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Bab I 

Identifikasi Naskah 
 

      Naskah Kitab Syarah Syahadatain merupakan salah satu naskah 

koleksi Museum Sri Baduga Bandung. Naskah ini tidak merupakan 

sebuah buku tersendiri, melainkan tergabung dalam sebuah naskah 

yang terdiri atas delapan judul kitab yang tertulis pada urutan kitab 

ketiga. Penggabungan beberapa kitab dalam satu naskah diperkirakan 

akibat kelangkaan bahan tulis kertas pada masa penyalinan dilakukan, 

sehingga keberadaan buku tebal merupakan hal yang sangat berharga 

saat itu, dan dapat dimanfaatkan untuk menyalin beberapa kitab 

berharga yang benar-benar secara ilmiah keagamaan diperlukan. 

Lengkapnya penjelasan mengenai naskah ini bisa dilihat pada uraian 

berikut. 

 

1.  Judul Naskah :  Kitab Syarah Syahadatain 

2.  Nomor Naskah :  07.09.3 

3.  Asal Naskah  : Tidak diketahui 

4. Keadaan Naskah : Fisik naskah sudah agak rusak khususnya  

bagian pinggirnya, tetapi pada bagian 

tulisan masih utuh dan semua tulisannya 

masih bisa dibaca jelas. 

5. Bahan Naskah :  Kertas daluang,  yaitu bahan yang berasal  
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dari kulit pohon saeh (paper mulberry) dan 

diproses secara secara tradisional. 

6. Ukuran Naskah :  19 x 28 cm. 

7. Ukuran Teks :  13 x 19 cm. 

8. Tebal Naskah : 4 halaman 

9. Jumlah baris perhalaman :  16 baris, halaman awal 16 baris, dan  

   halaman akhir 15 baris. 

10.  Aksara Naskah : Aksara Arab 

11. Tinta yang digunakan  : Tinta hitam pada bagian penjelasan dan  

   tinta meraha pada bagian teks dasar. 

12.  Bentuk Teks :  Prosa 

13.  Cara Penulisan :  Ditulis dengan kasara Arab ukuran huruf  

kecil, ditulis datar dengan terjemah dalam 

bahasa Jawa pada beberapa bagian dan 

ditulis miring di bawah kata Arabnya. 

14.  Bahasa Naskah : Bahasa Arab dan beberaopa kata terjemahan  

   dalam bahasa Jawa. 

15.  Tahun Penyalinan/ Umur Naskah : Tidak ada petunjuk dan  

kolopon yang menyatakan awal atau akhir 

penyalinan, namun berdasarkan bahan yang 

digunakan dapat dipastikan bahwa naskah 

ini disalin sekita abad ke-19 Masehi.  

16.  Pemilik Naskah : Tidak diketahui asal usul naskah sebelum  

   menjadi koleksi museum Sri Baduga. 
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Bab II 

Ringkasan Isi Naskah 
 

Teks naskah yang sederhana dan singkat ini memiliki 

kandungan makna yang sangat dalam terutama mengingatkan setiap 

muslim mukallaf akan pentingnya syahadat sebagai bukti awal 

keimanan seseorang yang harus dilakukan dengan segala 

kesungguhan.  Secara ringkas naskah ini berisi sebagai berikut di 

bawah ini. 

Syekh Al-Jannan menyampaikan bahwa,  mengucap dua 

kalimat syahadat  itu merupakan salah satu kewajiban bagi setiap 

mukallaf", ia wajib  membenarkannya dengan hati, memahami 

maknanya, karena hal itu  dapat menghantarkan seseorang masuk 

surga dan menyelamatkan dari kebinasaan dunia dan akhirat.  

Para imam menegaskan bahwa seorang muslim mukallaf 

wajib mengetahui makna dua kalimat syahadat, jika ia tidak 

mengetahui maknanya maka kesaksiannya itu tidak berguna, dan 

taruhannya adalah kekekalan dalam neraka. Karena itu  kesaksiannya 

harus istiqamah/stabil. Manusia wajib mengetahui bahwa sifat 

uluhiyah (ketuhanan) itu keberadaannya tetap. 

Adapun Lā ilāha illa Allāh  bermakna tidak ada tuhan 

melainkan Allah",  Kata  (lā) pada kalimat tersebut merupakan 

sebuah  pengingkaran,  kata "Ilāhun" merupakan isim nakirah yaitu 

isim yang tidak dapat diketahui secara spesifik. Hal ini  berarti  
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meniadakan semua yang dianggap  tuhan  kecuali Allah Yang Maha 

Agung. 

