al-Lâh Isa ‘alayh al-salâm pada ketika itu, 
―hai Tuhanku tiada hamba tanya /66/ kan akan hal Maryam itulah 
dan hanyasanya hamba tanyakan akan Dikau akan hal diberikan jua, 
pergilah sekalian kamu kepada Nabi Muhammad shallâ al-Lâhu 
‘alayhi wa sallam‖. 

Maka datang sekalian mereka itu [kepada] Nabi Muhammad 
dengan katanya, ―hai Muhammad susahlah kami ini, syafa‘at 
olehmu akan kami pada Tuhan engkau pada pasal hukum di dalam 
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hari ini‖. Maka sabda Nabi shallâ al-Lâhu ‘alayhi wa sallam pun 
pergilah serta sekalian mereka itu hingga datang ia ke bawah ‗arasy 
dan lalu tersungkur ia padahalnya sujud, maka dibangkitkan oleh 
Allah Taala kepadanya satu malaikat, maka memegang dengan 
lengannya, dan berkata baginya, ―hai Muhammad57 angkat olehmu 
akan kepalamu dan pinta olehmu akan Allah Taala niscaya 
diberikan akan dikau‖.  

Maka sabdanya, ―hai Tuhanku telah Engkau janji akan aku 
dengan syafa‘at pada sekalian makhluk-Mu, maka hukumkan oleh-
Mu antara sekalian mereka itu‖. Maka firman Allah Taala azza 
wajalla, ―Aku jadikan akan dikau memberi syafa‘at pada sekalian 
mereka itu‖. 

Maka kembalilah Nabi kita yang dipilih oleh Allah Taala shallâ 
al-Lâhu ‘alayhi wa sallam dan berdirilah ia serta sekalian manusia, 
kemudian pula pecahlah oleh langit yang pertama. Maka turunlah 
sekalian malaikat yang di dalamnya banyaknya kadar bilangan 
sekalian isi bumi daripada manusia dan jin dua kali daripadanya. 
Maka berdirilah sekalian mereka itu mengelilingi akan sekalian jin 
dan manusia akan satu keliling.  

Kemudian pula /67/ turunlah sekalilan isi tiap-tiap langit atas 
kadar yang demikian itu daripada kepadanya yakni isi langit yang 
kedua serta banyak dua kali akan isi langit yang kedua dengan langit 
dunia serta isi dunia begitulah adanya. 

Kemudian pula turunlah dulih malaikat dengan seruan 
daripada Tuhan yang amat keras yang sudah dengan kebenaran-
Nya di dalam beberapa tawang daripada beberapa diwan dan 
beberapa malaikat maka menghantarkan akan kursi-Nya di mana 
tempat yang dikehendakkan akan dia daripada bumi. 

                                                             

57 Di sini terdapat kata-kata ―maka kata ia pula bahkan maka kata 
malaikat itu‖ yang tampaknya merupakan kesalahan dalam alur cerita teks. 
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Kemudian pula memanggilah oleh yang memanggil, maka 
berkata ia, ―hai sekalian jin dan manusia bahwasanya suratan amal 
sekalian kamu lagi akan dibaca orang atas sekalian kamu, maka 
barangsiapa mendapat akan kejahatan maka jangan menuduh 
seorang yang lainnya daripada dirinya, ialah tuduhan akan dirinya 
jua. 

Kemudian pula maka pergilah oleh seorang malaikat kepada 
malaikat yang menjadi raja di dalam neraka yang menghiasi akan 
neraka, dan berkatalah ia baginya, ―hai Malik helakan olehmu akan 
Jahannam itu kepada tempat berdiri sekalian makhluk‖. Maka 
berkata Malik baginya pula, ―hari apa ini?‖. Maka katanya, 
―bermula hari inilah hari kiamat‖. Maka menyuruh adalah Malik 
akan beberapa malaikat zabaniyah akan bahwa menarik oleh 
mereka itu akan neraka Jahannam kepada tempat berhenti sekalian 
makhluk di Mahsyar padadal bergoncang-goncang ia hendak 
menerkamkan akan sekalian orang yang di dalam Mahsyar. Dan 
bermula beberapa mala /68/ ikat menariklah akan dia daripada 
mereka itu. Dan adalah di dalam tangan tiap-tiap satu daripada 
mereka itu satu jua amar daripada api neraka. Jikalau berhimpun 
sekalian isi bumi padahal ia di dalam tangan malaikat terlebih 
ringan daripada bulu ayam pakai kerik telinga. Dan apabila berkata 
seorang daripada mereka itu terbanglah oleh beberapa oleh 
beberapa bara api neraka daripada dua bibirnya. Maka dihantarkan 
oleh sekalian mereka itu akan neraka Jahannam itu daripada pihak 
kiri ‗arasy al-rahmân. Dan bermula tanahnya daripada timah dan 
atapnya daripada tembaga dan dindingnya daripada belerang akan 
dia seribu tahun hingga putih ia, dan seribu tahun pula dihidupkan 
orang akan dia hingga sampai ia pada ketika sekarang ini hitam 
rupanya lagi amat kasipnya hal keadaannya bercampur dengan 
pemurkaan Tuhan kita Allah Taala tiada lemah nyalanya dan tiada 
padam oleh baranya. Bahwasanya bara daripadanya jikalau 
dijatuhkan di dalam dunia ini niscaya terbakarlah dunia ini daripada 
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masyriq sampai maghrib, dan jikalau bahwasanya satu kain daripada 
kain orang yang di dalam negeri neraka dikenakan antara bumi dan 
langit niscaya mati sekalian makhluk daripada sangat panas dan 
busuknya. 

Dan yaitu neraka itu tujuh tingkat. Tingkat yang pertama 
yaitu tempat sekalian orang yang berdosa daripada umat Nabi kita 
Muhammad shallâ al-Lâhu ‘alayhi wa sallam. Disiksa orang /69/ akan 
mereka itu dengan amal mereka itu orang yang disiksakan akan dia 
satu haflah, yakni satu masa yang amat singkat, dan setengahnya 
disiksakan orang akan dia satu hari lamanya, dan setengah 
disiksakan orang akan dia satu Jum‘at lamanya, dan setengah 
disiksa orang akan dia tujuh ribu tahun lamanya. 

Dan tingkat yang keduanya Nashli namanya, yaitu tempat 
bagi segala Yahudi. Dan tingkat ketiga Huthamah namanya, yaitu 
bagi segala Nashrani. Dan tingkat yang keempat Sa‗îr namanya, 
yaitu tempat Shâbiîn. Dan tingkat yang kelimanya Saqar namanya, 
yaitu tempat bagi segala Majusi. Dan tingkat yang keenam Jahîm 
namanya, yaitu tempat bagi segala orang yang sembah segala 
berhala. Dan yang ketujuhnya Hariyah namanya, yaitu tempat 
segala orang yang munafiqîn. 

Yâ hanân yâ munakin barangsiapa yang ada dalam tingkat yang 
di atasnya memanggillah ia dengan katanya, yâ hanân yâ matân. Dan 
barangsiapa yang ada di dalam tingkat yang keduanya memanggil ia 
dengan katanya, ―hai Tuhan kami telah mengalahkan atas kami 
kejahatan kami‖. Dan barangsiapa yang ada pada tingkat yang 
ketiga memanggillah ia dengan katanya, ―hai Tuhan kami keluar 
oleh-Mu akan kami daripadanya, maka jika kembali kami kepada 
berbuat maksiat maka bahwasanya kami sekalian orang yang 
zhalim‖. Dan barangsiapa ada ia pada /70/ tingkat yang keempat 
memanggillah ia dengan katanya, ―rabbanâ zhalamnâ anfusanâ‖ 
artinya ―hai Tuhan kami telah kami zhalimkan diri kami‖. Dan 
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barangsiapa ada ia pada tingkat yang lima memanggi[l]lah ia dengan 
katanya, ―rabbanâ ajir akhirnâ ilâ ajalin qarîb‖, artinya ―hai Tuhan 
kami tita[h]kan oleh-Mu akan kami kepada tempo yang hampir‖. 
Dan barangsiapa yang ada ia pada tingkat yang keenam 
memangi[l]lah ia dengan katanya ―fana‘kan olehmu hai Zabaniyah 
akan Tuhan kami bahwa diringankan daripada kami dulih satu hari 
daripada siksa‖. Dan barangsiapa yang ada pada tingkat yang 
ketujuh memanggi[l]lah ia dengan katanya, ―hai Malik _____58 telah 
dihukumkan atas kami dulih Tuhan Rabb al-‗Âlamîn‖. Maka kata 
Malik bagi sekalian mereka itu bahwasanya sekalian kamu itu 
tetaplah pada tempat itu. 

Dan kata setengah riwayat bahwasanya malaikat yang raja di 
dalam neraka itu memanggi[l]lah ia pada tiap-tiap tingkat. Dan pada 
tingkat yang pertama dengan katanya, ―kecelakaan bagi sekalian 
orang yang dusta‖. Dan pada tingkat yang kedua dengan katanya, 
―maka kecelakaan itu bagi mereka dari karena barang yang disuruh 
oleh sekalian tangan mereka itu‖. Dan pada tingkat yang ketiga 
dengan katanya, ―kecelakaan bagi segala orang yang amat dusta lagi 
amat durhaka‖. Dan pada tingkat yang keempat dengan katanya, 
―kecelakaan bagi tiap-tiap orang yang mengu[m]pat dan orang yang 
mengaibkan (?) akan orang‖. Dan pada tingkat yang kelima dengan 
katanya, ―kecelakaan bagi sekalian yang syirik yang tiada 
mengeluarkan59 zakat hartanya‖. Dan pada /71/ tingkat yang 
keenam dengan katanya, ―kecelakaan bagai sekalian mereka yang 
kafir yang tiada menerima pengajaran daripada dzikrullah‖. Dan 
pada tingkat yang ketujuh dengan katanya, ―kecelakaan60 bagi 
sekalian orang curi takaran yang ada sekalian mereka itu apabila ia 
menerimanya takaran atas sekalian manusia menuntut cukup‖. 

                                                             

58 Teks terkena sobekan dan tidak terbaca. 
59 Dalam teks tertulis ―mengkeluarkan‖. 
60 Sebelum kata ―kecelakaan‖ tertulis ―bagi sekalian‖. Kekeliruan ini 

tampak tidak disadari atau sengaja dibiarkan oleh penyalin naskah. 
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Mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Taala akan kita daripada 
neraka dengan karunia-Nya dan kemurahan-Nya.  

Tanbih. Bermula inilah satu jika-jika telah datang ce[ri]tera 
bahwasanya sekalian orang yang durhaka daripada sekalian orang 
yang beriman apabila masuk sekalian mereka itu ke dalam api 
neraka disiksa orang akan sekalian mereka itu di dalamnya satu 
lahzh, yakni masa yang amat singkat diketahui oleh Allah Taala akan 
qudrat-Nya. Kemudian pula matilah sekalian di dalam api neraka 
itu hingga tiada dirasakan oleh sekalian mereka itu dengan sakit 
siksa. Dan bermula demikian mati itu permuliaan Allah Taala bagi 
segala mereka itu dan tersebut di dalam hadits Nabi shallâ al-Lâhu 
‘alayhi wa sallam bahwasanya Jabrail ‘alayh al-salâm datang ia bagi 
Nabi kita Muhammad shallâ al-Lâhu ‘alayhi wa sallam padahal ia 
menangis. Maka sabda Nabi shallâ al-Lâhu ‘alayhi wa sallam baginya, 
―dengan siapakah engkau menangis hai Jabrail‖. Maka sembahnya, 
―hai Muhammad tiada kering bagiku oleh mata daripada hari 
dijadikan oleh Allah Taala jahannam‖. Maka sabdanya bagi Jabrail, 
―sifatkan olehmu akan jahannam‖. Maka sembah Jabrail baginya, 
―hai Muhammad, bermula tanah /72/ jahannam itu daripada timah 
dan atapnya daripada tembaga dan dindingnya daripada belerang‖.  

Dan satu ce[ri]tera pula bahwasanya nabî al-Lâh Isa ‘alayh al-
salâm berjalan ia pada satu hari maka mendapati ia akan seorang 
yang mudan padahal orang yang muda itu sembahyang di atas batu 
yang besar dan pada sekelilingnya darah yang basah dan darah yang 
kering maka berkata ia Nabî al-Lâh Isa alayh al-salâm baginya, ―hai 
orang yang muda apa jua yang dipohonkan akan dikau, maka 
sembahnya, hai rûh Allah telah (?) atasku oleh takut kepada neraka 
jahannam maka pecahlah oleh hatiku dan dagingku dan kulitku dan 
sekalian anggotaku maka bermula ini darah mengalir daripadanya. 
Maka kembali oleh Nabî al-Lâh Isa dan me[ng]himpunkan akan 
sekalian manusia. Maka disampaikan oleh Nabî al-Lâh Isa itu akan 
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ce[ri]teranya kepada sekalian manusia itu. Kemudian maka 
sabdanya lagi bagi sekalian mereka itu, ―hai sekalian kamu manusia 
mengambil oleh akan pikir daripadanya bermula orang yang muda 
itu daripada anak orang yang masuk di dalam dunia jua takut ia 
daripada api neraka, maka pecah hatinya maka betapa hal orang 
yang di dalamnya. Mudah-mudahan dilindungkan oleh Allah Taala 
kan kita daripadanya dengan karnia-Nya dan kemurahan-Nya. 
Kemudian pula bahwasanya umat nabi kita Muhammad shallâ al-
Lâhu ‘alayhi wa sallam keluar sekalian mereka itu daripada neraka 
dengan syafa‘at nabi kita Muhammad shallâ al-Lâhu ‘alayhi wa sallam.  

Dan bermula kesudahan orang yang keluar mereka itu 
daripada api neraka yaitu satu lelaki61 yang dinamakan orang akan 
dia dengan Jahiyah /73/ dan kata setengah riwayat namanya 
Hanad. Maka firman Tuhannya baginya, ―pergilah olehmu maka 
masuk kamu ke dalam surga‖. Maka ia pun datang kepada surga 
maka terupalah di dalam akal baginya bahwa satu surga itu telah 
penuh. Maka kembali ia kepada Tuhannya dan bersembah ia 
kepada Tuhannya, ―hai Tuhanku telah aku dapat akan surga itu 
telah penuh dengan orang‖. Maka firman Allah Taala baginya, 
―pergilah kamu maka masuk olehmu akan surga maka bahwasanya 
bagimu seumpama dunia ini sepuluh kali padahal ia sekurang-
kurang tempat orang yang di dalam surga‖. Maka apabila masuk ia 
ke dalam surga maka kata sekalian isi surga pada Jahiyah itu oleh 
setengah bagi setengah. Marilah sekalian kita melihat kepada 
sekalian orang itu dimerdekakan62 oleh Allah Taala daripada api 
neraka. Maka apabila mendengar sekalian mereka itu akan 
perkataan segala isi surga itu maka malulah sekalian. Maka berkata 
sekalian dengan katanya, ―hai Tuhan kami dan penghulu kami pinta 
akan dikau dengan demikian karuniain atas kami akan merdeka 

                                                             

61 Dalam teks tertulis ―lelaki2‖ 
62 Dalam teks tertulis ―dimerdehkakan‖ 
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daripada api neraka, sapukan oleh-Mu daripada kami akan ini surat 
yakni suratan pada dahi mereka itu dengan katanya ―hâdzâ i’tiqâd al-
rahmân min al-nâr‖, artinya ―inilah pemerdekaan Tuhan yang bersifat 
rahman daripada api neraka‖. Maka firman Allah Taala, ―hai Jabrail 
sapakan olehmu dengan sayapmu di atas dahi mereka itu‖. Maka 
disapulah oleh Jabrail akan sapunya pada dahinya mereka itu. Maka 
jadilah suratannya itu akan cahaya seperti bulan purnama empat 
belas. /74/ Maka kata sekalian isi surga, ―hai Tuhanku karunia 
oleh-Mu akan kami cahaya pada di dahi kami‖. Maka dikarunia 
o[leh] Allah Taala akan sekalian mereka itu seu[m]pamanya dan 
tiada diketahui oleh orang sekalian mereka itu daripada Tuhan. 
Kemudian daripada itu dan dice[ri]terakan oleh orang bahwasanya 
ia adalah ia di dalam dunia tukang gali tanah. Dan kata setengah 
yaitu [o]rang yang baik niatnya di dalam jual beli. Dan setengah 
daripada barang yang dice[ri]terakan akan dia orang daripada orang 
yang saleh bahwasanya ia telah melihat akan seorang laki-laki yang 
[tu]kang besi menarikan akan besi itu dengan tangannya daripada 
tempat dibakarkannya dan dibalikkan kendi dengan sekalian jarinya 
maka aku kata pada diriku bermula inilah satu laki-laki yang saleh. 
Maka aku hampirkan dripadanya dan aku memberi salam atasnya. 
Maka dijawab olehnya63 atasku salam. Maka aku kata baginya, ―hai 
penghuluku dengan berkat seorang yang telah dikaruniakan atasmu 
dengan kemuliaan ini bahwa doakan olehmu bagiku‖. Maka ia pun 
menangis dan berkata ia, ―hai saudaraku bukan aku ini daripada 
sekalian kaum orang yang saleh teapi aku ce[ri]tera akan dikau 
dengan segala perkara aku ini. Bermula yang demikian itu bahwa 
adalah aku satu laki-laki yang banyak maksiat dan dosanya. Maka 
telah aku utus seorang perempuan yang amat elok daripada seelok-
elok perempuan‖. Dan berkata ia bagiku adakah surat engkau 
berikan bagiku karena Allah Taala. Maka kataku baginya marilah 

                                                             

63 Dalam teks tertulis ―olehmunya‖. 
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engkau suratku kepada rumahku dan aku berikan kepada engkau 
akan barang yang boleh menjagai akan dikau. /75/ Maka ia pun 
tingga[l] akan daku dan ia pergi, kemudian pula kembalilah ia pula 
dan kata ia, demi Allah sesungguhnya telah memberi sangat akan 
hajatku oleh waktu sesungguhnya bahwa aku kembali kepada 
engkau maka aku ambil akan dia. Dan aku pergi dengan dia kepada 
rumahku64 kemudian pula dudukan akan dia dan aku datang 
kepadanya hendak aku berzina dengannya maka ia pun gentar 
seperti bulan yang digantungkan orang pada tempat angin. Maka 
aku kata baginya, dari karena apakah gentar. Maka katanya, aku 
gentar karena takutku daripada Allah Taala azza wajalla bahwa Ia 
pandang akan kita atasnya ini. Maka jika engkau tinggalkan akan 
daku dan tiada berbuat satu denganku niscaya tiada dibakarkan 
akan dikau adalah Allah Taala dengan apinya selamanya tiada di 
dalam dunia dan tiada pula di dalam akhirat. Maka aku tinggalkan 
akan dia dan aku berikan baginya barang yang ada sertaku. Maka 
keluar ia daripada tempatku padahal sesungguhnya aku pun 
pintanya. Maka aku lihat di dalam tidurku akan seorang perempuan 
yang terlebih elok daripadanya. Maka aku kata65 baginya, ―siapa 
engkau‖. Maka katanya, ―aku ini ibu perempuan yang telah datang 
akan dikau itu dan kami ini anak cucu Rasulullah shallâ al-Lâhu 
‘alayhi wa sallam dan tetapi hai saudaraku tiada dibakarkan akan 
dikau oleh Allah Taala dengan apinya tiada di di dalam dunia dan 
tiada di dalam akhirat‖. Maka aku jagalah hal keadaanku suka 
berlebih aku padanya. Maka daripada itu hari akan tinggalkan 
sekalian /76/ maksiat yang ada aku atasnya dan aku kembali 
kepada Allah Taala.  