Makna  Lā haula wa lā quwwata illā billāh  adalah   “tiada 

daya,  tiada upaya, dan tiada kekuatan melainkan karena pertolongan 

Allah”. Hal ini menunjukkan  bahwa  kekuatan yang dimiliki seorang 

hamba adalah berkat pertolongan Allah  swt.  

Makna  Asyhadu  adalah “saya bersaksi” atau “mengetahui “ 

tidak ada Tuhan selain Allah,  tidak ada yang berhak disembah  

melainkan hanya Allah swt.  penciptakan Alam semesta. Wa asyhadu 

anna Muhammadan Rasulu Allah berarti bersaksi akan kerasulan 

Nabi Muhammad saw. dengan 1) segala sifat  yang  wajib ada  

padanya, seperti sifat jujur, dapat dipercaya, menyampaikan,  2)  

segala  sifat yang mustahil ada padanya, seperti sifat bohong, khianat, 

menyembunyikan, dan 3) sifat yang jaiz padanya dari sifat-sifat 

kemanusiaan seperti sakit, dan sebagainya yang tidak mencemari 

risalahnya. Ikrar kesaksian terhadap Rasul haruslah benar-benar 

yakin akan segala ajaran Rasul,  seperti iman kepada Allah swt., 

malaikat-Nya, kitab-Nya, Rasul-Nya, hari akhir, dan  qaďa/qadar  

yang baik dan buruk dari-Nya,  kemudian diucapkan dengan dua 

kalimat syahadat, mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa di 

bulan Ramahan, dan haji. 
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Bab III 

Transliterasi dan Terjemahan 
 

3.1  Transliterasi 

Transliterasi untuk teks dalam naskah ini diharapkan dapat 

mempermudah pembaca yang kesulitan membaca teks aslinya yang 

ditulis dalam aksara Arab dan berbahasa Arab, karena transliterasi  di 

sini merupakan upaya alih aksara dari aksara Arab ke aksara Latin. 

Namun demikian, perlu diketahui bahwa transliterasi bukanlah 

transkripsi yaitu alih bunyi, walaupun pembaca yang tidak memahami 

aksara Arab akan bisa membacanya, namun pada beberapa bagian, 

tetap tidak akan dapat mengucapkannya dengan persis apa yang 

tertulis. Kelebihan transliterasi adalah utuhnya semua huruf yang 

dialihaksarakan tanpa adanya satu pun huruf yang hilang. Salah satu 

contoh dari kesulitan pengucapan antara lain pada kata-kata yang 

berawal dengan huruf Syamsiyah dan disambung dengan  alif dan 

lam, aturannya bacaannya huruf lam  akan berubah menjadi huruf 

syamsiyah di depannya.  Di bawah ini transliterasi teks Kitab Syarah 

Syahadatain. 
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Bismi Allāhi al-Rahmāni al-Rahīm 

Wa Allāhu almu'īnu 'ala man syaraħa bi 'ažmihi al'ažīmi. 

Wa Allahu rabbu al-'ālamīna.  Wa şalla Allahu 'ala sayyidinā 

muħammadin wa ālihi wa aşħābihi wa sallam.  

Alħamdu lillāhi kamā yanbagī lijalālihi.  Wa alşalātu wa 

alsalāmu 'ala Muħammadin wa ālihi qāla almuşannifu raďiya 

Allahu ta'āla Al-Jannānu raďiya Allāhu 'anhu almuslimu anna 

kalimatay alsyahādati mimmā yajibu 'ala kulli mukallafin bihi ba'da 

alnuţqi bi alsyahadataini wa qad şadaqa biqalbihi mā lam ya'rif 'alā 

ma'nahumā anya'tanī lahu lisya'nihā ay sya'ni alsyahadataini bal 

ma'nahumā hiya ŝamratu naşşi aljannati wa almunqaladatu ay 

alnajannātu  min almuhliki aldunyā wa al-akhirati. 

Wa qad naşşa ba'ďu al-immati 'ala annahu lā budda min 

ma'rifati ma'nahumā ay ma'na syahadatayni wa illā ay wa in lam 

ya'rif fī ma'nahumā lam yantafi' şaħibuhā  ay şaħibu alsyahādati fī 

al-inqiyādi min al-khulūdi fī alnāri, li qaulihi şalla Allāhu 'alaihi wa 

sallama iżā  'alimta maŝala alsyamsi fa isyhad wa maŝala rasūlu 

Allāhi şalla allāhu 'alaihi wa sallama bihā   bimiŝli an ta'lama 

alsyamsa fa li-anna alsyamsa alkuliyyu alqāratu allażī lā wa lahu 

illā fī alduhni fa inna nūra al-syamsi yusarā žuhūru fī alsyakli,  

ŝumma fuhima al-insānu lahā sābitatan lisyakli fa iżā  an tažira 

yastaħīlu ŝubūtuhā illā bi syakli fabainā lahā  nūru alsyamsi wa 

każālika ilāhun kuliyyun muqadaratun li-anna lahniyata iďāfatun 

ilā al-insāni fī alžuhūri, alta'īni wa ilā alwujūdi awjaba fī almaujūdi 

alħaqīqati wa al-mustaqbali ŝumma fahima al-insānu innahā 

ŝābitatun al-insānu mafhūmun min žawāhirihā wa ħai'ātihā fa inna 

al-mafhūma min žuhūrihā al-umūru tunāsibu min şifāti al-insāni wa 

kalāmihi wa qudratihi wa 'ilmihi wa sam'ihi wa başarihi bal lahā 

ħaqā'iqu tastaħīlu ŝubūtuhā al-insāni. 

……Lā ilāha illa allāhu fa-innahā ……………'alā nafyin ay 

allażī huwa lā nafyu aljinsi wa ilāhu ismun nakiratun allażī illā 

ya'lamu bihi takhşīşuhā fa iżā  dakhala alnafyu faşāra takhşīşuhā ila 
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aljinsi wa lakin alnakirata iżā  waqa'at fī siyāqi alnafyi litaqďi al-

'umūma wa al-Iŝbāti ay allażī huwa illā allāhu wa huwa alwajibu 

alwujūdu wa huwa ħaqīqatu al-ilāhi. 

Fa almanfiyu kullu ilāhin gairu maulānā jalla wa 'azza ay fa 

almanfiyu kullu ilāhin farīďin maujūdu ilāhin fī aldihni wa lā 

wujūda lahu fī alkhāriji bal laisa lahā ħaqīqatu alwujūdi ………….wa 

'ulama anna lā ilāha lafžun likulliyyu lā li-annahu lā yamtani'u 

wuqū-'u alsyirkati fī aldihni li kaŝrati al-ilāhi bal al-khāriji wa 

ayďan li-annahu şuwaru almanžūri fī almarsiyati yajūzu an tuqāla 

mumāŝilan alnāžiru fī aldihni li-annahu şuwaru almanžūri li 

alnāžiri wa kullu şifatin 'aksin laisat 'alā şifatin alma'kūsi fa awjabat 

lahu syirkuhā fī aldihni lā fī alkhāriji bal lā fī linafyi alsyamsi li-

anna nūra al-syamsi ma'a alsyamsi rutbatu alma'iyyati bal rutbata 

alma'iyyata altabi'iyyata kullan yunāfi bi żālika al-istiqlālu. 