Dan sabda Nabi shallâ al-Lâhu ‘alayhi wa sallam, ―telah 
memberitahu akan daku oleh Jabrail bahwasanya di dalam neraka 

                                                             

64 Dalam teks tertulis ―ruma mahku‖ 
65 Di sini terjadi pengulangan kata ―kata‖. 



92 Konsep Penciptaan dan Eskatologi Islam dalam Naskah Bima:  
Kajian atas Teks Kitab Tarjamah Al-‘Alâmat Al-‘Allâmat Koleksi Museum Samparaja Bima 

 

itu ada beberapa goanya dan beberapa tempat yang di dalamnya 
disediakan bagi66 orang yang memutuskan akan dirinya bersanak 
saudara dan bagi orang durhaka akan dua ibu bapaknya. Kemudian 
pula [di]bukakan pintu surga daripada kanan arasy dan banyaknya 
tujuh surga. Pertamanya surga Firdaus namanya, dan keduanya 
surga Ma‘wa namanya, dan ketiga surga Khuldi namanya, dan 
keempatnya surga Na‘îm namanya, dan dan kelima surga Jannat 
‗Adn namanya, dan keenam surga Dâr al-Salâm namanya, dan 
ketujuh surga Dâr al-Jalâl namanya. Dan baginya delapan67 pintu 
antara pintu-pintu dua pintu baginya perjalanan seribu tahun di atas 
tiap-tiap pintunya beberapa tenteraannya daripada malaikat-
malaikat yang masuk sekalian mereka itu atas isi surga. Dan berkata 
sekalian mereka itu bagi sekalian isi surga itu, salâmun ‘alaykum bimâ 
shabartum fani’ma uqbâ al-dâr,68 artinya sejahtera atas kamu dengan 
sebab sabar atas sekalian kamu di dalam dunia maka sebaik-baik 
kesudahan tempat bagimu itu yaitu negeri surga dan tanahnya69 
daripada emas dan baunya daripada kesturi. Dan bermula sekalian 
tiap-tiap batu yang kecil70 daripada yaqut tiada daripadanya 
matahari dan tiada pula bulan cahayanya daripada cahaya arasy, 
sekalian makanannya kekal selama-lamanya dan apabila makan 
/77/ segala isi surga itu akan suatu daripada makanan keluarlah 
peluh yang71 harum daripadanya seperti kesturi yang amat 
harumnya. Dan apabila minum sekalian mereka itu air maka keluar 
daripada tubuhnya yang harum seperti kesturi dan tiada ada bagi 
sekalian isi surga lubang pantatnya dari karena bahwasanya sekalian 
dubur itu dijadikan oleh Allah Taala di dalam dunia dari karena 
jalan bagi keluarnya najis.  

                                                             

66 Di sini terjadi pengulangan kata ―bagi‖. 
67 Dalam teks tertulis ―dulapan‖ 
68 Qs. al-Ra‗d/13; 24. 
69 Dalam teks tertulis ―natahnya‖ 
70 Dalam teks tertulis ―kecik‖ 
71 Terjadi pengulangan kata ―yang‖ 
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Dan bermula surga itu tiada ada najis di dalamnya dan jikalau 
bahwasanya seorang laki-laki daripada isi surga membuang 
ludahnya ke dalam laut yang masin niscaya tawarnya. Dan jikalau 
dikeluarkan akan satu jarinya daripada segala jarinya niscaya masam 
[dan] diliha[t]nya akan cahaya matahari dan bulan. Dan 
sesungguhnya telah datang ce[ri]tera bahwasanya hamba yang 
beri[man] beristeri72 ia dengan tujuh puluh bidadari atas tiap-tiap 
satu bidadari tujuh puluh pakaian yang berbunga, dan bertu[m]puk-
tu[m]puk dengan mutiara ada dilihat orang akan otak yang dia 
adalah batasnya daripada ludahnya seperti dilihat oleh orang akan 
minuman yang merah di dalam kaca yang putih tiap-tiap datang ia 
kepada seorang daripadanya didapatkan akan dia bikr dan baginya 
dzakar yang tiada kendur dan baginya pada tiap-tiap sekali seorang 
bertambah-tambah syahwatnya dan lezatnya jikalau didapat oleh 
orang yang di dalam dunia niscaya akan lezat seperti itu niscaya 
pi[ng]san daripada sangat nyamannya. Dan tersebut di dalam hadits 
bahwasanya /78/ sekalian bidadari itu memegang sekalian mereka 
itu akan tangan mereka itu dengan tangan setengah dan 
menyanyilah sekalian mereka itu dengan suara yang yang amat elok 
yang tiada pernah dengar akan dia oleh sekalian makhluk akan yang 
terlebih elok daripadanya. Dan katanya kami ridla tiada kami malu 
selama-lamanya kami orang yang tetap tiada kami orang yang 
berpindah selama-lamanya, kami orang yang manis mukanya tiada 
masam muka kami selama-lamanya, kami orang kekal maka tiada 
rusak selama-lamanya.  

Dan ce[ri]tera oleh orang daripada anak bahwasanya ia telah 
melihat akan bidadari di dalam mimpinya, maka bidadari [i]tu pun 
telah berkata-kata baginya. Maka kemudian daripada itu duduklah 
ia tiga bulan lamanya tiap-tiap ia mendengar akan perkataan orang 
yang di dalam dunia ini lalu ia muntah daripada sangat jahat 

                                                             

72 Dalam teks tertulis ―berseteri‖ 
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bunyinya di dalam pendengaran ia. Dan bermula tiap-tiap bidadari 
bersurat namanya di atas diwan. Maka apabila dikehendaki oleh 
Allah Taala bahwa me[ng]hukumkan antara sekaliannya maka awal-
awal orang yang dipanggil akan dia bagi hisab yaitu sekalian 
binatang yang jinaknya dan yang liarnya maka dihukumkan oleh 
Allah Taala antara sekalian mereka itu bagi sekalian barang yang 
tiada bertindak di dalam dunia mengambil balasan daripada yang 
ditindaknya.  

Maka apabila selesailah Allah Taala daripada yang demikian 
itu maka berfirmanlah Allah Taala bagi sekalian mereka itu jadi 
oleh sekalian kamu akan tanah. Maka jadilah sekalian akan tanah 
maka pada di ketika itu berkatalah sekalian orang yang kafir, ―hai 
harap-harapanku /79/ mudah-mudahan aku menjadi tanah seperti 
sekalian binatang itu. Kemudian dipanggil orang akan sekalian 
orang yang hamba orang, mereka itu pun hadir sekalian. Maka 
firman Allah Taala bagi mereka itu apa jua yang bimbang akan 
sekalian kamu daripada ibadah akan daku. Maka sembah sekalian, 
―hai Tuhan kami telah engkau belakan kami di dalam dunia dengan 
menjadi hamba maka berbimbanglah sekalian kami dengan 
berkhidmat akan penghulu kami daripada berkhidmat akan dikau‖. 
Maka dipanggil oleh Allah Taala dengan Nabî al-Lâh Yusuf ‘alayh al-
salâm Maka firman Allah Taala sesungguhnya telah Aku belakan 
akan dia dengan jadi hamba orang, maka tiada bayang ia daripada 
khidmat akan daku. Kemudian pula maka disuruh orang sekalian 
mereka itu kepada api neraka.  

Kemudian pula didatangkan dengan sekalian orang yang kena 
bala. Maka firman Allah Taala bagi mereka itu apa jua yang 
bimbang akan sekalian kamu daripada khidmat akan Daku. Maka 
sembah sekalian mereka itu, hai Tuhan kami telah Engkau belakan 
kami kami dengan bala maka berbimbang kami kami dengan dia 
daripada ibadah akan dikau‖. Maka panggil oleh Allah Taala akan 
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Nabî al-Lâh Ayub ‘alayh al-salâm. Maka firman Allah Taala, 
―bermula orang ini telah aku balakan akan dia dengan bala yang 
amat sangat dan tiada membimbang akan dia oleh yang demikian 
itu daripada ibadat akan Daku‖. Kemudian pula disuruh oleh Allah 
Taala dengan sekalian mereka itu kepada api neraka. Kemudian 
didatangkan pula dengan sekalian orang yang mempunyai harta. 
Maka firman Allah Taala bagi [sekalian mereka itu, ―apa] jua yang 
/80/ membayang akan sekalian kamu daripada membuat ibadah 
akan Daku?‖. Maka sembah sekalian mereka itu, ―telah Engkau 
karunia[ka]n akan kami dengan harta, maka beri bimbanglah kami 
dengan daripada ibadah akan Dikau‖. Maka dipanggil oleh Allah 
Taala Nabî al-Lâh Sulaiman ‘alayh al-salâm. Maka firman Allah Taala 
bagi sekalian mereka itu, ―bermula ini orang telah Aku karunia[ka]n 
akan dia harta yang amat banyak daripada barang yang tiada Aku 
karuni[ka]n akan sekalian kamu dan tiada bimbang ia akan dia oleh 
yang demikian itu daripada taat akan Daku‖. Kemudian pula maka 
disuruh dengan sekalian mereka itu kepada api neraka. 

Telah berkata setengah orang daripada orang yang shâlihîn 
adalah bagiku empat puluh tahun lamanya tiada menyusahkan 
akan daku adalah suatu melainkan naik fajar yang menyusahkan 
akan daku. Kemudian pula dipanggil oleh Allah Taala dengan 
sekalian orang yang mati perang sabîlillâh maka datanglah tiap-
tiap orang mati di dalam perang sabîl al-Lâh padahal segala 
senjatanya berlumur darah. Maka dijadikan Allah Taala akan 
mukanya seumpamanya matahari. Kemudian pula dudukkan akan 
dia oleh beberapa malaikat kepada surga seperti segala kelakuan 
meringankan oleh sekalian mereka itu akan sorong papannya. Dan 
barang siapa dibunuh orang akan dia hal keadaannya dengan saleh 
diberikan akan punyanya di negeri akhirat.  

Maka apabila selesailah Allah Taala memeriksakan sekalian 
makhluk dijadikan oleh Allah Taala satu malaikat atas rupa Uzair, 
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dan satu malaikat pula seperti rupa nabiyullâh Isa ‘alayh al-salâm 
/81/ ibnu Maryam. Dan dipanggil oleh orang yang memanggil 
maka didengar akan suaranya oleh segala makhluk dengan 
demikian katanya ingat-ingat oleh sekalian kamu hendaklah 
mengikuti oleh tiap-tiap jamaah akan barang yang disembah akan 
dia. Maka mengikutlah oleh Yahudi akan malaikat yang atas rupa 
Uzair, dan mengikut oleh Nashrani akan malaikat yang atas rupa 
Nabî al-Lâh Isa hingga bahwa masuk oleh keduanya akan api 
[neraka]. Dan tiada lagi tinggal pada tempat didirikan sekalian 
mereka73 itu yakni pada[ng] Mahsyar melainkan orang yang 
beriman dan pada sekalian mereka itu orang yang munafik. Maka 
firman Allah Taala, hai sekalian manusia hai yang oleh sekalian 
kamu dengan sekalian barang yang kamu buat tuhan akan dia dan 
barang yang ada kamu sembah akan dia di dalam dunia. Maka kata 
sekalian mereka itu, demi Allah tiada bagi kami tuhan yang 
disembah akan dia dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. 
Maka tajalli lah Allah bagi sekalian mereka itu dan dengan mereka 
itu maka diketahui oleh sekalian mereka itu akan dia maka 
sekalian mereka itu pun tersungkur hal keadaannya sujud bagi 
Allah Taala atas segala mukanya. Dan jatuhlah sujud sekalian oleh 
orang yang munafiq itu atas takutnya firman Allah Taala, wa 
nadla’u al-mawâzîna al-qisth li yawm al-qiyâmah,74 artinya dan lagi 
akan kami hantarkan akan segala timbangan yang adil bagi hari 
kiamat.  

Dan lagi bersalahan segala ulama pada sifat timbangan itu 
dan tetapi telah berkata saydunâ Abdullah ibn Umar adalah bagi 
timbangan dua /82/ dawannya besarnya seperti tujuh petala langit 
dan bumi salah satu daripada keduanya di atas surga dan satu 
daripadanya di atas neraka jahanam. Jikalau dihantarkan tujuh 
                                                             

73 Terjadi pengulangan kata ―mereka‖. 
74 Qs. al-Anbiyâ‘/21: 47. Ada kesalahan penulisan ayat tersebut di dalam 

teks, yaitu tertulis ―…al-yawm al-qiyâmah …‖, seharusnya ―…li yawm al-qiyâmah‖. 
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petala langit dan bumi di dalamnya salah suatu daripadanya niscaya 
meluaskan akan dia padahal di dalam tangan Jabrail memegangnya 
dengan tiangnya lagi memandang kepada lidahnya satu suatu 
daripada dua dawannya daripada cahaya yaitu yang ditimbang 
padanya akan segala kebajikannya. Dan satu pula daripada 
keduanya gelap dan yaitu yang ditimbang padanya akan segala 
kejahatannya. 

Dan bermula kelakuan ditimbang akan segala amal itu 
bahwasanya amal orang yang beriman apabila berat ia naik bagi ke 
atasnya oleh segala kebajikan dan terkebut turun oleh segala 
kejahatannya. Dan bahwasanya orang yang kafir terkebut turun 
oleh timbangan karena sucinya sebelahnya daripada kebajikan. 
Maka apabila telah selesailah oleh timbangan hamba disuruh oleh 
Allah Taala akan dua malaikat mendirikan titian yang namanya 
shirât al-mustqim di atas mulut neraka jahanam yaitu terlebih halus 
daripada bulu dan terlebih tajam daripada pedang. Dan pula dua 
lambungnya beberapa pengkait yang digantungkan oleh orang yang 
akan dia maka ia mengambil akan orang yang disuruh oleh Allah 
Taala dengan mengambil akan dia. Bermula panjang perjalan[an] 
tiga ribu tahun daripada seribu tahun daripadanya naikannya dan 
seribu tahun daripadanya pula turun dan seribu tahun daripadanya 
pula ratanya /83/ perjalanannya atas[nya]. 

Dan telah ce[ri]tera pula bahwasanya saydunâ Jabrail ‘alayh al-
salâm pada suatu dan saydunâ Mikail pada pada tengahnya. 
Menanyalah keduanya akan segala makhluk dengan daripada75 yang 
empat. Pertamanya, daripadanya umur mereka itu di dalam apa hal 
dihabiskan akan dia. Dan keduanya, daripada mudanya mereka itu 
daripada jawabnya. Dan ketiganya, daripada amal mereka itu apalah 
yang dikerjakan denga[n] dia. Dan keempat, daripada segala 

                                                             

75 Dalam teks tertulis ―radipada‖. 
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hartanya mereka itu dimanakah diusahakannya oleh mereka itu dan 
apakah jua tempat yang dibelanjakan akan dia. 

Dan cahaya tiap-tiap manusia tersimpan atasnya jua tiada 
berjalanan padanya oleh lainnya. Dan awal-awal orang yang lalu 
berjalan di atas shirât itu Nabi kita Muhammad shallâ al-Lâhu ‘alayhi 
wa sallam dan umatnya. Kemudian pula Nabî al-Lâh Isa dan 
umatnya, dan kemudian pula Nabi Musa dan umatnya, dan 
kemudian pula dipanggi[l] orang tiap-tiap nabi dengan umatnya 
hingga adalah akhir mereka itu Nabî al-Lâh Nuh dan umatnya. 
Maka setengah mereka itu orang yang lalu seperti angin yang deras, 
dan setengah terlebih cepat daripada kuda, dan setengah seperti 
burung terbang, dan setengah orang yang lalu keadaannya seperti 
berjalan di atas kaki, dan setengah orang yang lalu merangkak di 
lututnya, dan setengah orang yang jatuh di atas mukanya ke dalam 
api neraka. 

Dan telah dinyatakan oleh setengah ulama bahwasanya tiada 
mela[m]paui /84/ oleh seorang akan shirât al-mustaqîm hingga 
ditanyai orang akan dia di atas tujuh jembatan. Bermula jembatan 
yang pertama ditanyai orang padanya daripada imannya dengan 
Allah dan yaitu syahâdatu an lâ ilâha illâ al-Lâh dan Muhammadan 
rasûlullaâh, yakni naik saksi bahwasanya tiada yang disembah 
dengan sebenarnya melainkan Allah dan bahwasanya Nabi 
Muhammad itu pesuruh Allah. Maka apabila jawabannya baik-baik 
dengan dia hal keadaannya bersih suci jawabannya dilepaslah ia. 
Dan ditanyai pada jembatan yang keduanya daripada 
sembah[ya]ngnya maka apabila didatangkan dengan dia hal 
keadaannya sempurna lepaslah ia daripadanya. Dan ditanyai pada 
jembatan yang ketiga puasa bulan Ramadlan, maka apabila 
didatangkan dengan dia hal keadaannya sempurna lepaslah ia. Dan 
ditanyai pada jembatan yang keempatnya daripada zakat hartanya, 
maka apabila didatangkan dengan dia hal keadaannya sempurna 
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lepaslah ia. Dan ditanyai pada jembatan yang kelima dan yang 
keenam dan yang ketujuh daripada me[n]zhalimi manusia. Dan 
ditanyai yang terlebih payah daripadanya pada sekalian jembatan 
yang tujuh itu maka apabila teruslah pergi sekalian minum daripada 
telaga Nabi kita Muhammad shallâ al-Lâhu ‘alayhi wa sallam. Maka 
apabila lama sekalian mereka itu daripadanya hilanglah oleh letih 
dan lelah dan dahaga mereka itu. 

Bermula airnya terlebih sangat putih daripada air susu dan 
baunya terlebih harum daripada kesturi. Bermula banyak kendi 
seperti bilangan [bintang] dari langit. Barangsiapa /85/ minum 
daripadanya akan satu minuman niscaya tiada dahaga selama-
lamanya. Bermula panjangnya perjalanan sebulan dan lebarnyapun 
demikian jua. Adalah di antara sekalian penjurunya sahabat yang 
empat yaitu saydunâ Abu Bakar dan saydunâ Umar dan saydunâ 
Utsman dan saydunâ Ali radliyallâhu anhum ajma’în. Maka barangsiapa 
ada ia marah akan seorang di dalam dunia ini niscaya tiada diberi 
minum akan dia oleh yang lainnya dan dihalau pula daripadanya 
akan orang yang mengganti dan mengubah agamanya dan air telaga 
tertentu dengan Nabi kita Muhammad shallâ al-Lâhu ‘alayhi wa 
sallam tiada dengan lainnya daripada sekalian nabi-nabi 
shalawâtullâhu ‘alayhim ajma’în.  

Telah berkata Syekh Syaybany mudah-mudahan memberi 
manfaat oleh Allah Taala akan kita dengan dia di dalam Nizham-
nya: haudli rasûlillâh shaffan a‘addahu ilayhi al-Lâh dûna al-rusul mâun 
mubarradun an yasyriba minh al-mu’minûn wa kullu man saqâ minh ka’san 
lahû tajid ba‘da hâdzâ al-abârîqa a‘dâd al-nujûm wa ‘urdlatun wa shafan fî 
al-masâfati hadzâ. Dan artinya adapun pula sumur Melayu dan telaga 
Nabi kita Muhammad pesuruh sudah lihat tiada beroleh janjikan 
baginya akan dia pun sudah oleh Allah Taala Tuhan yang amat 
murah segala rasul yang lagi pun tiadalah ia Allah boleh didapat 
memperolehkan dia airnya disanjungkan oleh Tuhan yang serayalah 
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minum daripada segala ahli yang beriman yang mulia dan tiap-tiap 
mereka itu yang dikaruniainya akan satu /86/ minuman 
daripadanya maka tiada manda[pat] kemudian dahaga di dalam 
selama-lamanya. Kemudian pun terlalu sangatlah banyak tiada 
sekali-kali boleh dikhatamkan seperti bilangan bintang di langitlah 
tiada dapat dikira-kiranya oleh segala umat. Maka lebarnya 
perjalanannya sebulan panjangnya pun begitulah. Turun qadarnya 
itu tentu bersamaanlah telah diperiksa-periksa oleh Ariq (?). 