Fayakūnu fī ma'na qaulihi ilāha illa allāhu ay lā ginā 'an 

kulli mā siwāhu wa lā muqtaqiran ilaihi kullu mā siwāhu illa allāhu 

fī almaujūdi istiqlālan illā allāhu fa agnā siwāhu wa lā qādiran wa 

lā murīdan wa lā 'alīman wa lā ħayyan wa lā samī'an wa lā başīran 

wa lā mutakalliman istiqlālan illā bill āhi li anna kulla żālka kullahā 

allāhu bi żātihi wa lanā billāhi qaţ-'an bidalīli qaulihi ta'āla lā ħaula 

wa lā quwwata illā allāhu fayadullu 'ala żālika  inna lil-'abdi 

quwwatun billāhi lā bi-isti'lali wa lanā billāhi qaţ-'an bidalīlin li-

anna al-ma'na biqaulihi lā quwwata mustaqillatun lā yunāfi 

quwwatun bi-adanihi al-istiŝnā-u, al-istiŝnā-u ba'da alnafyi iŝbātu 

wa każā qāla allahu anna alquwwata lillahi jamī'atan wa almusbatu 

min żālika  lī  …..fardun wāħidun wahuwa maulānā jalla wa 'azza ay 

alżāti min ħaiŝu alşifāti alnafyi fal-ismu ……almażkuratu ba'da illā 

ay allażī huwa lafžu allāhi laisa huwa bima'na ilāhin allażī huwa 

alma'būdu …………………wa naħwi żālika  alma'būdati alsyar'iyyāti 

bal huwa ………allażī huwa khalqu al-'ālami wahuwa maulānā jalla 

wa 'azza falā yastaqilu min kulli amrin illā bifardin allażī huwa 

khāliqu al-'ālami liqaulihi ta'āla man ża allażī yasyfa'u 'indahu illā 
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bi-iżnihi wa laisa …..min ilāhi alma'būdati muţlaqan ……….'alaihi 

min….likaŝrati alma'būdati albāţili kal-aħnāmi wa al-asjāri wa 

alsyamsi wa alqammi wa alnāri wa 'ala hażā 

Fama'na asyhadu ay ya'lamu an lā ilāha illā allahu ay 

'alima anna an lā ilāha illā allahu ay lā mustaħiqan lima'būdi fī 

alwujūdi istiqbalan illā allahu ay illā alfardi allażī huwa khāliqu 

al'ālami wa ammā ma'na qaulihi  

Wa asyhadu anna muħammdan rasūlu allahi şalla allahu 

'alaihi wa sallama fainnahā maħtūbatan 'alā  mā yajibu 'alaihim 

aşşalātu wa alsalāmu 'an alşidqi wa al-amānati wa altablīgi wa 'ala 

mā yastaħīllu 'alaihim min alkiżbi wa alkhiyānati wa alkitmāni wa 

'ala mā yajūzu 'alaihim kalmariďi wa naħwihi mimmā lā yaqdiħu fī  

risālatihim, fa-inna taşdīqa muħammadin rasūlu allāhi şalla allahu 

'alaihi wa sallama fī risālatihim wa al-ifrāri bihi 'alaihim wa 

yalzamu al-şidqa mā jā'a bihi kullu mā jā'a bihi 'alaihim al-şalātu 

wa alsalāmu min al-īmāni billāhi wa malāikatihi wa kutubihi, wa 

rasūlihi wa alyaumi al-ākhiri wa alqadari khairihi wa syarrihi min 

allahi ta'āla wa altalafaža bil syahadataini wa iqāmi alşalāti wa ītā-

i alzakāti wa şauma ramāďana wa alħajju wa gairu żālika wa huwa 

….'ulamā'u almasyra'iyyati. Tammat hāża al-kitābu liman yasyraħu 

…..wa allahu a'lamu. 
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3.2  Terjemahan 

      Upaya penerjemahan dilakukan dengan harapan akan membantu 

para pembaca yang tidak memahami bahasa dan aksara naskah ini, 

dengan mudah dapat memahami kandungan teks dalam naskah ini 

secara utuh. Sebagaimana diketahui bahwa syahadat merupakan 

rukun Islam pertama baik dan buruknya keyakinan seorang muslim 

akan kandungan syahadat sangat menentukan baik dan buruknya 

kehidupan  keagamaannya. Di bawah ini terjemahannya.  

 

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang. 

Allah yang maha besar, dan dengan kebesaranya Allah  

senantiasa membantu pensyarah (orang yang menjelaskan) kitab ini 

dan Allahlah yang mengurus alam semesta. Rahmat dan salam 

semoga Allah curahkan kepada junjunan kita yaitu Nabi Muhammad 

saw., kepada keluarganya, dan sahabat-sahabatnya.  

Segala puji hanyalah milik Allah dan seyogiyanya keagungan 

dan kemuliaan itu bagi-Nya. Rahmat dan salam semoga Allah 

curahkan kepada Nabi Muhammad saw. dan keluarganya. Pengarang 

(yang semoga Allah ridhai) yaitu Syekh Al-Jannaan berkata 

"sesungguhnya dua kalimat syahadat itu merupakan salah satu 

kewajiban bagi setiap mukallaf" yakni orang yang telah balig dan 

berakal, setelah mengucapkan dua kalimat syahadat maka ia wajib  

membenarkannya dengan hati apa yang tidak ia ketahui atas 

maknanya (dua kalimat syahadat), ia harus memaknai kalimat 

syahadat tersebut  karena maknanya itu sangatlah penting bahkan 

maknanya itu adalah buah yang dapat menghantarkan seseorang 

masuk surga dan menyelamatkan dari kebinasaan dunia dan akhirat.  