Dikatakan pada satu ce[ri]tera pula bahwasanya adalah jua-jua 
satu nabi itu telaga tempat minum segala umatnya melainkan 
nabiyulllah Shaleh ‘alayh al-salâm. Maka bermula telaganya satu-
satunya. Dan telah ce[ri]terakan daripada Nabi shallâ al-Lâhu ‘alayhi 
wa sallam bahwasanya sekalian nabi itu kemegahan mereka itu 
dengan segala orang yang banyak umatnya. Kemudian pula datang 
mendapatkan oleh beberapa malaikat dan berkata sekalian pula 
bagi segala mereka itu kami jadikan dengan sekalian kamu akan 
ahlinya bagi kami dan pergilah sekalian dengan segala mereka itu 
sampai ke surga. Maka masuklah oleh sekalian mereka itu akan 
surga hal keadannya jarad, yakni bertelanjang, marad, yakni muda-
muda belia, ghurlan, yakni kulup tiada bersunat, maka rupanya pun 
atas rupanya nabî al-Lâh Yusuf. Dan tingginya seperti tingginya nabî 
al-Lâh Adam yaitu enam puluh hasta orang pertengahannya dan 
lebarnya tujuh hasta pada jihat mudanya seperti umur nabî al-Lâh 
Isa yaitu umurnya tiga puluh tiga tahun. Dan kata setengah riwayat 
bahwasanya mereka itu apabila masuk mereka itu akan surga maka 
berkata mereka itu sekalian dengan katanya, bismi al-Lâhi al-rahmân 
al-rahîm al-hamdu lillâhi al-ladzi shadaqa wa’dahû wa aw /87/ ratsnâ al-
ardla natabawwa’u min al-jannati haytsu nasyâ’ fani‘ma ajru al-‘âmilîn,76 
yakni dengan nama Allah jua Tuhan yang mengarunia akan sekalian 
                                                             

76 Qs. al-Zumar/39: 74. Ada kesalahan penulisan ayat tersebut di dalam 
teks, yaitu tertulis ―…wa awrasynâ al-ardla natabawa min … gani‘ma ajru al-‘âmîn‖, 
seharusnya ―…wa awratsnâ al-ardla natabawwa’u min… fani‘ma ajru al-‘âmilîn‖. 
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yang besar-besar dan yang sinar-sinar segala puji tertentu bagi Allah 
Tuhan yang telah memberikan akan kami janji-Nya dan 
mewariskan akan kami akan bumi menempati daripada surga itu 
akan sekiran-kira tempat kami kehendaki maka ialah sebaik-baik 
balasan sekalian orang yang berbuat kebajikan. 

Dan telah berkata Ibn Zaid bahwasanya perempuan yang di 
dalam surga itu berkata bagi suaminya deminya kebesaran Tuhanku 
tiada aku lihat di dalam surga ini akan suatu yang terlebih elok 
daripada kamu hal keadaannya yang isi surga itu maha suci daripada 
kencing dan berak. Dan suci pula daripada belang-belang dan mani 
dan ingus dan perempuan mereka itu suci pula ia daripada haid.  

Faidah. Bermula inilah suatu faedah, telah bersabda Nabi 
shallâ al-Lâhu ‘alayhi wa sallam bahwasanya adalah di dalam surga itu 
satu pintu dinamakan baginya namanya dlajn namanya. Maka 
apabila adalah hari kiamat memanggil adalah yang memanggil 
dengan katanya di manakah segala mereka itu meninggalkan akan 
dia di berinya adanya mengerjakan sembahyang Dluhâ. Bermula 
inilah pintu sekalian sekalian kamu masuklah oleh sekalian kamu 
akan dia dengan rahmat Allah Taala. Dan satu ce[ri]tera pula 
bahwasanya adalah di dalam surga itu satu pintu dinamakan 
baginya adalah orang riya‘ tiada dimasuklah akan dia oleh orang jua 
adapun melainkan sekalian orang yang puasa. 

Tanbihân, bermula /88/ inilah dua jikalau-jikalau. Bermula 
jika-jika yang pertamanya telah disebutkan oleh beberapa ulama 
bahwasanya sekalian makhluk itu lagi berdiri daripada kuburnya 
mereka itu di atas hal yang ada sekalian mereka itu di atasnya di 
dalam dunia dan bagi ada ia besar di dalam dunia besar jua di sana, 
dan jika ada kecil ia di dalam dunia kecil jua di sana, dan jika ada ia 
tinggi di dalam dunia maka yaitu tinggi jua di sana. Maka apabila 
hendaklah masuklah oleh sekalian mereka itu ke dalam surga maka 
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diubahkan oleh Allah Taala akan rupa sekalian mereka itu 
masuklah hal [kea]daannya muda sekaliannya. 

Dan bermula jikalau-kalau yang kedua, apabila tetaplah 
sekalian isi surga dan isi neraka di dalam keduanya maka 
didatangkan oleh Allah Taala akan mereka itu dengan mati seperti 
rupa kibasy yang amat elok hingga berdi[ri]lah mati itu pada antara 
surga dan neraka dan memanggil dengan katanya, hai sekalian isi 
surga adakah kamu sekalian ketahui akan ini. Maka kata mereka itu 
dengan sekalian, bermula inilah mati sembelihkan oleh kamu akan 
dia hingga tiada kami selama-lamanya. Dan memangi[l] pula ia, hai 
sekalian isi neraka adakah sekalian kamu ketahui akan ini, maka 
berkatalah sekalian mereka itu, bermula inilah mati sembelihkan 
olehmu akan dia, aku harap-harap akan Allah Taala pahamkan atas 
kami dengan mati maka bolehlah senang kami daripada siksa. Maka 
disembelihkan akan77 dia pada antara surga dan neraka. Kemudian 
pula memanggil dengan katanya hai sekalian isi surga kekallah 
sekalian kamu dengan tiada mati. /89/ Maka pada ketika itu 
sukalah sekalian isi surga dengan berkekalannya di dalam surga dan 
duka citalah sekalian isi neraka daripada panjang siksa mereka itu 
padanya.  

Dan [ber]salahan antara segala ulama pada orang yang 
menyembelihkan akan mati itu. Maka kata setengah yang 
menyembelihkan akan dia itu nabî al-Lâh Yahya anak Zakaria. Dan 
kata setengah Jabrail ‘alayh al-salâm telah berkata saydunâ Abdullah 
ibnu Abbas radliya al-Lâh ‘anhumâ. Maka antara keadaan sekalian 
surga bersedap-sedap dan bersuka-suka di dalam surga, tiba-tiba 
adalah yang memanggil daripada pihak Allah ‘azza wa jalla dengan 
kata-Nya, pergi olehmu hai Jabrail sekalian surga datang akan 
olehmu akan daku dengan seperti al-quddus dari karena akan 
hendaklah jamu padanya akan Muhammad shallâ al-Lâhu ‘alayhi wa 
                                                             

77 Terjadi pengulangan kata ―akan‖ 
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sallam dan umatnya. Maka pergilah Jabrail kepada surga dan 
dikelilingkan akan dia pada panjangnya dan lebarnya maka tiada 
pada mendapatkan suatu maka datang ia sujud kepada kaki arasy 
dan bersembah ia, hai Tuhanku [se]sungguhnya telah hamba 
kelilingkan akan surga sekalian maka tiada hamba dapat padanya 
suatu. Maka firman Allah Taala ‘azza wa jalla, pergilah engkau 
kepada surga Adn (?)78 dan pandang olehmu padanya maka 
bahwasanya ia suatu penjuru daripada segala penjurunya. Maka 
pergilah Jabrail kepada surga Adn itu kelilingkan akan dia dan tiba-
tiba ia bertemu dengan satu surga daripada mutiara yang merah. 
Adalah ia dimuliakan akan dia oleh Allah Taala di atas sekalian 
surga /90/ dan adalah baginya satu pintu daripada ‗asju, yakni 
daripada emas yang amat merahnya. Maka tiada kuasa disifatkan 
akan dia oleh seorang jua pun melainkan Tuhan yang telah 
berfirman baginya dengan katanya jadilah olehmu maka ia jadi. 

Bermula segala rumahnya tinggi dan segala kayunya pun 
tinggi lagi hampir dengan dia, dan segala burung pun bertutur, dan 
sekalian sungainya terima penjuru-penjuru membaca tasbih akan 
Tuhan baginya kebesaran dan kekal. Telah berkata saydunâ Abdulah 
ibn Abbas radliya al-Lâh ‘anhumâ, tiba-tiba terpandang adalah Jabrail 
itu dengan seorang malaikat yang amat besarnya berdiri ia di atas 
demikian surga itu jikalau disuruh oleh Allah Taala akan demikian 
malaikat itu, bahwasanya ia mencabutkan akan satu tapak kaki 
daripada tempatnya niscaya tiada meluaskan akan dia oleh tujuh 
petala langit dan tujuh petala bumi. Maka dihampirkan daripadanya 
oleh Jabrail dan berkata ia al-salâmu alaykum hai hamba Allah, maka 
dijawabnya akan salam pula atas Jabrail. Dan berkata ia baginya 
Jabrail, siapakah engkau dari pada malaikat. Maka kata Jabrail as, 
bermula aku ini pesuruh Tuhan seru sekalian alam. Maka berkata 
seorang malaikat itu hal keadaannya tercengan dengan katanya 

                                                             

78 Dalam teks tertulis ―andan‖ 
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maha besar Tuhan yang amat besar daripada segala kekuarangan 
tiada pernah aku dengarkan nama ini di dalam selama-lama telah 
dijadikan /91/ akan daku oleh Allah Taala.  

Kemudian pula berkata ia, Jabrail apakah engkau kehendak 
hai Jabrail. Maka berkata Jabrail, aku berkehendak bahwa aku 
mengikatkan akan hadirat al-quddus dengan seruan Allah Taala. 
Maka berkata malaikat itu pula, hai Jabrail apa ada aku dijadikan 
oleh Allah Taala aku surga yang lain daripada ini. Maka berkata 
Jabrail as, bahkan telah dijadilan oleh Allah Taala tujuh surga yang 
lain daripada ini. Maka berkata malaikat yang besar itu, siapakah 
yang menunggu akan dia. Maka berkata Jabrail, yang menunggu 
akan dia malaikat Ridwan namanya. Maka berkata malaikat itu bagi 
Jabrail, siapakah yang membawa akan dia sama-sama dengan 
engkau. Maka berkata Jabrail, tiada seorang jua pun aku tetap 
angkat akan dia hal keadaannya [a]ku seorang diri dikau. Maka 
berkata malaikat itu yaitu hal keadaannya tercengang, lâ hawla walâ 
quwwata illâ billâh al-‘aliyyi al-‘azhîm, artinya tiada mempunyai dia 
boleh menolong segala ke[r]jaannya dan tiada pula yang 
mempunyai kekuatan yang boleh mengerjakan akan kebajikan itu 
melainkan dengan pertolongan Allah Taala Tuhan yang amat tinggi 
lagi amat besar dengan inilah telah dijanji akan daku oleh Tuhanku. 
Maka kata Jabrail baginya, di mana sekalian anak kunci hai 
saudaraku. Maka kata [malaikat itu] adalah segala anak kuncinya di 
dalam lambungku yang kanan daripada selama-lama[nya] telah telah 
dijadikan akan daku oleh Allah Taala dan dijadikan dia.  

Maka sabda Nabi shallâ al-Lâhu /92/ ‗alayhi wa sallam, 
jikalau bahwasanya satu anak kunci daripada segala anak kunci 
dikeluarkan daripada tempatnya niscaya tiada boleh muat di dalam 
tujuh petala langit dan bumi. Maka apabila mengambil oleh Jabrail 
‘alayh al-salâm akan segala anak kunci membukalah olehnya akan 
sayapnya di bawahnya dan suruh oleh Allah Taala akan angin 
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Shaba bahwasanya mengulang akan Jabrail atas mengangkatkan 
akan dia maka diangkatkan akan dia dengan sekalian rumahnya dan 
qubahnya dan kampungnya dan segala segala negeri di dalamnya 
dan segala kayu dan bidarinya dan waladannya yakni anak-anak di 
dalamnya hingga dihantarkan akan dia pada antara arsy al-rahmân di 
jannat ‘adn.  

Maka datang akan dia oleh yang memanggil daripada pihak 
Tuhan yang bersifat rahman dan kata-Nya, hai Jabrail pergi 
olehmu ambil Muhammad dan umatnya dan sekalian nabi-nabi 
dan sekalian nabi pesuruh bawa akan mereka itu kepada-Ku dan 
kepada jamua-Ku dan kemurahan-Ku. Maka pergilah Jabrail 
kepada sekalian surga dan memanggillah ia dengan suara yang 
amat keras mendengar akan dia oleh sekalian orang yang hampir 
dan orang yang jauh dan [de]ngan katanya, hai Muhammad 
kekasih oleh Allah Taala membaca akan dikau akan salam dan 
tetapkan akan dikau dengan aku dan permuliaan dan panggil 
akan dikau dan umat engkau dang sekalian nabi-nabi dan nabi 
pesuruh kepada jamuan-Nya. Maka berdi[ri]lah ia datang kepada 
bapaknya, nabî al-Lâh Adam ‘alayh al-salâm dan kepada nabî al-Lâh 
Ib /93/ rahim al-halîlullâh dan kepada sekalian nabi-nabi dan 
sekalian umat. Kemudian pula datanglah dua oleh orang kepada 
nabi kita Muhammad shallâ al-Lâhu ‘alayhi wa sallam akan satu 
najîb yakni kuda. Bermula kepalanya daripada yâqût dan bahunya 
daripada zamrud dan dadanya daripada emas dan dua kakinya 
daripada marjan. Kemudian pula di atas diberikan di atas kepala 
Nabi kita Muhammad shallâ al-Lâhu ‘alayhi wa sallam akan quba 
(?) kemuliaan dan hambarkan orang akan bendera yang bernama 
lû’ al-hamd dan menunggu oleh nabî al-Lâh Adam dan nabî al-Lâh 
Ibrahim al-halilullah dan beberapa jamaah daripada sekalian 
nabi-nabi yang bukan pesuruh dan nabi-nabi yang pesuruh di 
jalan kanan dan tinggal lagi daripada sekalian nabi yang bukan 
pesuruh dan segala nabi pesuruh jalan pihak kirinya dan jalan 
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sekalian di dalam jamaah yang satu dan di dalam shaf yang satu. 
Dan bermula segala kayunya surga itu memanggi[l] oleh 
setengahnya akan setengahnya dan katanya menepi oleh sekalian 
kamu daripada jalan jamaah Rasulullah shallâ al-Lâhu ‘alayhi wa 
sallam supaya jangan merusakkan oleh sekalian kamu akan shaf 
mereka itu. 

Dan ce[ri]tera daripada saydunâ Abdullah ibnu Abbas radliya 
al-Lâh ‘anhumâ daripada nabi shallâ al-Lâhu ‘alayhi wa sallam awal-
awal barangsiapa bertemu sekalian mereka itu dengan dia yaitu satu 
di rumah daripada firaq panjangnya kadar perjalanan seribu tahun 
dan lebarnya demikiankan jua maka berjalanlah sekalian mereka itu 
di atasnya terlebih cepat79 daripada ekor mata80 memandang. 
Kemudian pula nyatalah bagi sekalian mereka itu /94/ satu rumah 
pula daripada emas panjangnya kadar perjalanan dua ribu tahun 
demikian jua lebarnya. Maka jalanlah sekalian mereka itu atasnya 
terlebih cepat daripada ekor mata memandang. Kemudian nyatalah 
bagi sekalian mereka itu rumah yang ketiga daripada rumah yang 
hijau panjangnya kadar perjalanan tiga ribu tahun dan lebarnya pun 
demikian jua. Maka berjalanlah sekalian mereka itu di atasnya 
terlebih cepat daripada ekor mata memandang. Kemudian pula 
nyatalah bagi mereka itu rumah yang keempat yaitu daripada yakut 
yang merah panjangnya kadar perjalanan empat ribu tahun lebarnya 
pun demikian jua. Maka berjalanlah sekalian mereka itu di atasnya 
pada hal terlebih cepat daripada ekor mata memandang. Kemudian 
pula nyatalah bagi sekalian mereka itu oleh rumah yang kelimanya 
yaitu daripada yaitu yang kuning panjangnya kadar perjalanan lima 
ribu tahun dan lebarnya pun demikian jua. Maka berjalanlah 
sekalian mereka itu di atasnya pada hal terlebih cepat daripada ekor 
mata memandang. Kemudian pula nyatalah bagi sekalian mereka 

                                                             

79 Dalam teks tertulis ―cehat‖ 
80 Dalam teks tertulis ―matahari‖. 
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itu oleh rumah81 yang keenamnya yaitu daripada zabarjad 
panjangnya kadar perjalanan enam ribu tahun dan lebarnya pun 
demikian jua. Maka berjalanlah sekalian mereka itu atasnya pada hal 
terlebih cepat daripada ekor mata memandang. Kemudian pula 
nyatalah bagi sekalian mereka itu oleh rumah yang ketujuhnya yaitu 
daripada zamrud panjangnya kadar perjalanan tujuh ribu tahun dan 
lebarnya pun demikian jua. Maka berjalanlah sekalian mereka itu 
atasnya pada hal terlebih cepat daripada ekor mata memandang. 
Kemudian pula nyatalah bagi mereka itu /95/ oleh rumah yang 
kedelapan yaitu daripada tanah yang putih panjangnya kadar 
perjalanan tujuh ribu tahun dan lebarnya pun demikian jua. Maka 
berjalanlah sekalian mereka itu atasnya terlebih cepat daripada ekor 
mata memandang. Kemudian pula nyatalah bagi sekalian mereka 
itu oleh rumah yang kesembilan yaitu daripada jauhar panjangnya 
kadar perjalanan sembilan ribu tahun dan lebarnya pun demikian 
jua. Maka berjalanlah sekalian mereka itu atasnya pada hal terlebih 
cepat daripada ekor mata memandang. Kemudian pula nyatalah 
bagi sekalian mereka itu oleh rumah yang kesepuluh yaitu daripada 
jauhar panjangnya kadar perjalanan sepuluh ribu tahun dan 
lebarnya pun demikian jua. Maka berjalanlah sekalian mereka itu 
atasnya pada hal terlebih cepat daripada ekor mata memandang. 

Telah berkata saydunâ [Abdullah] ibnu Abbas ra daripada 
Nabi shallâ al-Lâhu ‘alayhi wa sallam maka pada ketika itu nyatalah 
bagi sekalian mereka itu cahaya hadlratul qudus padahal masih jauh 
daripadanya kadar sepuluh ribu tahun masa pada antaranya dan 
antara tempat itu dan nyatalah bagi sekalian mereka itu sekalian 
rumahnya dan sekalian kayunya. Bermula sekalian rumahnya itu 
tinggi dan segala kayu pun jua Tuhan yang ada baginya kebesaran 
Allah berbuat dengan yang amat eloknya dan sungainya terpancar-
pancar airnya dan segala burungnya dan kekal. Maka apabila 
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sampailah segala mereka itu kepada hadlratul qudus maka tiba-tiba 
ada82 pada hadlratul qudus itu satu maraj yang hijau. Bermula 
panjangnya /96/ maraj itu kadar pada perjalanan seribu tahun dan 
lebarnya pun demikian jua. Dan artinya marjan itu yaitu tempat 
yang luas dan adalah di dalamnya air apa-apa rumahnya yang amat 
banyak tiada mengetahui akan bilangannya melainkan Allah Taala. 
Maka apabila masuklah sekalian mereka itu ke dalam demikian 
marjan itu, maka melihatlah oleh mereka itu akan sekalian piring 
yang dijanjikan oleh Allah Taala bagi mereka itu daripada beberapa 
nikmat yang kekal dan kemuliaan yang sempurna di dalam 
demikian marjan itu. Maka sukalah sekalian mereka itu dan 
tentunya kekekalan oleh mereka itu pada hadirat tuhan seru 
sekalian alam. 

Telah bersabda Nabi shallâ al-Lâhu ‘alayhi wa sallam maka 
apabila sampailah sekalian mereka itu kepada hadlirat al-qudus 
maka mendapatkan oleh tiap-tiap seorang daripada mereka itu akan 
namanya surat di atas rumahnya. Kemudian maka turunlah sekalian 
mereka itu daripada kudanya mereka itu dan pandang oleh sekalian 
mereka itu akan barang yang telah dijanjikan Allah bagi mereka itu 
daripada segala nikmat yang senantiasalah. Kemudian pula 
keluarlah mereka itu daripada demikian itu marjan kepada maraj 
yang lain yang terlebih luas daripadanya dan duduklah mereka itu di 
atas beberapa kursi dan beberapa mimbar.  

Dan bermula beberapa kayu di atas mereka itu pokoknya 
daripada emas dan segala daunnya menjadi pakaian orang yang di 
dalam surga. Bermula tiap-tiap satu dari kayunya daripada surganya 
seperti bukit adalah ia shaf-shaf. Maka adalah antara dua shaf 
daripadanya tujuh ribu rumah, tiap-tiapsatu rumah seribu kursi 
daripada emas, panjangnya tiap-tiap satu /97/ kursi daripadanya 
tiga ratus hasta. Maka apabila berkehendak oleh hamba Allah yang 
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beriman bahwa naik ia ke atas satu kursi daripadanya maka ia 
merendahkan dirinya hingga kadar satu hasta. Maka apabila telah 
duduklah ia atasnya kembalilah ia tinggi seperti asalnya yaitu tiga 
ratus hasta. Apabila berkehendak bahwasanya ia berjalan dengan 
dia maka berjalanlah kursi itu. Dan apabila keinginannya ia bahwa 
ia terbang dengannya maka berterbanglah ia antara sekalian kayu 
itu. Dan apabila berkehendak bahwa makan ia daripada buah-
buahannya83 maka dipotongkan daripadanya akan barang yang 
dikehendakinya akan dia. 

TANBÎH. Bermula inilah satu jikalau [se]sungguhnya telah 
datang ce[ri]tera daripada hadits Nabi shallâ al-Lâhu ‘alayhi wa sallam 
bahwasanya adalah di atasnya tiap-tiap satu kursi itu tujuh puluh 
rupa hamparan dan tebal dari daripada sutera yang halus dan yang 
kasar lagi adalah pada keliling tiap-tiap satu kursi itu tujuh puluh 
orang yang berkhidmat dengan dia di dalam tiap-tiap tangannya 
seorang mereka itu satu mangkuk daripada tiap-tiap satu mangkuk 
tujuh puluh warna daripada minuman. Dan lagi pula adalah bagi 
tiap-tiap satu wali daripada awliyâullâh tujuh puluh bidadari di atas 
tiap-tiap satu bidadari tujuh puluh makanan. Maka mengambil 
kesukaanlah oleh wali Allah Taala itu dengan tiap-tiap seorang 
dikehendaki daripada mereka itu. Maka firman Allah Taala bagi 
sekalian mereka itu rezeki mereka itu di dalam surga itu pada ketika 
pagi-pagi /98/ dan petang-petang. Dan datang ce[ri]tera daripada 
hadits Nabi shallâ al-Lâhu ‘alayhi wa sallam bahwasanya segala isi 
surga itu mendatangkan akan sekalian mereka itu oleh satu malaikat 
yang kedudukan akan pintu mereka itu. Maka berkata sekalian 
bidadari, siapa yang datang ini. Maka berkata malaikat itu baginya, 
akau seorang malaikat suruhan daripada Allah aku datang dapat 
bagi penghulu sekalian kamu ini pemberian daripada Allah sebab ia 
telah mengerjakan sembahyang subuh di dalam dunia. Maka 

                                                             

83 Dalam teks tertulis ―bua2buahannya‖ 
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dibukakan oleh sekalian mereka itu baginya akan pintu maka 
masuklah malaikat itu maka ia berkata al-salâmu ’alaykum.  

Dan lagi katanya, bermula Allah Taala memuji salam akan 
kamu. Dan lagi firman Allah Taala bagi kamu dengan kata-Nya 
demi Allah [se]sungguhnya telah adalah kamu sekalian di dalam 
dunia telah kamu kerjakan akan sembahyang shubuh maka 
terimalah oleh sekalian kamu hadia ini karena tiada aku beri bagi 
kamu balasan di dalam dunia. Maka inilah hadiahnya maka 
dihantarkan oleh malaikat itu akan satu bu[ng]kus (?) daripada 
emas, di atasnya tujuh puluh pengikatnya yang sepuluh daripadanya 
itu daripada emas84 dan yang sepuluh daripadanya perak, dan yang 
sepuluh daripadanya yaqut, dan yang sepuluh daripadanya zabarjad, 
dan sepuluh daripadanya marjan, dan yang sepuluh daripadanya 
mutiara, dan yang sepuluh daripadanya akik. Dan lagi adalah tiap-
tiap suatu daripadanya tiada menyerupakan /99/ yang lain dan 
tiada pula bercampur oleh setengahnya. Dan adalah atasnya roti 
yang amat putihnya tiada disentuh akan dia oleh segala tangan 
tetapi adalah ia jadi dengan kekuasaan-Nya Tuhan yang firman bagi 
suatu dengan dikatakan kun fayakun, yakni jadi olehmu maka jadi ia. 
Maka adalah talam itu ditutupkan dengan saputangan daripada 
sutera yang halus lagi hijau warnanya. Maka makanlah sekalian 
mereka itu pada daripada demikian makanan itu akan barang yang 
kenyangnya oleh mereka itu. Maka dapatkan oleh sekalian mereka 
itu daripada tiap-tiap suap akan lezat yang terlebih daripada suap 
yang pertamanya, dan bahwasanya seorang laki-laki daripada isi 
surga itu mendapatkan di dalam tiap satu suap daripadanya akan 
segala barang yang cita akan dia di dalam dunia.  

Dan telah berkata setengah ulama bahwasanya sekalian nabi-
nabi yang bukan pesuruh dan sekalian nabi-nabi pesuruh makan 

                                                             

84 Di sini terdapat potongan kalimat ―dan yang sepuluh daripadanya itu 
emas‖ yang tampaknya merupakan pengulangan potongan kalimat sebelumnya. 
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sekalian mereka itu jalan satu jihat. Dan Nabi kita shallâ al-Lâhu 
‘alayhi wa sallam dengan segala umatnya makan jalan satu jihat yang 
lain karena diberi kemuliaan oleh85 Allah Taala bagi sekalian 
mereka itu. Dan telah datanglah satu ce[ri]tera bahwasanya sekalian 
isi surga itu seratus dua puluh shaf, dan umat Nabi kita 
Muhammad shallâ al-Lâhu ‘alayhi wa sallam delapan puluh shafnya 
yaitu dua salas (2/3 ?) isi surga kemudian pula bahwasanya seorang 
malaikat yang telah datang dengan hadiah daripada Tuhan kita 
memberi salam atas sekalian mereka itu dan keluar [i]a. maka 
apabila adalah waktu zhuhur maka diperbuat /100/ akan pula akan 
seperti kelakuan yang diperbuatkan akan dia di dalam waktu 
shubuh demikianlah diperbuat pada Ashar dan Maghrib dan Isya.  

Kemudian pula bahwasanya seorang laki-laki di dalam surga 
itu dihamparkan akan segala talam dan segala bejana dan 
berkehendak ia bahwa memberi akan dia bagi malaikat itu. Maka 
tertawa-tawa oleh malaikat itu akan dia dan berkata malaikat itu 
bagi mereka itu, jangan oleh sekalian kamu serta aku akan seperti 
kelakuan kamu kerjakan di dalam dunia kamu makan akan 
beberapa hadiah dan kamu balikkan akan sekalian tempatnya 
kepada orang yang mempunyai hadiah yakni memberi. Maka 
adapun segala isi dunia itu yaitu memberi akan suatu hadiah kepada 
kamu karena berkehendak mereka itu kepada yang diberi oleh 
mereka itu. Maka kamu padanya, dan adapun pemberian itu maka 
yaitu daripada Tuhan yang kaya lagi murah yang tiada menerima 
kekurangan oleh milik-Nya dan tiada pula habis oleh isi 
kandungannya. Dan barangsiapa yang ada ia di dalam dunia 
memperbuatkan akan sembahyang dan ibadah yang lain yang lebih 
daripada sembahyang fardlu yang lima waktu yaitu daripada segala 
yang sunat maka diberikan baginya oleh Tuhan yang Haq Jalâlah 
akan yang terlebih baik daripada lima hadiah.  

                                                             

85 Terjadi pengulangan kata ―oleh‖. 
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Maka apabila telah selesailah sekalian mereka itu daripada hal 
yang demikian itu, maka firman Tuhan jalla jalâlah dengan kata-
Nya, marhaban bi ‘ibâdi wazarwi, artinya kelak akan dengan segala 
hambaku ini dan dengan segala orang yang ziarah kepada Aku hai 
segala malaikat beri minum olehmu akan segala hamba-Ku ini. 
/101/ Maka didatangkan akan sekalian mereka itu oleh beberapa 
malaikat itu dengan86 beberapa kendi air daripada emas dan jawahir 
dan yaqut pada hal penuh sekalian daripada air yang tiada asin dan 
daripada susu yang tiada berubah rasanya, dan daripada air arak 
yang sedap sekalian orang yang minum akan dia, dan daripada 
madu yang bersihkan daripada lilin. Maka diminumkan oleh 
mereka itu akan barang yang didatangkan akan dia oleh mereka itu. 
Maka didapatkan oleh mereka itu pada tiap-tiap suatu minum 
daripadanya akan manis yang tiada pada yang pertamanya. Maka 
apabila minum mereka itu akan satu minuman daripadanya 
hancurlah oleh tiap-tiap suatu yang dimakan akan dia daripada 
makanan ini. Maka keluar ia menjadi peluh yang amat harum 
seperti kesturi. Dan telah berkata setengah ulama bahwasanya 
adalah di dalam surga itu delapan minuman. Pertama-tama, air yang 
tiada asin, dan yang kedua air susu, dan ketiga air arak, dan 
keempat air madu, dan kelima air sarbit (?), dan keenam air salsil (?) 
yaitu suatu minuman di dalam surga tiada ada dalam dunia ini dan 
kata Qail (?) yaitu air susu yang tiada ada natunannya (?) dan 
berkata setengahnya satu macam daripada air arak, dan ketujuh air 
tanim yaitu suatu macam air minuman didalam surga yang mengalir 
ia naik keatas segala kayu tamar mereka itu, dan delapan air rahiq 
yaitu yang sebaik-baik daripada sekalian macam arak dan racikan 
akan dia.  

Maka apabila telah selesailah mereka itu daripada /102/ 
demikian itu minuman itu maka firman Allah Taala bagi mereka itu 
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dengan kata-Nya kalau (keluar) akan dengan segala hamba-Ku dan 
sekalian orang yang ziarah ke Daku hai malaikat-Ku beri makan 
buah-buahan olehmu akan sekalian hamba-Ku. Maka didatangkan 
akan sekalian mereka itu oleh sekalian malaikat itu dengan 
beberapa talam dari emas yang amat merah dan bertentu-tentu 
dengan mutiara dan jauhar dan yaqut dan zabarjad. Hal keadaannya 
penuh-penuh dengan beberapa buah-buahan daripada Tuhan yang 
haqqa subhânahû wa ta‘alâ. Dan adalah tutupan di atasnya daripada 
sutera yang halus dan kasarnya. Maka dimakan oleh sekalian 
mereka itu daripada demikian buah-buahan itu akan barang yang 
kenyangnya.  

Maka apabila selesailah sekalian mereka itu daripada hal yang 
demikian itu maka firman Allah Taala ‘azza wa jalla dengan kata-
Nya marhaban87 bi‘ibâdî wa zawâ[r]î, artinya keluarkan dengan segala 
hamba-Ku air dan segala orang yang ziarah akan Daku hai segala 
malaikat-Ku. Beri pakaian olehmu akan segala hamba-Ku pakaian 
daripada pakaian yang di dalam surga yang berlain-lain jenis 
warnanya. Hal keadaannya disekelilingkan akan dia dengan cahaya 
yang datang daripada Tuhan yang bersifat rahmân. Maka diberi 
pakai akan tiap-tiap seorang daripada mereka itu akan tujuh puluh 
pakaian. Bermula tiap-tiap satu daripada pakaian yang tujuh puluh 
itu bermacam warnanya dengan tujuh puluh warnanya tiada 
padanya pakaian yang menyerupai akan yang lain. Dan bahwasanya 
seorang laki-laki daripada isinya surga itu memegang atas tujuh 
puluh pakaian itu /103/ seperti kelakuan memegang oleh orang 
daum kayu yang bernama tamman (?).  

Maka apabila selesailah sekalian mereka itu daripada yang 
demikian itu, maka firman Allah Taala pula marhaban bi‘ibâdî wa 
zawârî, artinya keluarkan dengan segala hamba-Ku dan segala orang 
yang ziarah akan Daku hai malaikat-Ku berikan olehmu pakai 
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gelang kaki dan tangannya akan segala hamba-Ku ini. Maka 
didatangkan oleh segala malaikat itu akan mereka itu akan 
beberapa-beberapa gelangan tangannya dan kakinya daripada emas 
dan perak. Maka diberikan pakai akan segala mereka itu oleh segala 
malaikat ini [a]kan demikian gelagung itu pada kaki dan tangan 
mereka itu sampai setengah betis dan tengah lengannya mereka itu. 
Telah berkata sayyidana ‗Abd al-Lâh ibn ‗Abbâs radliya al-Lâh 
‘anhumâ, apabila jatuh oleh satu gelang atas suatu gelang nisacaya 
didengarkan baginya oleh orang akan bunyi daripada perjalanan 
lima ratus tahun tiada pernah didengarkan oleh sekalian yang 
mendengarkan bunyinya yang terlebih daripadanya dan jikalau 
didengarkan sekalian isi dunia ini akan bunyinya demikian gelang 
itu niscaya mati sekalian mereka itu daripada hal yang demikian itu. 
Maka firman Allah Taala ‘azza wa jalla pula bagi mereka itu dengan 
katanya marhaban bi‘ibâdî wa zawârî, yakni keluarkan dengan segala 
hamba-Ku dan sekalian orang yang ziarah akan Daku hai malaikat-
Ku hia /104/ skan olehmu akan sekalian hamba-Ku ini. Maka 
didatangkan akan sekalian mereka itu oleh segala malaikat itu 
beberapa cincinnya daripada emas dan perak dan mutiara dan yaqut 
dan zabarjad dan akik dan balur, yaitu satu macam daripada lu‘lu‘ 
dan jawahir yang amat putih inilah macam ikatannya. Dan bermula 
permatanya yaitu daripada jawahir dan zamrut yang hijau. Bermula 
tiap-tiap manusia didatangkan baginya dengan sepuluh cincin itu. 
Satu ini kiranya yang menunjuk atas kekal mereka itu di dalam 
surga, bersurat di atasnya cincin yang ada pada ibu tangannya 
salâmun ‘alaykum thibtum fadkhulûhâ [khâ]lidîn,88 artinya peselamat 
Allah Taala atas sekalian kamu telah be[r]baik-baiklah sekalian 
kamu maka masuk ia akan surga itu hal keadaannya kamu kekal 
selama-lamanya. Dan tersurat di atas cincinnya yang keduanya 

                                                             

88 Qs. al-Zumar/39: 73. Ada kesalahan penulisan ayat tersebut di dalam 
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salâmun qawlan min rabb al-rahîm,89 artinya bermula inilah satu salam 
perkenan-Nya daripada Tuhan yang bersifat dengan rahîm yakni 
sayang. Dan bersurat di atas cincin yang ketiganya wa qâlû al-hamdu 
li al-Lâh alladzî shadaqanâ wa‘dahû wa a[w]ratsnâ al-a[r]dla natabawwa’u 
min al-jannati haytsu nasyâ’u fani‘ma [a]jr al-‘âmilîn,90 artinya bermula 
segala puji itu teruntuk bagi Allah Tuhan yang amat membetuli 
akan janji-Nya dan memberi pusaka akan kami bumi kami 
menikmati daripada surga akan sekira-kira tempat kami kehendaki 
akan dia maka ialah sebaik-baik balasan bagi sekalian orang yang 
beramal. Dan bersurat di atas cincinnya yang keempat al-hamdu li al-
Lâh alladzî adzhaba ‘annâ al-khazana inna /105/ rabbanâ laghafûrun 
syakû[r],91 artinya bermula segala puji itu teruntuk bagi Allah Tuhan 
yang menghilangkan daripada kami akan duka bahwasanya Tuhan 
kami amat mengetahui lagi diberikan akan segala hamba-Nya yang 
syukur. Dan tersurat di atas cincin yang kelima inna al-muttaqîna fi 
jannâtin wa na‘îm,92 artinya bahwasanya sekalian orang yang takut itu 
di dalam beberapa surga dan beberapa nikmat. Dan bersurat di atas 
cincin yang keenam inna ashhâb al-jannati [al]-yauma fî syugulin 
fâkihûn,93 artinya bahwasanya orang yang mempunyai surga pada 
hari itu di dalam bimbang dengan makan buah-buahan. Dan 
bersurat di atas cincinnya yang ketujuh wa tilka al-jannatu allatî 
ûritstumûhâ bimâ kuntum ta‘malûna, lakum fîhâ fâkihatun katsîratun wa 

                                                             

89 Qs. Yâsîn/36: 58. 
90 Qs. al-Zumar/39: 74. Ada kesalahan penulisan ayat tersebut di dalam 

teks, yaitu tertulis ―…wa aratsnâ al-adla … fana‘lamu jar al-‘âmilîn‖, seharusnya 
―…wa awratsnâ al-ardla … fani‘ma ajr al-‘âmilîn‖. 

91 Qs. Fâthir/35: 34. Ada kesalahan penulisan ayat tersebut di dalam teks, 
yaitu tertulis ―…laghafûrun syakur‖, seharusnya ―…laghafûrun syakûr‖. 

92 Qs. al-Thûr/52: 17. 
93 QS. Yâsîn/36: 55. Ada kesalahan penulisan ayat tersebut di dalam teks, 

yaitu tertulis ―…yauma fî syugulin fâkihîn‖, seharusnya ―…al-yauma fî syugulin 
fâkihûn‖. 
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minhâ ta’kulûn,94 artinya dan bermula demikian surga itu Engkau 
pusakakan akan dia dengan barang yang telah ada sekalian kamu 
kerjakan daripada amal yang saleh adalah bagi kamu padanya buah-
buahan yang banyak-banyak dan daripadanya engkau makan. Dan 
bersurat di atas cincin yang kedualapan inna al-muttaqîna fî jannâtin 
wa naharin fî maq‘adi shidqin ‘inda malîkin muqtadirin,95 artinya 
bahwasanya sekalian orang yang takut itu di dalam beberapa surga 
dan sungai pada tempat kedu[du]kan yang benar yaitu pada rahmat 
Tuhan yang mempunyai kerajaan lagi yang mempunyai kekuasaan. 
Dan tersurat di atas cincin yang kesembilan salâmun ‘alaykum bimâ 
shabartum fani‘ma uqba al-dâr,96 artinya selamat Allah Taala atas 
sekalian kamu di dalam dunia maka sebaik-baik kesudahan tempat 
kamu itu yaitu /106/ negeri surga. Dan tersurat di atas cincin yang 
kesepuluh lâ yamassuhum fîhâ nashabun wamâ hum minhâ bi mukhrajîn,97 
artinya tiada disentuhkan akan sekalian mereka itu di dalam surga 
itu oleh kepayahan dan tiada pula mereka itu keluar daripadanya.  

Maka apabila selesailah mereka itu daripada demikian maka 
firman Allah Taala ‘azza wa jalla, marhaban yâ ‘ibâdî wa zawârî, artinya 
hai sekalian malaikat-Ku berikan oleh kamu pakai akan mahkota 
akan sekalian hamba-Ku ini. Maka didatangkan akan sekalian 
mereka itu oleh sekalian malaikat dengan beberapa mahkota 
daripada emas yang amat merah bertu[m]puk-tu[m]puk dengan 
mutiara dan jawahir. Maka bermahkota sekalian sekalian mereka itu 
dengan dia. Adalah bagi tiap-tiap satu daripadanya empat penjuru. 
Adalah di atas tiap-tiap satu penjuru yaqut yang penuh. Jikalau 

                                                             

94 Qs. al-Zukhrûf/43: 72-73. Ada kesalahan penulisan ayat tersebut di 
dalam teks, yaitu tertulis ―…minhâ ta’mâlûn‖, seharusnya ―…minhâ ta’kulûn‖. 

95 QS. Al-Qamar/54: 54-55. Ada kesalahan penulisan ayat tersebut di 
dalam teks, yaitu tertulis ―…muqtadirî‖, seharusnya ―…muqtadirin‖. 

96 Qs. al-Ra‗d/13: 24 
97 Qs. al-Hijr/15: 48. Ada kesalahan penulisan ayat tersebut di dalam 
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digantungkan akan satu yaqut daripadanya di dalam langit dunia 
niscaya menang ia atas cahaya matahari dan bulan. 

Maka apabila selesailah mereka itu daripada yang demikian 
itu maka firman Allah Taala marhaban yâ ‘ibâdî wa zawâ[r]î, artinya 
hai sekalian malaikat-Ku berikan olehmu pakai bau-bau dan akan 
sekalian hamba-Ku ini. Maka berhalatlah sekalian malaikat pergi 
kepada segala burung di dalam surga. Maka dipalingkan oleh 
mereka itu akan dia kesturi yang amat harumnya dan ‘anbar yang 
amat harumnya baunya. Kemudian pula bahwasanya demikian 
segala burung itu beterbang lalu menggerak-gerakkan akan 
sayapnya di atas kepala mereka itu. Maka diharumkan akan sekalian 
mereka itu daripada awal mereka itu sampai akhirnya mereka itu. 

Maka apabila selesailah daripada hal yang de /107/ mikian 
maka firman Allah Taala marhaban yâ ‘ibâdî wa zawârî, artinya hai 
sekalian malaikat-Ku perdengarkan oleh kamu akan sekalian 
hamba-Ku ini akan segala bernyanyian. Maka pergilah beberapa 
malaikat, maka hadirlah beberapa orang yang tukang menyanyi di 
dalam surga daripada bidadari dan serunai yang [di]gantungkan 
dengan beberapa cawang kayu surga itu ditungkukan oleh demikian 
kayu itu akan beberapa serunai pada tiap-tiap satu cawangnya tujuh 
puluh tibu serunai dan bertiuplah oleh anginnya itu di dalam 
demikian sekalian serunai itu maka mendengar baginya beberapa 
lagi yang tiada dipernah didengarkan yang bakiak-bakiak 
daripadanya. 

Kemudian pula firman Allah Taala bagi sekalian bidadari itu 
dengar akan oleh kamu suara kamu akan segala hamba-Ku ini 
seperti kelakuan memberi kasihkan oleh mereka itu akan 
pendengaran mereka itu daripada segala bernyanyi-nyanyi ini di 
dalam di tiada karena takut ia daripada Aku dan adalah mereka itu 
di dalam dunia mengambil kesedapan dengan sebutannya akan 
Daku dan mendengarkan perkataan-Ku. Maka beri dengar oleh 
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sekalian kamu mereka itu akan segala suara kamu dengan pujimu 
ajan Daku. Maka menyanyilah bagi mereka itu oleh segala bidadari, 
dan membunyikan akan dia segala serunai itu. Maka teriaklah segala 
isi98 surga karena sukanya mereka itu dengan demikian itu 
pendengaran itu pada hadlirat al-washâl, yakni tempat pertemuan 
hamba dengan Tuhannya dan mendapatlah oleh mereka itu akan 
bertambah-tambah kasih-Nya akan Allah Taala akan sebaik-baik 
dapat pertemuan. 

Maka apabila nyatalah sekalian mereka itu daripada /108/ 
nikmat perhubungan itu kenyanglah mereka daripada segala bunyi-
bunyian itu. Maka berkatalah sekalian mereka itu, hai Tuhan kami 
adalah kami di dalam dunia kami suka sebut akan Dikau dan kami 
suka dengan firman-Mu yang mulia. Firman Allah Taala bagi 
mereka bahkan bagi sekalian kamu pada-Ku barang yang 
kenyangnya oleh nafsu sekalian kamu padahal sekalian kamu di 
dalamnya kekal-kekalnya. Kemudian pula firman Allah Taala bagi 
malaikat itu yang dirukyakan dengan hadlirat al-qudus itu, hai 
hamba-Ku Karub bawa yakni hampirkan olehmu akan satu mimbar 
bagi segala hamba-Ku ini. Maka hampirkan segala mereka itu oleh 
seorang malaikat akan suatu mimbar daripada yaqut yang merah 
tingginya seribu tahun, dan baginya daripada anak tangganya 
dengan sebilang bilangan segala nabi yang ukan pesuruh dan yang 
pesuruh.  

Maka pada ketika yang demikian itu naik tiap-tiap di atas 
tingkatnya, dan naiklah Nabi kita Muhammad shallâ al-Lâhu ‘alayhi 
wa sallam pada tempat yang tingkat daripadanya dan yaitu derajat al-
wasîlah namanya, dan majlis sekalian orang yang takut pilihan Allah 
dan sekalian shiddîq da[n] sekalian awliya-awliya dan sekalian orang 
yang mati syahid dan sekalian orang yang shâlihûn dan sekalian umat 
daripada sekalian isi surga yaitu mereka itu duduk di atas timbunan 

                                                             

98 Kata ―isi‖ disisipkan di antara baris teks. 
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pasir daripada kesturi ia dan ‘anbar. Kemudian pula memanggil 
dengan katanya, hai Ibrahim bangun olehmu khatibkan dengan 
sekalian umatmu itu. Maka Nabi Ibrahim pun lagi ia berdiri di atas 
dua tapak kaki. Dan lagi iapun memuji akan mushhaf yang 
diturunkan oleh Allah Taala atas /109/ nya daripada awalnya 
sampai akhirnya. Kemudian pula duduklah ia tiba-tiba didatang 
panggilan daripada Tuhannya yang tinggi dengan ketinggian yang 
amat tinggi kepada nabî al-Lâh Musa. Maka dijawabkan oleh nabî al-
Lâh Musa dengan katanya ―labbayka yâ rabbi‖, artinya [Tu]hanku 
junjunganku.99 Maka firman Allah Taala baginya bangunlah olehmu 
khatibkan olehmu dengan umat engkau. Maka lalu ia berdiri di atas 
dua tapak kakinya dan ia memuji akan Taurat daripada awalnya 
sampai kepada akhirnya. Kemudian pula lalu duduk maka tiba-tiba 
datang seteru daripada pihak Allah Taala dengan katanya hai Isa 
bangun engkau khatibkan dengan umat engkau. Maka ia pun 
bangun100 berdiri di atas dua tapak kakinya dan ia memuji akan 
[I]njil daripada awalnya sampai akhirnya. Kemudian pula ia duduk. 
Kemudian tiba-tiba datang suara daripada pihak Allah Taala 
dengan kata-Nya, hai Daud. Maka sembahnya, labbayka101 
Tuhanku. Maka firman-Nya baginya naik olehmu mimbar itu dan 
beri dengar olehmu akan sekalian kekasih-Ku itu akan tujuh puluh 
suara daripada Zabur. Maka ia pun bangun berdiri di [a]tas dua 
tapak kakinya dan ia memuji akan Zabur dengan sembilan puluh 
lagunya. Asiklah oleh sekalian kaum di dalam surga itu daripada 
suara nabî al-Lâh Daud itu akan sebagai asik yang amat besar dan 
menangislah sekalian mereka itu daripada suara nabî al-Lâh Daud 
itu, dan yaitu suara nabî al-Lâh Daud itu pembangun sembilan 
puluh serunai. Maka apabila kendirian mereka itu dengar /110/ 
pada asiknya maka firman Allah Taala bagi mereka itu, adakah 

                                                             

99 Setelah kata ―junjunganku‖ ada kata ―yaitu‖. 
100 Dalam teks tertulis ―bangun ngun‖ 
101 Dalam teks tertulis huruf-huruf ―lam–ba‘–kaf‖, tanpa huruf ya‘ 
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sudah engkau dengarkan suara yang terlebih elok daripada serunai. 
Maka sembah sekalian mereka itu, tiada dipernah kami dengar akan 
suara yang terlebih baik daripada ini suara hai Tuhan kami. Maka 
tiba-tiba datang suara dan daripada pihak Tuhan kita Allah Taala 
dengan katanya, kekasih-Ku hai Muhammad naikkan olehmu akan 
mimbar itu bacakan olehmu akan surat Thâhâ dan surat Yâsîn. 
Maka naiklah oleh Nabi kita Muhammad shallâ al-Lâh ‘alayhi wa 
sallam akan mimbar itu lalu ia memuji akan dua surat itu. Maka 
bertambah-tambahlah asik pada keelokan atas suara nabî al-Lâh 
Daud ‘alayh al-salâm tujuh puluh gadanya. Maka bergoncanglah 
sekalian kaum itu dan segala kursi bawahnya mereka itu dan segala 
setulup-setulup arasy demikian jua segala malaikat terangkat-angkat 
mereka itu daripada kesangatan asyik mereka itu dan demikian 
segala bidadari dan segala anak-anak di dalam surga dan tiada 
tinggal yang mempunyai nyawa melainkan bergenjang daripada 
kesangatan asik mendengarkan suara Nabi kita shallâ al-Lâh ‘alayh 
wa sallam. Kemudian pula berfirman Allah Taala bagi mereka itu, 
adakah kamu dengarkan bacaan sekalian nabi-nabi-Ku dan segala 
pesuruh-Ku. Maka sembah sekalian mereka itu bahkan hai 
Tuhanku. Maka firman Allah Taala bagi mereka itu, apa adakah 
kamu kehendaki bahwa kamu dengarkan akan bacaan Tuhan kamu. 
Maka sembah mereka itu dengan segala sekaliannya dan tiada 
sangat kenyangnya kamu melainkan kepada yang demikian /111/ 
itu.  

Telah berkata Abdullah ibnu Abbas radliya al-Lâh ‘anhumâ, 
maka pada ketika itu dibaca oleh Allah Taala jalla jalâlah akan surat 
al-Rahmân102, dan pada satu riwayat surat al-An‗âm dengan makna 
dibukakan oleh Allah Taala hijab antara-Nya dan antara mereka itu. 
Maka mndengar mereka itu akan yang demikian itu. Maka apabila 
telah mendengar mereka itu akan bacaan Tuhan haqq jalâlah 

                                                             

102 Dalam teks tertulis ―arahman‖ 
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tiadalah mereka itu sadarkan dirinya dan berkenanglah karena asyik 
oleh sekalian mereka itu. Dan segala hijab dan segala rumah-rumah 
dan segala kayu-kayu dan bertepuk-tepuk segala daunnya dan 
berbunyilah sekalian burungnya dan berombak-ombak oleh 
sekalian sungainya karena asyik bagi bacaan Tuhan yang amat mulia 
lagi amat keras dan bergoncanglah oleh arasy karena asyiknya dan 
cenderunglah oleh kursi dan tiada tinggalkan di dalam surga itu 
oleh suatu melainkan bergerak karena suka dan cintanya bahwa 
mendengarkan bacaan Tuhan jalla jalâlah. Tetap berkehendak segala 
mereka itu bergerak-gerak dengan yang demikian itu karena 
eloknya dan sedapnya. Maka apabila berdiri mereka itu daripada 
kesukaan asyiknya, berfirman Allah Taala bagi mereka itu oleh 
Tuhan jalla jalâlah dengan katanya, hai sekalian hamba-Ku apakah 
ada tinggal bagi sekalian kamu suatu? Maka sembah sekalian 
mereka itu bahkan tinggal lagi bagi kami memandang kepada muka 
Engkau yang amat mulia. Maka ketika itu firman Tuhan kita jalla 
jalâlah, hai Karub hangkat olehmu akan hijab yang antara-Ku dan 
dan antara segala /112/ hamba-Ku. Maka diangkatlah oleh 
malaikat akan hijab. Maka bertiuplah atas sekalian mereka itu oleh 
angin daripadanya. Maka keloklah segala kain mereka itu dan 
gilang-gemilanglah sekalian muka mereka itu dan bersihlah hati 
sekalian mereka itu dan sehagian sekalian tubuh mereka itu dan 
bermain-mainlah sekalian mereka itu dan bersuaralah oleh sekalian 
burung mereka itu.  

Dan setengah telah datang satu ce[ri]tera bahwasanya sekalian 
isi dunia ini jikalau melihat akan mereka akan barang yang di dalam 
surga niscaya mati sekalian mereka itu karena amat cintanya mereka 
itu kepadanya. Kemudian pula firman Allah Taala jalla jalâlah, [hai] 
Karub hangkat olehmu akan hijab yang amat besar yang antara-Ku 
dan hamba-Ku. Maka apabila diangkatkan hijab daripada muka-
Nya, maka firmanlah Ia dengan kata-Nya ―siapa Aku?‖. Maka 
sembahlah segala mereka itu, ―Engkaulah Allah Tuhan kami‖. 
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Maka firman Allah Taala ―Akulah Tuhan yang bernama al-Salâm 
dan kamu sekalian bernama al-muslimûn, yakni orang yang junjung 
titah-Ku; dan Aku Tuhan yang bernama al-Mu’min dan sekalian 
kamu orang yang beriman; dan Akulah Tuhan yang dikasih orang 
dan kamu sekalian orang yang kasih kepada-Ku. Bermula inilah 
perkataan-Ku, maka dengarkan olehmu, dan inilah cahaya-Ku 
maka pandangkan olehmu akan dia; dan inilah Aku maka maka 
pandangkan oleh sekalian kamu akan Dia‖. Maka memandanglah 
sekalian mereka itu kepada-Nya haqq subhânah jalla jalâlah dan tiada 
wasilah dan tiada pula hijab. Maka apabila jatuh sekalian cahaya 
haqq subhânah Taala /113/ di atas segala muka mereka itu maka 
gilang-gemilanglah cahaya muka mereka itu dan diamlah sekalian 
tiga ratus tahun lamanya padahal mengangkatlah akan pandang 
mereka itu kepada Dzat yang mulia Tuhan yang haqq jalla jalâlah. 
Maka kata sekalian mereka itu, ―subhânahû man laysa kamitslihî syay’un 
wa huwa al-samî‘ al-bashîr‖.103 Artinya, Mahasuci Tuhan yang tiada 
seumpama oleh suatu dan yaitu Tuhan yang amat mendengar lagi 
amat melihat. 

Faedah. 

Inilah suatu faedah. Bermula memandang yang amat oleh 
orang yang beriman akan Tuhan yang haqq subhâhu wa ta‘âlâ itu 
tsamâbats (?) dengan nash Qur‘an dan hadits Nabi dan ijma segala 
ulama. Adapun Qur‘an maka yaitu firman Allah Taala, wujûhun 
yawmaidzin nâdliratun ilâ rabbihâ nâzhirah.104 Artinya, segala muka di 
dalam hari itu lihat ia kepada Tuhannya memandang ia. Adapun 
hadits Nabi shallâ al-Lâhu ‘alayhi wa sallam, maka yaitu tersebut di 
dalam Bukhari dan Muslim sabda Nabi shallâ al-Lâhu ‘alayhi wa 
                                                             

103 Qs. al-Syûrâ/42: 11, tetapi ayat ini tidak didahului dengan kata-kata 
―subhânahû man‖ sebagaimana yang tertera dalam teks. 

104 Qs. al-Qiyâmah/75: 22-23. Ada kesalahan penulisan ayat tersebut di 
dalam teks, yaitu tertulis ―…nâzhirah ilâ rabbihâ…‖, seharusnya ―…nâdlirah ilâ 
rabbihâ…‖. 
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sallam bahwasanya sekalian kamu lagi akan kamu memandang bulan 
empat belas. Dan barangsiapa menyangkakan bahwasanya Allah 
Taala tiada boleh dipandang pada hari kiamat atau ia ingkar atau 
syak ia maka yaitu kafir mereka itu karena ia memperbohong akan 
Qur‘an dan hadits. 

Dan bermula faedah melihat oleh orang yang beriman akan 
Allah Taala di dalam surga itu karena hilanglah segala syak, 
tiadakah kamu ketahui bahwasanya orang yang masuk akan rumah 
pada /114/ hal tiada melihat akan tuannya takut ia bahwa 
keadaannya tuan rumah itu tiada diridla daripadanya. Maka apabila 
telah selesailah melihat mereka itu akan Tuhan ‘azza wa jalla maka 
berkata sekalian mereka itu, hai Tuhan kami tiada kami di dalam 
dunia smbah akan Dikau akan sebenar-benarnya sembah akan 
Dikau maka apa adakah segala orang ini Tuhan izin bagi kami 
dengan sujud. Maka firman Allah Taala azza wajalla bermula ini 
negeri tiada sujud di dalamnya dan tiada pula ruku‘ dan hanya 
sebagai negeri tempat balasan dan tempat kekal dan aku sekarang 
ini. Sesungguhnya telah aku panggil akan sekalian kamu kepada 
jamuan-Ku dan kemurahan-kemurahan-Ku105 dan sesungguhnya 
telah hasil oleh janji yang telah aAku janjikan akan sekalian kamu 
dan sesungguhnya Aku ijinkan bagi kamu dengan ini sujud sekali 
tiada cinta sujud di atasnya sekalian kamu. Kemudian daripadanya 
maka pada ketika itu lalu tersungkur sujud sekalian mereka itu dan 
tiada tinggal di dalam surga itu kayu-kayu dan tiada pula segala 
buah-buahan dan tiada segala rumah-rumah dan tiada pula segala 
kubah-kubah, dan tiada segala khimar-khimar, dan tiada segala 
jerapah yakni binatang yang amat tinggi di dalam surga, dan tiada 
pula segala sungai-sungainya, dan tiada pula bidadari, dan tiada 
sekalian anak-anak di dalam surga itu meainkan tersungkur sekalian 

                                                             

105 Disini satu-satunya pengulangan dengan mengulang kata, biasanya 
dengan memberi angka 2 setelah kata yang diulang. 
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sujud bagi Allah Taala ‘azza wa jalla. Maka tinggal sekalian mereka 
itu di dalam sujud mereka itu akan suatu. 

Kemudian berfirman Allah Taala hai sekalian hamba-Ku 
angkat /115/ olehmu akan kepala sekalian kamu dengan takbîr dan 
tahlîl dan taqaddusî dan tahmîd dan tarajjî atas Tuhan seru sekalian 
alam. Maka khitabkan akan mereka itu oleh Allah Taala Tuhan haqq 
jalla jalâlah dengan sedap khitab dan panggil akan mereka itu 
dengan kata-Nya, al-salâm ‘alaykum hai sekalian kekasih-Ku, dan al-
salâm ‘alaykum hai sekalian khailah pilihan-ku, al-salâm ‘alaykum hai 
sekalian peliharakan-Ku seperti kelakuan memberitahu oleh Allah 
Taala di dalam Qur‘an dengan kata-Nya salâmun qawlan min rabb al-
rahîm,106 yakni [i]nilah salam perkataan daripada Tuhan yang sifat 
rahîm cintakan olehmu sekalian akan barang yang apa jua kehendak 
kamu. Maka kata sekalian mereka itu, ―hai Tuhan kami dan 
Penghulu kami dan yang memberinthkan kami cinta-cintakan 
keridlaan Engkau daripada kami‖. Maka firman Allah Taala jalla 
jalâlah, ―hai sekalian hamba-Ku dengan [keri]dlaan-Ku jua kamu 
masuk ke dalam surga dan Aku dudukkan akan sekalian kamu 
memandang kepada Dzat-Ku yang mulia, dan telah Aku beri 
sedap-sedap akan sekalian kamu dengan memandangkan kepada 
Dzat-Ku yang mulia, dan telah Aku ridla daripada kamu, apa 
adakah kamu sekalian ridla daripada-Ku‖, seperti firman Allah 
Taala radliya al-Lâh ‘anhum wa radlû ‘anhu dzâlika li man khasyiya 
rabbah,107 yakni telah ridla oleh Allah Taala daripada mereka itu dan 
mereka itu /116/ dan mereka pun ridla daripada Tuhan. 

Bermula yang demikian bahagianya bagi orang yang takut 
akan Tuhan. Dan pada satu riwayat, apabila berfirman Allah Taala 
cintakan ________.108 Maka sembah sekalian mereka itu, ―hai 

                                                             

106 Qs. Yâsîn/36: 58. 
107 Qs. al-Bayyinah/98: 8. 
108 Ada sobekan naskah sehingga beberapa kata tidak terbaca. 
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Tuhanku dan _________109 akan Dikau dan hak telah Engkau 
masuk akan kami ke dalam surga Engkau dudukkan akan kami di 
dalam rumah kemurahan Engkau‖. Maka firman Allah Taala ‘azza 
wa jalla bagi mereka itu, ―di dalam ini hari Aku dudukkan atas 
sekalian kamu akan keridlaan-Ku, maka inilah Aku tiada binasa 
meragakan akan sekalian kamu selama-lamanya dan senantiasalah 
sekalian mereka itu di dalam makanan dan minuman sertus ribu 
tahun lamanya. Kemudian pula datanglah sekalian mereka itu 
kepada jamuan Nabi kita Muhammad shallâ al-Lâhu ‘alayhi wa sallam 
yaitu lima puluh ribu tahun. Kemudian pula datanglah srkalian 
mereka itu kepada jamuan saydunâ Abû Bakr al-Shiddîq radliya al-
Lâh ‘anh dan yaitu dua puluh lima ribu tahun lamanya. Kemudian 
pula datanglah sekalian mereka itu kepada jamuan saydunâ Umar 
ibn al-Khattab radliya al-Lâh ‘anh dan yaitu dua belas ribu tahun 
lamanya. Kemudian pula datanglah sekalian mereka itu kepada 
jamuan saydunâ Utsman ibn Affan radliya al-Lâh ‘anh yaitu enam 
belas ribu tahun lamanya. Kemudian datanglah sekalian [mereka 
itu] kepada jamuan saydunâ Ali ibn Thalib radliya al-Lâh ‘anh yaitu 
tiga ribu tahun lamanya. Dan tiap /117/ selesai bagi segala laki-laki 
daripada jamuan dan kemuliaan selesai pula bagi perempuan. 
Tetapi antara laki-laki dan perempuan itu dinding daripada 
_______110 tiada boleh sekalian laki-laki itu memandang kepada 
istri _______111. Kemudian pula firman Allah Taala bagi sekalian 
malaikat, ―hai malaikatku bawakan olehmu akan segala hamba-Ku 
itu kepada alam pasir makrifat. Maka dimasukkan mereka itu 
kepadanya. Maka tatkala sudahlah masuk mereka itu ke dalam 
[alam] pasir itu berjumpalah oleh seorang laki-laki itu dengan 
sahabatnya. Maka berkata ia baginya di manakah tempat engkau. 
Maka kata[nya] di dalam surga atau pada tempat atau 

                                                             

109 Ibid. 
110 Ibid. 
111 Ibid. 
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mengetahuilah setengah mereka itu akan setengah. Kemudian maka 
memandanglah sekalian di dalam itu pasir. Maka mendapatlah oleh 
mereka itu di dalamnya akan beberapa sabuk. Maka berkata bagi 
mereka itu beberapa malaikat dengan katanya, barangsiapa 
keyakinannya daripada kamu bahwasanya ia terbang maka 
hendaklah mengambil daripada ini pemakainya dan pakainya dan ia 
terbang dengan dia. Maka ia pun pakai kepada ia dan lalu ia terbang 
samapi ke mana-mana hingga dikehendakinya. Kemudian pula 
firman Allah Taala, ―hai sekalian malaikat-Ku bawakan olehmu 
bagi segala hamba-Ku ini beberapa kuda. Maka dibawa oleh 
sekalian mala[ikat] itu akan beberapa kuda dari pada yakut yang 
merah. Dan bermula sekalian sekelapaan daripada yakut yang hijau 
bertu[m]puk-tu[m]puk mutiara, dan atas tiap satu kuda satu 
khadam dijadikan akan dia /118/ oleh Allah Taala di dalam 
demikian jam itu bagi sekalian auliya-Nya dan bawakan bagi 
sekalian perempuan itu akan beberapa kuda pada emas segala 
kekelapaan daripada yakut yang hijau. Kemudian pula dihulurkan 
olewh Allah Taala antara-Nya dan antara mereka itu hijab. Dan 
firman Allah Taala kembalilah sekalian kamu kepada tempat kamu. 
Maka bahwasanya Aku telah ridlakan daripada sekalian kamu. Maka 
apabila masuklah sekalian orang yang beriman akan tempat 
datanglah mendapat akan dia oleh bidadari. Dan berkata ia baginya, 
telah panjanglah cintaku kepadamu hai wali Allah segala Allah 
segala puji bagi Allah Tuhan yang menghimpunkan antaraku dan 
antaramu. Maka kata mereka itu, darimana tempat engkau kenal 
akan daku dan tiada engkau lihat akan daku dahulu daripada hari 
ini. Maka berkata bidadari itu baginya bahwasanya Allah Taala telah 
menjadikan akan daku bagi engkau, disurat akan nama engkau di 
atas dadaku dan telah dijadikan pula bagimu akan beberapa 
khadam. Dan disuratkan akan namamu di atas dada mereka. Dan 
engkau di dalam dunia engkau sembah akan Allah Taala dan 
engkau puasa dan engkau sembahyang.  
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Dan sesungguhnya telah datang ce[ri]tera bahwasanya segala 
bidadari itu apabila sangat cintanya bahwa memandang ia akan 
penghulunya di dalam dunia keluar sekalian mereka itu daripada 
rumahnya. Maka berkata bagi sekalian kamu akan tempat sekalian 
kamu. Maka berkata segala mereka itu tiada kami masuk hingga 
kami pandang akan penghulu /119/ kami bagi sekalian mereka itu 
oleh malaikat Ridwan dengan katanya, ―masukkan sekalian kamu 
akan tempat sekalian kamu‖. Maka diangkatkan akan mereka itu 
oleh malaikat Ridwan kepada setinggi surga. Maka melihat oleh 
tiap-tiap bidadari kepada penghulunya padahal ia tiada mengetahui 
akan hal bidadari itu. Maka apabila mendapat akan penghulunya di 
dalam sembahyang malam yang masuk sukalah ia dan berkata ia 
sukakan olehmu di dalam hal yang demikian supaya dikhidmat oleh 
orang akan daku berlindung olehmu supaya kamu mengetam. 
Barangsiapa sungguh-sungguh ia menuntut sesuatu niscaya 
mendapat akan maksudnya. Dan barangsiapa rugi ia niscaya 
menyesal hai penghuluku mudah-mudahan diangkatkan Allah Taala 
akan derajatmu dan terima akan taatmu dan diampunkan antaraku 
dan antaramu kemudian daripada umur yang panjang. Dan apabila 
mendapat oleh bidadari itu akan penghulunya di dalam lalai maka 
dirikan cinta ia. Kemudian ia kembali kepada tempat sekalian 
mereka itu inilah ce[ri]teranya itu. Kemudian lagipula berjalan 
segala isi surga itu kepada tempat mereka itu dan masuklah sekalian 
mereka itu. Maka berkata oleh perempuan bagi suaminya apa jua 
suatu yang amat sangat elok akan mukamu dan di dalam hari ini, 
maka tercenganglah aku padanya dan satu yang amat besar 
membayangkan cahayamu itu. Maka berkata laki-laki bagi istrinya, 
telah aku memandang kepada Tuhanku, maka jatuh cahaya-Nya 
atas mukaku. Dan berkata laki-laki bagi isterinya pula dan engkau 
demi /120/ Allah sesungguhnya telah bergelangkan engkau dan 
sangat oleh cahaya muka engkau. Maka berkata istrinya baginya 
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betapa kiranya tiada bercahaya mukaku padahal sesungguhnya 
tekah jatuh atasnya cahaya Tuhanku.  

Kemudian pula bertiuplah atas sekalian mereka itu oleh angin 
daripada bau arasy, maka bercerailah oleh sekalian rambut mereka 
itu dan berhamburlah atas sekalian oleh kesturi dan ‗anbar dan bagi 
sekalian mereka itu seumpama yang demikian itu pada tiap-tiap hari 
Jum‘at. Maka tiada suatu yang terlebih gayanya (?) kepada mereka 
itu seumpama hari Jum‘at yaitu hari m-z-b-d/l. Maka bahwasanya 
seorang laki-laki daripada isi surga itu apabila melihat akan satu 
rupa dan mentercengang akan dia maka jadialah ia seumpamanya 
dan hilanglah daripadanya oleh rupa yang ada padanya dengan 
kuasanya Allah Taala. Dan sesungguhnya telah datang satu 
ce[ri]tera bahwasanya seorang laki-laki [da]ripada isi surga itu 
masuk atasnya oleh seorang malaikat dan adalah sertanya beberapa 
macam daripada pakaian yang disulamkan dengan emas disuratkan 
atasnya akan satu nama daripada segala nama112 Allah Taala. Dan 
berkata baginya, hai wali Allah pandangkan olehmu akan sekalian 
pakaian ini, maka jika ada menggemarkan akan dikau maka ia bagi 
engkau, dan jika tiada menggemarkan akan dikau niscaya 
terbalikkan kepada segala yang dikehendakkan akan dia. Dan 
sebab-sebab dinamakan wali namanya karena telah memeliharakan 
Allah Taala dengan taat dan dipeliharakan akan dia /121/ oleh 
Allah Taala akan dia dengan pengampunan dan ditanyakan akan 
Nabi shallâ al-Lâhu ‘alayhi wa sallam oleh seorang sahabat, adakah di 
dalam surga itu malam dan siang. Maka dijawabnya, tiada di dalam 
surga kelam melainkan cahaya selamanya di dalam cahaya dan 
bahwasanya mereka itu di dalam cahaya arasy selama-lamanya pada 
ketika malam dan siang dan bahwasanya arasy itu tiap-tiap surga 
seperti bahwasanya langit itu tiap-tiap bagi dunia ini. Dan bermula 
itu cahaya gemilang dan yaitu dijadikan akan dia oleh Allah Taala 

                                                             

112 Terjadi pengulangan frase ―daripada segala nama‖. 
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daripada cahaya yang (a-c-ng-h-y-j-ng) daripada cahaya yang merah 
dan cahaya yang kuning dan daripada cahaya yang putih. Maka ia 
daripada nur arasy itulah tercelup sekalian rupa di dalam dunia dan 
akhirat dan matahari dihantarkan tanda mata[ha]ri itu oleh Allah 
Taala jalla jalâlah akan cahaya arasy seperti besar biji-biji sawi. Maka 
gilang gemilang cahaya baginya menerangkan akan dunia ini.  

Dan bermula alamat malam bahwasanya sekalian pintu 
rumahnya tertutupkan [dengan] [sen]dirinya dan terhulur segala 
tabirnya dan membaca tasbih oleh segala burungnya bagi Tuhan 
yang Esa lagi Kuasa dan memberi salam atas segala mereka itu oleh 
segala malaikat dan didatangkan oleh segala malaikat itu akan 
mereka itu dengan beberapa hadiah daripada Tuhan yang haqq 
subhâna wa ta‘âlâ dan diziarahkan akan sekalian mereka itu oleh 
sekalian saudaranya pada Allah Taala dan sekalian anak-anak 
mereka itu dan kerabatnya yang masuk sekalian /122/ mereka itu 
sertanya akan surga.  

Dan sesungguhnya telah datang ce[ri]tera akan bahwasanya 
orang yang beriman apabila dicinta baginya bahwa ia melihat akan 
sahabatnya maka jalanlah dengan dia oleh segala kursi terlebih 
cepat maka bertemu ia suatu sahabatnya di dalam majelis surga. 
Dan bercakaplah keduanya dan bersenang-senang keduanya di 
dalam segala demikian kebunnya surga itu dan kembalilah oleh 
tiap-tiap satu kepada rumahnya. Dan pada tiap-tiap satu rumah113 
ada satu tempat yang tinggi. Dan bagi tiap-tiap satu daripada 
tempat yang tinggi itu tujuh puluh pintu daripadanya tutupannya 
daripada emas. Di atas tiap-tiap pintu daripada segala demikian 
pintu itu satu pokok kayu batangnya daripada marjan. Bagi tiap-tiap 
satu kayu seribu cawangnya. Dan pada tiap-tiap satu cawangnya 
tujuh puluh ribu mutiara. Maka apabila dipotongkan satu mutiara 
daripadanya, tambah pula dua mutiara gantinya pada tempatnya itu. 

                                                             

113 Dalam teks tertulis ―riwayat‖ 
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Dan kayu yang lain berbuah zamrud dan kayu yang lain berbuah 
yakut dan114 di atas demikian segala kayu itu beberapa burung yang 
hijau. Tiap-tiap satu burung seperti besarannya membaca tasbih 
akan Allah Taala di atas demikian sekalian cawangannya itu. Maka 
apabila makan seorang laki-laki daripada buah-buahan kayu surga 
itu dan minum ia daripada segala sungainya berkata baginya oleh 
sekalian burung itu dengan katanya, hai wali Allah Taala engkau 
makan pada buah-buahan surga dan telah engkau minum daripada 
segala air surga dan makan olehmu dari115 /123/ padaku. 
Kemudian pula bahwasanya terbanglah satu burung daripada 
sekalian burung itu hingga bahwa jatuh di hadapannya kekuasaan 
Allah Taala. Maka jatuh di hadapannya setengah masuk 
dipang[ga]ngkan dan setengah masuk kurung dan setengah masuk 
dibuat lauk dan setengah masam. Maka masuk ia surat orang yang 
suratnya daripada perempuannya dan bidadarinya dan tiada tinggal 
lagi melainkan tulangnya. Maka kembalilah ia terbang seperti 
asalnya, dan duduk ia atas kayu surga itu membaca tasbih akan 
Allah Taala di atas cawang kayu itu dengan kekuasaan Allah Taala 
yang berfirman bagi suatu dengan katanya, maka jadila ia dan 
sekalian rumah-rumahnya di dalam surga itu dan sekalian tempat 
yang tinggi-tinggi pada potongan yang satu perbuatan Tuhan yang 
mengetahui tiada padanya potongan, yang dibutuhkan akan dia 
hanyalah sekalian yang satu. 

 Maka masuklah wali Allah ke dalam demikian sekalian 
rumah itu berkabar suka-sukalah padanya kadar tujuh puluh tahun 
lamanya dan mendapat padanya akan barangsiapa kuda dan di 
dalam demikian kebun itu barangsiapa kuda dan bagi tiap-tiap satu 
kuda daripadanya rupa yang gilang gemilang padanya dan baginya 

                                                             

114 Terjadi pengulangan kata ―dan‖ 
115 Terjadi pengulangan kata ―dari‖. 
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pula dua sayapnya daripada emas dan baginya dua tangan dan dua 
kakinya. 

Maka berkata kuda itu bagi seorang laki-laki daripada isi surga 
itu, ―tunggangkan olehmu akan daku hai wali Allah‖. Maka 
ditunggangkan akan dia oleh ornag yang beriman. /124/ Maka 
tiap-tiap orang yang menunggangkan akan dia kemegahan atas 
tulisannya dan menunggang sertanya orang yang berkehendak 
daripada perempuan dan khadamnya. 

Maka berjalanlah ia dengan mereka itu akan perjalanan tujuh 
puluh tahun di dalam suatu jam. Maka antara keadaannya ia 
berjalan pada antara sekalian kayu dan rumah-rumah. Maka tiba-
tiba nyatalah atas seorang bidadari daripada satu rumah. Maka 
mengangkat oleh laki-laki itu matanya maka mangagumkan hati 
mereka itu, dan jatuhlah di dalam hatinya bagi bidadari itu sukalah 
yang amat sangat. Maka menghadap116 diharapkan atas dirinya 
dengan sudah, dan berkata ia, ―bermula aku tiada daku ‗âsyiq 
seperti sekarang ini‖. maka berkata bidadari itu, ―hai wali Allah 
kami ini setengah daripada mereka itu yang dikatakan oleh Allah 
Taala dengan kata-Nya wa ladayna mazîd, artinya dan kami yang 
bertambah-tambah, dan senantiasalah berjalan kepada setengah 
surga, maka mendapat akan satu rumah daripada cahaya dan 
padanya pokok kayu daripada jauhar yang ditanggungkannya 
beberapa kuda dan daunnya pakaian orang yang di dalam surga dan 
padanya buah-buahan, tiap-tiap satu buah-buahan seumpama besar 
pikulan onta yang muat air yaitu terlebih manis daripada madu. 
Maka apabila dimakan satu buahnya tinggal bijinya maka keluar 
daripada setengah bijinya daripadanya seorang jâriyah dan ghulâm 
yakni khadam laki-laki dan perempuan. 

                                                             

116 Dalam teks tertulis ―m-ng-a-d-p‖, mengadap 
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Kemudian pula memandang ia antara sekalian rumah-rumah 
itu /125/ maka melihat ia akan beberapa sungai yang tiada asin 
airnya dan beberapa sungai daripada air susu yang tiada berubah 
oleh rasanya, dan beberapa sungai pula daripada air arak yang 
sedap bagi orang yang meminumkan akan dia, dan beberapa sungai 
daripada air madu yang bersih daripada lilinnya. Dan atas demikian 
sekalian sungai itu beberapa kubah daripada yaqut dan beberapa 
kubah daripada zamrud dan beberapa kubah pula daripada marjan. 
Padanya khadam dan beberapa bidadari dan wildan. Maka berkata 
sekalian, ―hai wali Allah telah panjanglah cinta-cinta kami 
kepadamu‖. Maka diam ia daripadanya di dalam beberapa nikmat 
dan lezat serta tiap-tiap satu istri daripada sekalian istrinya 
bersedap-sedap ia dengan k-y-ng-l-ng-k-n-ny dan bersedap-sedap 
pula oleh perempuan dengan k-y-ng-l-ng-k-n-ny. Bersurat namanya 
di atas dadanya dan dilihat akan mukanya di dalam cahaya muka 
isterinya, dan istrinya pula melihat jua mukanya di dalam muka 
suaminya. Maka antara keadaan mereka itu begitu halnya dan tiba-
tiba melihat dengan beberapa malaikat itu atas mereka itu dengan 
beberapa hadiah dan berkata sekaliannya, al-salâmu ‘alaykum bimâ 
shabartum fani‘ma ‘uqbâ al-d[âr],117 artinya sejahtera atas sekalian 
kamu dengan barang yang engkau sabarkan, maka sebaik-baik 
negeri tempat kamu itu negeri surga. Maka makinlah ia dan istrinya 
yang ada isi anak Adam karena setengah hadiah itu /126/ baginya 
karena barang yang telah sungguh-sungguh ia taat pada Allah Taala. 
Berkata setengah ulama bahwasanya adalah di dalam surga itu suatu 
sungai dinamakan akan dia dengan Ghurfak namanya tumbuh di 
atas yang demikian sungai itu bidadari. 

Kemudian pula memegang dengan tangannya pada tangan 
setengah dan lalu ia menyanyi sekalian. Maka bergoncanglah kayu 

                                                             

117 Qs. al-Ra‗d/13: 24. Ada kesalahan penulisan ayat tersebut di dalam 
teks, yaitu tertulis ―al-salâmu…‖, seharusnya ―salâmun…‖. 
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Syajarat tubuh oleh demikian segala suara berkata sekalian kami ini 
orang yang kekal tiada kami ini rusak selama-lamanya dan kami 
orang yang manis mukanya dan tiada masam muka kami selama-
lamanya, dan kami orang yang ridla maka tiada kami masam 
selama-lamanya, dan kami orang yang tetap tiada kami musafir 
selama-lamanya, dan kami ini orang yang sehat tiada kami sakit 
selama-lamanya. Maka kemuliaan bagi orang yang ada bagi kami 
dan kami baginya. 

Dan sesungguhnya telah ditanyai orang akan anak selama-
lamanya daripada apa jua suatu dijadikan oleh Allah Taala akan 
bidadari itu. Maka katanya daripada cahaya, dan berkata lainnya 
daripada kuku putihnya seperti mutiara dan bersihnya seperti 
bersihnya warna yaqut. Maka yang demikian itu firman Allah Taala, 
kaanna hunna al-yâqût wa al-marjân,118 yakni samalah mereka itu yaqut 
dan marjan pada gilang /127/ warna mereka itu. Dan diriwayat 
akan oleh [al]-Thabrânî bahwasanya Rasulullah119 berkata, adalah 
bagi hamba yang shaleh itu kerajaan perjalanan seribu tahun.  

Maka apabila berkehendak Jalla Jalâlah bahwa memanggil 
akan dia dikirimkan surat kepadanya dengan demikian bunyinya, 
―bismi al-Lâh al-rahmân al-rahîm daripada Tuhan yang hidup tiada 
mati kepada hamba jadilah hidup tiada [mati] dan daripada Tuhan 
yang mulia yang tiada hina kepada hamba telah jadi mulia tiada 
hina, daripada Tuhan yang kaya tiada berkehendak kepada hamba 
yang cukup tiada berkehendak, hai hamba-Ku ziarahlah olehmu 
akan Daku, maka bahwasanya Aku banyaklah cinta kepada 
engkau‖. Maka menungganglah demikian hamba itu di atas 
kudanya daripada surga dan berjalanlah ia ziarah akan Tuhannya 

                                                             

118 Qs. al-Rahmân/55: 58. Ada kesalahan penulisan ayat tersebut di 
dalam teks, yaitu tertulis ―…al-yâ’qût wa al-marjanân‖, seharusnya ―…al-yâqût wa 
al-marjân‖. 

119 Naskah sobek dan hilang,kemungkinan di sini teksnya bertuliskan 
―Rasulullah‖. 
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azza wajalla. Maka apabila berkehendak Ia bahwa Ia balik kepada 
tempatnya lalu ia atas jalan yang lain daripada yang datang ia 
daripadanya. Maka lalu ia atas beberapa jembatan daripada jauhar 
yang merah dan lain daripada yang demikian itu daripada orang 
yang tiada mengetahuinya melainkan Allah Taala. Jika tiada 
bahwasanya Allah Taala menunjukkan akan dia kepada tempatnya 
niscaya binasalah ia daripada sangat serta barang yang hasil baginya 
daripada cahaya dan nikmat yang senantiasalah firman Allah Taala, 
inna al-ladzîna âmanû wa ‘amilû al-shâlihâti yahdîhim rabbuhum bi 
îmânihim120 /128/ Artinya, sesungguhnya sekalian orang yang 
beriman dan dikerjakan segala amal shaleh maka lagi ditunjukkan 
oleh Tuhan mereka itu dengan sebab iman mereka itu. 

Inilah ce[ri]tera barang yang diterjemahkan oleh hamba yang 
fakir daripada Dar al-Hasân artinya negeri hari kiamat dan nikmat 
surga dengan pertolongan Allah Taala yang Hanan _____121 wa 
shallâ al-Lâh ‘alâ saydinâ Muhammad wa ‘alâ âlihî wa ashhâbihî wa 
sallam. Âmîn. 

Telah selesai aku daripada menyalin nuskhah Kitab Tarjamat 
al-‗Alâmat al-‗Alâmat Syekh Jalâl al-Dîn ibn Muhammad Badwî al-
Sumbâwî oleh tangan faqîr al-râjî ‘afwa rabbih al-ghanîy al-qadîr kepada 
sebelas hari bulan Rabiul Awal hijrat al-Nabî shallâ al-Lâhu ‘alayhi wa 
sallam seribu tiga ratus satu di dalam negeri Makkah al-Muhayyah, 
adâma al-Lâh fatîh al-khabâr. Âmîn /129/. 

 

                                                             

120 Qs. Yûnus/10: 9. Ada kesalahan penulisan ayat tersebut di dalam teks, 
yaitu tertulis ―…yahdîyyuhum bi îmânihim‖, seharusnya ―…yahdîhim rabbuhum bi 
îmânihim‖. Ini termasuk kasus saut du même au meme, di mana ketidakcermatan 
penyalin menyebabkan adanya lompatan teks karena adanya kesamaan 
huruf/kata/bagian kalimat, dalam hal ini huruf ha dan mim pada kata yahdîhim 
dan rabbuhum. 

121 Naskah sobek dan hilang. 
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BAB IV 

ANALISIS KANDUNGAN TEKS  

 

A. Struktur Isi Teks 

Naskah KTAA termasuk salah satu di antara sedikit naskah 
koleksi Museum Samparaja Bima yang masih utuh isinya dan 
kondisi fisiknya relatif masih baik meskipun beberapa bagian dari 
naskah telah sobek dan hilang. Keseluruhan isi naskah KTAA 
dapat distrukturkan sebagai berikut: 

1. Mukadimah, 2 halaman (2–3). Disebabkan oleh kerusakan 
bagian pinggir pada dua halaman ini sebagian dari kata-kata 
mukadimah ini hilang. Peneliti berusaha mengisi bagian yang 
hilang itu seperti telah dijelaskan pada BAB sebelumnya.1 

2. Pokok kandungan 126 halaman (3-128) yang dapat 
dikelompokkan menjadi sebelas pembahasan, yaitu: 
a. Pembahasan tentang awal mula penciptaan alam dan segenap 

isinya. Dikemukakan dalam naskah bahwa semesta alam ini 
diciptakan dari nûr Muhammad. (Halaman 3-12). 

                                                             

1  Lihat dua belas catatan kaki pada bagian awal bab sebelumnya,  BAB 
III. 
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b. Pembahasan tentang bagaimana Izrail menjalankan tugasnya 
mencabut nyawa manusia dan dialog-dialognya dengan 
orang-orang yang akan ia cabut nyawanya pada detik-detik 
terakhir. (Halaman 13-25). Ada pula paparan tentang 
beberapa peristiwa rohani atau pengalaman spiritual sekitar 
kematian manusia, dan kepastian ajal. (Halaman 34-41). 

c. Pembahasan tentang etika penyelenggaraan jenazah. 
(Halaman 26-27). 

d. Pembahasan tentang situasi dalam alam kubur, dan 
penggambaran tentang manfaat dan mudlarat amal tertentu 
bagi pelakunya kelak di dalam kubur. (Halaman 27-34, dan 
41-49) 

e. Pembahasan tentang kemunculan Imam Mahdi, Nabi Isa, 
dan Dajjal pada akhir jaman sebagai pertanda dekatnya hari 
kiamat. (Halaman 49-53). 

f. Pembahasan tentang masa akhir dan kehancuran dunia yang 
diawali dengan ditiupkannya sangkakala malaikat Israfil, 
hingga tinggal Allah sendirian yang hidup. (Halaman 53-59). 

g. Pembahasan tentang proses penghidupan kembali makhluk, 
suasana panik manusia, dan syafaat Nabi Muhammad. 
(Halaman 59-67). 

h. Pembahasan tentang pengadilan di Padang Mahsyar atas 
manusia dan jin. (Halaman 67-85) 

i. Pembahasan keadaan dalam neraka dan surga, yang masing-
masing memiliki tujuh tingkatan beserta penghuni setiap 
tingkatan itu. (Halaman 77-79, 85-128) 

3. Penutup. Di dalamnya diinformasikan tentang judul dan penulis 
naskah serta waktu dan tempat penulisannya. 
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B. Kandungan Teks 

Secara garis besar kandungan KTAA termasuk dalam lingkup 
Ilmu Tauhid atau Ilmu Kalam. Pembahasannya terfokus pada 
aspek-aspek yang gaib, filosofis, dan eskatologis dari ajaran Islam, 
seperti awal penciptaan, hari kiamat, sakaratul maut, alam kubur, 
alam akhirat, surga dan neraka. 

1. Awal Penciptaan 

Aqidah Islam menetapkan, berdasarkan ayat-ayat al-Qur‘an, 
bahwa Allah adalah Sang Pencipta dan alam raya beserta semesta 
isinya adalah ciptaan-Nya.  Namun tidak ada kejelasan tentang 
bagaimana proses dan kronologi penciptaan itu sendiri. Hal ini 
memunculkan ragam dugaan dan interpretasi. Dalam naskah 
KTAA dinyatakan bahwa makhluk pertama yang diciptakan oleh 
Allah adalah syajarat al-qayn, sebuah pohon yang memiliki empat 
cabang, dan kemudian nûr Muhammad dengan rupa burung merak 
yang berhiaskan banyak mutiara putih. Allah kemudian 
menciptakan sebuah cermin. Ketika burung merak itu bercermin 
dan melihat keelokan rupanya dalam cermin itu, maka ia bersujud 
lima kali. Tindakan ini menjadi dasar fardlunya shalat lima kali atas 
Nabi Muhammad dan umatnya.  

Allah memandang nûr Muhammad sampai keluar peluhnya 
karena malu kepada-Nya. Lalu Allah menjadikan dari peluh 
kepalanya segala malaikat; dari peluh mukanya ‘arasy, kursî, lawh, 
qalam, matahari, bulan, hijab, segala bintang, dan sekalian benda 
langit; dari peluh dadanya sekalian nabi-nabi dan orang-orang 
shaleh; dari peluh punggungnya Bayt al-Ma‘mûr, Ka‗bah, Bayt al-
Maqdis, dan sekalian masjid di dunia; dari peluh dua keningnya 
sekalian mukmin dan muslim, laki-laki dan perempuan; dari peluh 
tengkuknya Yahudi dan Nasrani; dan dari peluh dua kakinya bumi 
dan segenap isinya dari masyriq sampai maghrib. Kemudian Allah 
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menciptakan dari nûr Muhammad itu sekalian nyawa makhluk, lalu 
semuanya bertasbih dan berucap lâ ilâha illâ al-Lâh Muhammad rasûl 
al-Lâh, serta thawaf selama seratus ribu tahun. Allah lalu 
menyimpan nûr Muhammad itu di bawah ‘arasy.2  

Allah menciptakan Nabi Adam dari gabungan tanah yang 
berasal dari beberapa tempat. Kepalanya dari tanah Bayt al-Maqdis, 
mukanya dari tanah surga, giginya dari tanah Kusyr, tangan 
kanannya dari tanah Ka‘bah, tangan kirinya dari tanah Persia, dua 
kakinya dari tanah Hindia, tulangnya dari tanah gunung, uratnya 
dari tanah Babil (Babilonia), punggungnya dari tanah Irak, hatinya 
dari tanah surga Firdaus, lidahnya dari tanah Thaif, dan dua 
matanya dari telaga Kusyr. Allah lalu menjadikan daya-daya pada 
diri Adam, yaitu penglihatan pada dua matanya, pendengaran pada 
lubang telinganya, penciuman pada hidungnya, daya menyentuh 
pada tangan, dan daya berjalan pada dua kakinya. Termasuk juga 
daya-daya lainnya seperti berpikir, cinta, berhias diri, keberanian, 
kekuatan, syahwat, dan iman. Allah menciptakan bagi Adam dan 
keturunannya tujuh pintu pada kepalanya, yaitu dua mata, dua 
telinga, dua lubang hidung, dan satu mulut; dan dua pintu pada 
tubuhnya, yaitu qubul dan dubur.3 

Allah menciptakan malaikat, dan empat malaikat yang 
pertamakali diciptakan adalah Israfil—lima ratus tahun 
kemudian—disusul dengan Mikail, Jibril (dalam naskah disebut 
Jabrail), dan Izrail. Allah memberikan tugas masing-masing, yaitu 
Israfil meniup serunai untuk mematikan dan menghidupkan 
kembali makhluk pada hari kiamat, Mikail membagikan hujan, Jibril 
membawa wahyu, dan Izrail mencabut nyawa. Dari empat malaikat 
tersebut hanya Izrail dan Israfil yang diuraikan secara panjang lebar 
dalam naskah tentang karakteristik penampilan dan bagaimana 

                                                             

2 Naskah KTAA, h. 3-5 
3 Naskah KTAA, h. 7-10 
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keduanya menjalankan tugas masing-masing; sedangkan Jibril dan 
Mikail hanya disinggung sekilas saja.4 

Paparan tentang penciptaan alam dan semesta isinya dalam 
teks KTAA menunjukkan konsep ―penciptaan-dari-tiada‖ dan oleh 
sebab itu alam bersifat hadits, baru. Pandangan demikian 
berseberangan dengan pandangan sebagian filosof muslim, seperti 
al-Farabi dan Ibn Sina, bahwa alam ini azali karena merupakan 
pancaran semata (emanasi) dari dzat Allah yang azali. 

2. Kematian 

Dalam ajaran Islam, kematian merupakan suatu hal yang pasti 
datang dan pasti pula waktunya, namun juga misterius dalam arti 
tidak diketahui kapan dan bagaimana kejadiannya. Pasti datangnya 
karena tidak ada satu pun makhluk hidup yang bisa 
menghindarinya atau bakal tidak mengalaminya (Qs. Âlu Imrân/3: 
185; al-Nisâ‘/4: 78; al-Anbiyâ‘/21: 35; al-Ankabût/ 29:57), dan  
pasti waktunya karena saatnya tidak bisa ditunda atau dimajukan 
meskipun hanya sebentar (Qs. Al-A‗râf/7: 34; Yûnus/10: 49; al-
Hijr/15: 5; al-Nahl/16: 61; Nûh/71: 4). Kepastian dan 
kemisteriusan kematian digambarkan dalam KTAA melalui dua 
cerita yang mengandung pesan bahwa (dalam cerita pertama) maut 
tak mungkin dihindari dan akan menjemput manusia di manapun ia 
bersembunyi, dan (dalam cerita kedua) tidak ada seorang manusia 
pun yang dapat mengetahui atau memohon kepada Tuhan untuk 
dapat mengetahui kapan waktu ajalnya.5 

Kematian adalah peristiwa yang misterius namun sangat 
penting sebagai pintu menuju kehidupan akhirat yang abadi. Islam 
mengajarkan bahwa perjalanan manusia ibarat garis kontinum yang 
mengalami ―dua mati‖ dan ―dua hidup‖. Mati-pertama adalah fase 
                                                             

4 Naskah KTAA, h. 10-12 
5 Naskah KTAA, h. 39-41 
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eksistensi manusia ketika masih berupa tanah atau belum dilahirkan 
di dunia, dan mati-kedua adalah kematian fisik sebagai akhir hidup 
duniawi menuju hidup ukhrawi. Hidup-pertama adalah kehidupan 
di alam dunia saat ini, dan hidup-kedua adalah kehidupan di alam 
ukhrawi setelah dihidupkan kembali dari mati-kedua.6 

Setiap peristiwa kematian selalu berhubungan dengan 
malaikat Izrail, karena dialah yang mempunyai tugas mencabut 
nyawa. Dalam naskah KTAA diuraikan tentang bagaimana Izrail 
menjalankan tugasnya mencabut nyawa manusia dan dialognya 
dengan orang-orang yang akan ia cabut nyawanya. Nuansa dialog 
dan perlakuannya terhadap orang beriman adalah penuh dengan 
kelemahlembutan, sedangkan dengan dan terhadap orang kafir 
penuh kekasaran. Pesan penting teks dalam kontek ini adalah 
bahwa peristiwa pencabutan nyawa itu merupakan peristiwa 
dahsyat, sangat menyakitkan, hanya amal kebajikanlah yang dapat 
meringankan rasa sakit itu. Ada pula pesan yang disampaikan oleh 
si calon mayit yang beriman yang ditujukan kepada orang yang 
akan ditinggalkannya, yaitu ―lima perkara racun pembunuh dan 
lima perkara sebagai penawarnya‖. Pertama, dunia itu racun dan 
penawarnya adalah meninggalkannya. Kedua, harta itu racun dan 
penawarnya adalah zakat. Ketiga, perkataan itu racun dan 
penawarnya adalah dzikr al-Lâh. Keempat, ghurur itu racun dan 
penawarnya adalah thâ‘ah. Kelima, waktu sepanjang tahun itu racun 
dan penawarnya adalah bulan Ramadlan; semua malam itu racun 
dan penawarnya adalah malam lailat al-qadar.7 

Teks KTAA juga mengajarkan tentang penyelenggaraan 
jenazah, yaitu memandikan, mengafankan, menshalatkan, dan 
menguburkannya. Paparannya tidak berkaitan dengan kaifiahnya 

                                                             

6 Hamka, Tafsir al-Azhar, Juz XXIV (Surabaya: Yayasan Latimijong, 
1984), h. 141-142 

7 Naskah KTAA, h. 13-25 
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dari perspektif fiqh, tetapi lebih pada aspek etika memperlakukan 
jenazah, seperti kelemahlembutan dan kehati-hatian dalam 
memandikan, mengafankan, dan mengusungnya hingga ke 
kuburan. Ketika dalam usungan menuju ke kuburan, mayat 
menyampaikan pesan yang dapat didengar oleh semua makhluk di 
sekelilingnya kecuali manusia dan jin. Pesan itu berbunyi:  

―…hai sekalian saudaraku dan hai sekalian kekasihku dan 
hai sekalian anakku jangan kamu cenderung kepada dunia 
karena tipunya akan sekalian kamu seperti kelakuannya 
menipunya akan daku dan memain-main akan dengan sekalian 
kamu seperti kelakuannya memain ia akan daku. Ambil pikir 
oleh sekalian kamu dengan daku dari karena bahwasanya aku 
telah meninggalkan akan sekalian barang yang ada sertaku bagi 
deritaku, dan padahal tiada menanggung oleh sekalian mereka 
itu daripada dosaku akan suatu.‖8 

Beberapa peristiwa rohani sekitar kematian manusia 
diceritakan dalam KTAA dengan mengutip beberapa riwayat dari 
Abu Hurairah, Abdullah ibn Abbas, Anas bin Malik, dan beberapa 
riwayat yang tidak disebutkan rawinya. Dalam salah satu riwayat, 
yaitu dari Abu Zakaria berdasarkan pengalaman spiritual menjelang 
mati tetapi tidak jadi mati, diceritakan tentang tipu daya setan 
terhadap orang beriman pada detik-detik akhir menjelang ajalnya 
(sakaratul maut) pada saat mana setiap manusia mengalami keadaan 
teramat dahaga. Sekonyong-konyong setan datang menawarkan 
semangkuk air dan akan memberikannya jika orang sekarat itu 
mengucapkan kata-kata pengingkaran atas kenabian Muhammad. 
Jika dituruti maka matilah orang itu dalam keadaan kafir. Mohon 
perlindungan dari Allah agar mampu menolak tipu daya setan itu.9 

                                                             

8 Naskah KTAA, h. 27 
9 Naskah KTAA, h. 34-39 



142 Konsep Penciptaan dan Eskatologi Islam dalam Naskah Bima:  
Kajian atas Teks Kitab Tarjamah Al-‘Alâmat Al-‘Allâmat Koleksi Museum Samparaja Bima 

 

Paparan dalam KTAA tentang kematian mengandung pesan 
yang mendalam bahwa setiap muslim harus mempersiapkan diri 
dalam menghadapi kematian dengan banyak beramal kebajikan. 
Banyak-baik atau banyak-buruk amal seseorang tergambar dari 
mudah atau sulitnya dia menjalani sakaratul maut. Pesan lainnya 
adalah bahwa musuh manusia, setan, senantiasa berusaha 
menggelincirkan keimanan seorang mukmin ke arah ksesatan 
hingga pada detik-detik terakhir kehidupannya. 

3. Alam Kubur 

Alam kubur atau alam barzakh adalah salah satu dimensi 
penting dalam ajaran eskatologi Islam. Apa yang sebenarnya terjadi 
dalam kubur tidak bisa diteliti secara empiris, melainkan melalui 
ajaran agama. Sebagian besar umat Islam meyakini bahwa di alam 
kubur terdapat pembalasan berupa kenikmatan dan kesengsaraan. 
Namun ada juga sebagian lainnya—seperti kaum Mu‘tazilah, 
Ikhwân al-Shafâ, dan sebagian dari kalangan Syi‘ah—yang 
menginkari hal tersebut, karena tidak ada isyarat tentang hal itu 
dalam al-Qur‘an.10  

Dalam KTAA11 diceritakan bahwa setelah mayat dikuburkan 
maka ia didatangi dua malaikat (Munkar dan Nakir) yang 
mengajukan tiga pertanyaan kepadanya, yaitu ―siapakah 
Tuhanmu?‖, ―apakah agamamu?‖, dan ―siapakah nabimu?‖. 
Apabila si mayit itu adalah orang yang beriman dan ahli kebajikan 
maka ia akan lancar menjawab ketiga pertanyaan itu, bahwa ―Allah 
adalah Tuhanku‖, ―Islam adalah agamaku‖, dan ―Muhammad 
adalah Nabiku‖. Kedua malaikat itu tampil dengan rupa yang elok 
dan bersikap lemah lembut kepadanya. Kuburannya menjadi 
                                                             

10 Nurcholis Madjid, ―Makna Kematian dalam Islam‖, dalam Muhammad 
Wahyuni Nafis (editor), Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi 
Doktrin Islam dalam Sejarah (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 233 

11 Naskah KTAA, h. 27-34 
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lapang dengan nuansa dan aroma surgawi. Tetapi apabila si mayit 
itu adalah orang yang durhaka, maka ia tidak akan bisa menjawab 
ketiga pertanyaan itu. Kedua malaikat itu pun tampil dengan rupa 
yang sangat jelek dan menyeramkan, serta menyiksanya dengan 
palu dari api neraka. Kuburannya menjadi sempit, kalajengking dan 
ular datang menggigitnya, dan kepadanya diperlihatkan gejolak 
neraka jahannam.  

Berbagai bentuk siksaan dan kesengsaraan dialami orang yang 
durhaka dalam kuburannya. Sebaliknya, kenyamanan kubur dialami 
oleh orang beriman dan ahli kebajikan. Semua amal kebajikannya 
menjadi pelindung dirinya dari segala arah, kiri-kanan, atas-bawah, 
dan depan belakangnya. Malaikat Munkar dan Nakir tidak dapat 
menyentuhnya karena adanya pelindung tersebut, dan ia pun tidur 
tenang dalam kuburannya seumpama tidurnya pengantin.  

Kenyamanan atau kesengsaaran dalam kubur ditentukan oleh 
amal perbuatan ketika hidup di dunia. Ada beberapa amal yang 
utama, yang dapat melindungi pelakunya dalam kuburnya, yaitu: 
memberi makan orang yang kelaparan, memberi makan orang yang 
berperang fî sabîl al-Lâh, menolong orang yang dizhalimi, 
melakukan tiga kesabaran (sabar dalam taat, sabar dalam 
meninggalkan maksiat, dan sabar dalam menghadapi musibah).  

Dalam KTAA juga  dikemukakan tentang 14 kelompok 
orang yang dilindungi oleh îmân seperti anak dilindungi oleh ibunya 
dengan penuh kasih sayang, yaitu: (1) orang yang menjaga negeri 
muslim dari ancamam kafir, (2) orang yang mati syahid, (3) para 
shiddîqîn, yakni para wali, (4) orang yang mati dengan sakit 
perutnya, (5) orang yang …,12 (6) orang yang setiap malam selalu 
membaca surat Tabârak al-ladzî, (7) orang yang mati pada malam 
Jum‘at, (8) orang yang mati pada hari Jum‘at, (9) orang yang mati 

                                                             

12 Terjadi lompatan dan penyalin luput menulis isi poin kelima ini. 
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lemas, (10) orang yang dibunuh thâghût (11) orang yang mati di 
dalam thâghût dengan tiada dekat thâghût, (12) para nabi, (13) para 
malaikat, (14) orang yang membaca surat al-Ikhlas di dalam sakit 
hingga matinya.13  

Alam kubur tidak terputus sama sekali dengan alam dunia 
dan orang yang masih hidup. Ini diilustrasikan dalam KTAA 
dengan sebuah cerita tentang seseorang yang dalam mimpinya 
melihat seorang bapak yang merana dalam kuburannya, karena 
tidak ada seorang pun saudaranya atau anaknya yang masih hidup 
mendoakannya. Orang yang bermimpi itu lalu mencari anak bapak 
itu menceritakan perihal mimpinya. Sang anak itu pun bertobat dan 
terus menerus mendoakan bapaknya. Pada waktu yang lain dia 
bermimpi dan melihat bahwa bapak anak tersebut sejahtera di 
dalam kuburnya. 

4. Akhir Zaman 

Sebagian manusia ada yang meyakini bahwa dunia ini abadi, 
tidak ada akhirnya. Namun kebalikan dari pandangan tersebut, 
Islam mengajarkan bahwa pada suatu saat yang telah ditentukan 
oleh Allah dunia ini pasti akan hancur dan segala kehidupan akan 
musnah. Itulah akhir zaman, hari dihancurkannya dunia dan 
segenap isinya, yang kepastiannya ditegaskan dan digambarkan 
dalam beberapa ayat al-Qur‘an (Qs. Al-Hâqqah/69: 13-18; al-
Zalzalah/99: 1-5; al-Qâri‗ah/ 101: 1-5).  Kedatangan akhir zaman 
itu adalah 40 tahun setelah didahului oleh beberapa tanda, yaitu 
kemunculan Imam Mahdi, Nabi Isa, dan Dajjal.14  

Dajjal digambarkan sebagai seorang laki-laki yang buta 
sebelah matanya dan menunggang himar. Ia berjalan mengarungi 
bumi dari  masyriq sampai maghrib tuntas dalam empat puluh hari 
                                                             

13 Naskah KTAA, h. 42-49 
14 Naskah KTAA, h. 49-53 
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(hari yang pertama daripadanya seperti satu tahun, kedua seperti 
sebulan, ketiga seperti satu Jum‘at, dan hari yang lainnya seperti 
hari kita. Semua tempat dapat disinggahinya kecuali tiga karena 
dijaga oleh para malaikat, yaitu Makkah al-Musyarrifah, Madinah al-
Munawarah, dan Baytul Maqdis. Di setiap tempat yang 
disinggahinya dia membawa makanan (roti) yang banyak (berbukit-
bukit)—pada saat yang sama manusia dalam keadaan lapar—sambil 
menebar kekafiran, bahkan memaksa  orang-orang mengimani 
dirinya sebagai tuhan.  

Nabi Isa ‘alayh al-salâm turun dari langit dengan sayap 
malaikat dan mendarat di timur negeri Syam. Dengan tombak surga 
yang dibawanya dari langit ia akhirnya membunuh Dajjal. Dia 
kemudian menghancurkan seluruh salib dan membunuh seluruh 
babi. Dia lalu mengajari makhluk dengan kasih sayang hingga 
binatang buas pun akhirnya dapat bersahabat dan hidup damai 
bersama dengan binatang ternak. Dia kemudian tinggal di negeri 
Madinah al-Mushthafâ, memperisteri seorang perempuan dan 
memperoleh dua orang anak. Kemudian ia pun wafat di sana dan 
dishalatkan mayatnya oleh orang Islam, umat Muhammad shallâ al-
Lâhu ‘alayhi wa sallam. 

Masa akhir dan kehancuran dunia diawali dengan malaikat 
Israfil meniup sangkakalanya. Maka matilah seluruh makhluk di 
bumi dan di langit, kecuali Iblis dan empat malaikat al-muqarrabîn, 
yaitu Jibril, Israfil, Mikail, Izrail, dan para malaikat yang 
menjunjung ‘arasy. Setelah itu satu-persatu dan berurutan Izrail 
melaksanakan perintah Allah, yaitu mencabut nyawa Iblis, 
mematikan laut hingga hilang tidak membekas, mematikan bumi 
hingga rata tidak berbentuk, mematikan langit dengan melipat-
lipatnya, mencabut nyawa Jibril, mencabut nyawa Mikail, mencabut 
nyawa Israfil, mencabut nyawa semua malaikat pemikul ‘arasy, 
mencabut nyawanya sendiri di suatu tempat di antara surga dan 
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neraka. Setelah semua itu tinggallah Allah sendiri, Dia Yang Maha 
Hidup. Situasi ini berlangsung selama 40 tahun hingga 
dibangkitkan kembali semua kehidupan.15 

Isyarat datangnya akhir zaman dalam KTAA dengan 
kemunculan Nabi Isa dan Dajjal tidak berbeda dengan keyakinan 
sebagian umat Islam. Namun masih ada dua tanda lagi, yaitu 
terbitnya matahari dari arah barat dan keluarnya seekor binatang 
dahsyat dari perut bumi. Bahkan tanda yang terakhir itu 
diisyaratkan dalam al-Qur‘an (al-Naml/27: 82).16 

5. Hari Kebangkitan  

Empat puluh tahun setelah terjadinya penghancuran dunia 
dan isinya dimulailah proses penghidupan kembali semua makhluk. 
Pertama-tama Allah menghidupkan delapan malaikat pemikul 
‘arasy,17 kemudian malaikat Israfil dengan serunai di mulutnya, 
Jibril, Mikail, dan Izrail. Dia lalu memerintahkan hujan turun 
dengan lebat, kemudian menghimpun tulang dan urat setiap 
makhluk, memberinya daging dan kulit serta menumbuhkan 
rambutnya. Jadilah makhluk itu seperti sediakala, kecuali bahwa 
mereka belum diberikan nyawa kembali. 

Allah menyuruh malaikat Jibril dengan membawa kain dari 
surga, Mikail dengan membawa mahkota, dan Izrail dengan 
membawa Buraq18 untuk menjemput Nabi Muhammad dari 

                                                             

15 Naskah KTAA, h. 53-59 
16 Hamka, Pelajaran Agama Islam (Jakarta: Bukan Bintang, 1996), cet. XII, 

h. 310-315. 
17 Jumlah malaikat pemikul arasy sebanyak delapan diilhami oleh Qs. Al-

Hâqqah/69: 17. 
18 Buraq digambarkan sebagai seekor binatang yang mukanya seperti 

muka anak adam, pipinya seperti pipi kuda, ekornya seperti ekor lembu, 
tubuhnya bertapak-tapak dengan emas, tubuhnya lebih tinggi dari himar dan 
pendek sedikit dari bigal, serta mempunyai dua sayap yang ia terbang 
dengannya. 
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kuburannya di bumi, sementara itu malaikat Ridwan diperintahkan 
untuk menghias surga guna menyambut kehadiran Nabi 
Muhammad. Maka dihidupkan kembali Nabi Muhammad, dan ia 
lalu memakai kain dan mahkota dari surga yang dibawakan 
untuknya, dan menunggang Buraq. Ia lalu duduk di atas sebuah 
batu gunung di Bayt al-Maqdis. Allah lalu menghimpun nyawa 
sekalian makhluk ke dalam serunai Israfil dan menyuruh malaikat 
itu meniupnya untuk kedua kalinya. Maka kembalilah nyawa itu ke 
wadah tubuhnya masing-masing dan penuhlah ruang antara bumi 
dan langit.19 

Dalam keyakinan sebagian umat Islam, makhluk pertama 
yang dihidupkan kembali adalah malaikat Israfil yang kemudian 
diperintahkan oleh Allah untuk meniup sangkakala yang 
menghidupkan kembali seluruh makhluk lainnya.20 Namun dalam 
KTAA, makhluk pertama yang dihidupkan kembali adalah delapan 
malaikat pemikul ‘arasy, menyusul kemudian malaikat Israfil, Jibril, 
Mikail, dan Nabi Muhammad. Makhluk lainnya dihidupkan 
kembali melalui tiupan sangkakala malaikat Israfil. 

6. Padang Mahsyar dan Shirât al-Mustaqîm 

Peristiwa pembangkitan dan penghidupan kembali 
menimbulkan ketercengangan dan kepanikan yang luar biasa bagi 
manusia, mereka dalam keadaan telanjang dan tidak saling kenal 
antara satu dengan lainnya, sementara api melingkupi dari segala 
arah. Manusia lari tunggang-langgang mencari penyelamatan hingga 
akhirnya mereka berhimpun di negeri Bayt al-Maqdis. Di antara 
kepanikan masal itu, ada sebagian orang beriman yang dilindungi 
oleh malaikat dari panas api itu sehingga mereka sedikit lebih 

                                                             

19 Naskah KTAA, h. 58-62 
20 Hamka, Pelajaran…, h. 281 
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tenang. Dalam situasi kepanikan hebat itu manusia berusaha 
mencari perlindungan, yaitu mencari syafaat.  

Manusia mendatangi Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa dan 
Issa untuk memohon syafaat, tetapi tiada diperoleh. Para nabi itu 
merasa tidak pantas untuk memberikannya syafaat karena merasa 
pernah berbuat salah di dunia; Nabi Adam memakan buah khuldi; 
Nabi Nuh mendoakan kebinasaan bagi manusia; Nabi Ibrahim 
berbohong ketika menghancurkan berhala-berhala Namruz; Nabi 
Musa membunuh orang; Nabi Isa pun juga merasa bersalah. 
Akhirnya hanya Nabi Muhammad yang berkenan memberikan 
syafaat, memohon agar segera diputuskan hukuman masing untuk 
sekalian manusia.  

Permohonan Nabi Muhammad dikabulkan oleh Allah, dan 
dimulailah pengadilan atas manusia. Orang kafir dipisahkan dari 
orang Islam, Nasrani dan Yahudi, lalu dimasukkan ke dalam 
neraka. Kemudian Allah menjadikan dua malaikat menyerupai rupa 
Uzair dan Nabi Isa. Semua orang Yahudi dan Nashrani berdiri di 
belakang dan mengimami mereka. Kedua malaikat itu kemudian 
menggiring mereka semuanya masuk neraka.21 

Setelah semua orang kafir, Nasrani, dan Yahudi dimasukkan 
ke neraka, maka yang masih tinggal di Padang Mahsyar adalah 
orang beriman dan orang munafik. Allah ber-tajalli kepada mereka, 
dan melakukan penimbangan atas amal baik dan buruk mereka, 
dan dihadirkan shirât al-mustaqîm, yaitu sebuah titian yang halus 
melebihi bulu dan tajam melebihi pedang yang direntangkan di atas 
neraka jahannam yang panjangnya tiga ribu tahun perjalanan yang 
terbagi menjadi seribu tahun perjalanan menanjak, seribu tahun 
mendatar, dan seribu tahun menurun. Sebelum melewati titian itu 
setiap orang ditanyai oleh Jibril dan Mikail tentang empat 

                                                             

21 Naskah KTAA, h. 63-82. 
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pertanyaan yang masing-masing berkenaan dengan umur, masa 
muda, amal, dan harta. Ketika dalam melewati titian itu mereka 
melalui tujuh tahap yang setiap tahapnya ada pertanyaan. Tahap 
pertama, pertanyaan tentang iman, kedua tentang shalat, ketiga 
tentang puasa, keempat tentang zakat, kelima sampai ketujuh 
tentang berbuat zhalim kepada orang. 

Urutan dalam melewati titian itu diawali oleh Nabi 
Muhammad dan umatnya, disusul berturut-turut oleh Nabi Isa dan 
umatnya, Nabi Musa dan umatnya, nabi-nabi lainnya dengan 
umatnya masing-masing, dan terakhir Nabi Nuh dan umatnya. 
Sebagian dari mereka ada yang mampu berlalu dengan cepat ibarat 
angin kencang, atau lebih cepat dari kuda, atau seperti burung 
terbang; sebagian lagi hanya bisa berjalan, atau merangkak, dan 
sebagian lagi jatuh ke dalam api neraka.22 

7. Surga dan Neraka 

Penggambaran tentang surga dan neraka diberikan cukup 
panjang lebar dalam KTAA. Neraka terdiri dari tujuh tingkatan 
dengan jenis tertentu manusia dan jin yang menempatinya untuk 
menerima balasan kejahatan mereka. KTAA hanya menyebutkan 
nama-nama neraka itu mulai tingkat kedua, yaitu Nashli, 
Huthamah, Sa‗ir, Saqar, Jahîm, dan Hariyah; sedangkan tingkat 
pertama tidak disebut namanya, tetapi hanya penghuninya yaitu 
umat Muhammad yang berdosa dan disiksa sampai masa tertentu 
saja sebelum mereka semua akan dimasukkan ke dalam surga. 
Dikemukakan pula kata-kata pengakuan tentang amal kejahatan 
mereka, penyesalan, dan dialog-dialog penghuni neraka.23 Di 
samping dialog antar penghuni neraka, terjadi pula dialog antara 
Allah dengan penghuni neraka tentang sebab-sebab yang 

                                                             

22 Naskah KTAA, h. 82-85. 
23 Naskah KTAA, h. 69-77. 
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menjadikan mereka lalai dan kafir di dunia. Para penghuni neraka 
menjawab bahwa kekuasaan, kekayaan, dan cobaan yang 
menyebabkan mereka lalai. Allah menunjukkan kekeliruan mereka 
dengan memberikan ibarat melalui sosok Nabi Yusuf, Nabi 
Sulaiman dan Nabi Ayub sebagai pribadi yang tidak lalai dari 
mengabdi kepada Allah lantaran memiliki kekuasaan, kekayaan atau 
ditimpa musibah.24 

Bertolak belakang dari suasana neraka, dalam KTAA 
digambarkan tentang tujuh tingkat surga—yaitu  Firdaus, Ma‘wa, 
Khuldi, Na‗îm, ‗Adn, Dâr al-Salâm, dan Dâr al-Jalâl—dan berbagai 
kenikmatan di dalamnya. Kenikmatan-kenikmatan di dalam surga 
digambarkan dalam kisaran kenikmatan berkaitan dengan makanan, 
minuman, dan jima’. Selain itu dikemukakan juga amal-amal yang 
dilakukan oleh para penghuni surga itu ketika dunia sehingga 
menghantarkan mereka memperoleh imbalan surga.25 Selanjutnya 
sebanyak 44 halaman atau lebih dari sepertiga teks KTAA (halaman 
85-128) seluruhnya menggambarkan tentang keadaan dan suasana 
surga dan menceritakan kehidupan penghuninya yang penuh 
dengan kenikmatan dan kebahagiaan dalam layanan Allah swt. 

                                                             

24 Naskah KTAA, h. 79-81. 
25 Naskah KTAA, h. 77-79. 
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BAB V 
PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan data dan analisisnya dalam penelitian ini maka 
penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara filologis, teks KTAA mengandung banyak gejala korup 
sehingga menurunkan tingkat otentisitas naskah ini untuk 
diasumsikan sebagai naskah arketip. Naskah ini diduga kuat 
sebagai salinan dari naskah lain yang kemungkinan juga adalah 
salinan, dan penyalinnya terindikasi kurang menguasai substansi 
naskah berdasarkan beberapa kesalahan yang fatal, misalnya 
pada penulisan ayat-ayat al-Qur‘an.  

2. Secara garis besar, kandungan KTAA termasuk dalam lingkup 
Ilmu Tauhid/Kalam. Pembahasan terfokus pada aspek-aspek 
yang gaib, filosofis, dan eskatologis dari ajaran Islam, seperti 
awal penciptaan, hari kiamat, sakaratul maut, alam kubur, alam 
akhirat, surga dan neraka. 

3. Dari segi substansinya teks KTAA bermuara pada dua tema 
besar. Pertama, tema penciptaan dan dalam hal ini teks KTAA 
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dilatari oleh konsep creatio ex nihilo, ―penciptaan-dari-tiada‖; jadi, 
alam bersifat hadits, tidak azali. Kedua, tema eskatologi dan dalam 
hal ini teks KTAA dilatari oleh pandangan eskatologi 
antropomorfik, ―kebangkitan kembali dengan jasad dan ruh‖. 
Kesengsaraan dalam neraka dan kenikmatan dalam surga di 
sajikan dalam penggambaran yang bersifat ragawi. 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan temuan-temuan penelitian ini, maka peneliti 
menyampaikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Oleh karena 
naskah KTAA ini diduga kuat sebagai naskah salinan, maka perlu 
dilakukan penelitian filologi lebih lanjut dengan melakukan 
pembandingan naskah dan penyusunan stemma sehingga diketahui 
arketipnya, dan bagaimana proses historisnya sehingga naskah yang 
ditulis di Makkah ini sampai ke Bima. 
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SINOPSIS 

 

Buku Referensi yang berjudul Konsep Penciptaan dan Eskatologi 
Islam dalam Naskah Bima: Kajian atas Teks Kitab Tarjamah Al-‘Alâmat Al-
‘Allâmat Koleksi Museum Samparaja Bima ini menghadirkan suatu 
gambaran tentang salah satu bentuk narasi keislaman pada abad ke-
18 yang terekam dalam naskah warisan Kesultanan Bima. Dari segi 
bidang kajian keislaman, kandungannya teks dalam naskah yang 
dikaji ini termasuk dalam lingkup Ilmu Tauhid/Kalam. 
Pembahasan terfokus pada aspek-aspek yang gaib, filosofis, dan 
eskatologis dari ajaran Islam, seperti awal penciptaan, hari kiamat, 
sakaratul maut, alam kubur, alam akhirat, surga dan neraka.  

Substansi teks naskah yang dikaji ini, secara garis besar, 
bermuara pada dua tema besar, yaitu penciptaan dan eskatologi 
Islam. Dalam soal yang pertama, teks memuat konsep pemahaman 
creatio ex nihilo, ―penciptaan-dari-tiada‖; jadi, alam bersifat hadits, 
tidak azali. Dalam soal yang kedua, teks menganut pandangan 
eskatologi antropomorfik, ―kebangkitan kembali dengan jasad dan 
ruh‖. Kesengsaraan dalam neraka dan kenikmatan dalam surga di 
sajikan dalam penggambaran yang bersifat ragawi. 
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