Sebagian para imam mengatakan bahwa seorang muslim yang 

mukallaf itu wajib mengetahui makna dua kalimat syahadat, jika ia 

tidak mengetahui maknanya maka kesaksiannya itu tidak berguna. 

Orang yang bersaksi dalam suatu keyakinan taruhannya adalah 

kekekalan dalam neraka, Berdasarkan sabda Nabi "apabila kamu 
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mengetahui perbandingan (perumpamaan) matahari maka hendaklah 

kamu memperhatikannya" Rasulullah membandingkan hal itu seperti 

halnya kamu mengetahui matahari, bahwa matahari yang sempurna 

itu tetap stabil yang hanya berubah bila tejadinya hujan, karena 

cahaya matahari tampak beredar pada bentuknya. Kemudian manusia 

mengerti bahwasannya matahari itu bentuknya tetap. Jika kamu 

melihat kestabilan bentuk matahari berubah maka itu bukti bahwa 

matahari memiliki cahaya matahari. Begitupun dengan tuhan yang 

maha kuasa, karena sifat ketuhanan itu cenderung kepada manusia 

dalam bentuk yang nyata dan tetap, sifat ketuhanan pun cenderung 

kepada yang wajib adanya dan masa yang akan datang. Kemudian 

manusia mengetahui bahwa sifat uluhiyah (ketuhanan) itu 

keberadaannya tetap, manusia mengetahui hal itu dari munculnya 

sifat uluhiyah dan eksistensi sifat uluhiyah, sesungguhnya yang dapat 

difahami dari munculnya sifat uluhiyah itu adalah sesuatu yang 

berhubungan dengan sifat manusia, seperti sifat bicaranya, 

kekuasaannya, pengetahuannya, pendengarannya, penglihatannya, 

bahkan sifat uluhiyah itu memiliki hak-hak untuk merubah ketetapan 

sifat uluhiyah pada diri manusia. 

Adapun makna lafadz  “Lā ilāh illa Allāh´tidak ada tuhan 

melainkan Allah", sesungguhnya huruf “lā” pada kalimat tersebut 

merupakan sebuah  pengingkaran, huruf  “lā” di sana disebut lā nafi 

aljinsi (untuk meniadakan suatu jenis) dan kata "Ilaahun" merupakan 

isim nakirah yaitu isim yang tidak dapat diketahui secara spesifik 

(isim yang bersifat umum). Apabila huruf nafi masuk di dalamnya 

maka ia akan berubah menjadi penentu isim nakirah sehingga 

menjadi suatu jenis. Tetapi apabila isim nakirah terjadi pada susunan 

kalimat nafyi untuk menentukan keumuman dan ketetapan yakni 

lafadz  (lā ilaaha illa allahu) maka lafadz allah itu wajib 

adanya, karena Allah itu tuhan yang sebenarnya. 

Meniadakan semua tuhan yang ada kecuali Allah yang maha 

agung dan mulia dan meniadakan semua ilah (tuhan) itu menentukan 
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adanya ilah dalam hati dan tidak ada baginya tuhan di luar hati. 

Bahkan tidak ada baginya wujud yang sebenarnya kecuali yang benar-

benar hak. Dapat diketahui bahwa lafadz lā ilaha (tidak ada tuhan) 

adalah lafadz yang bersifat umum, karena lafadz tersebut tidak 

mencegah  terjadinya penyekutuan dalam hati karena banyaknya ilah 

(tuhan) di luar sana. Begitu juga karena hati  itu gambaran yang dapat 

dilihat dalam pelabuhan hati, maka kamu boleh mengatakan sebuah 

perumpamaan seorang pemerhati dalam hati, karena hati itu 

merupakan gambaran yang bisa dilihat oleh orang yang melihat 

(pemerhati), setiap sifat yang bertolak belakang itu menunjukan pada 

sifat yang dipalingkan maka sifat itu mengharuskan adanya sekutu 

dalam hati bukan di luar hati, begitupun dalam meniadakan matahari, 

karena cahaya matahari beserta matahari itu tersusunan secara 

bersamaan serta keduanya tersusun dengan beriringan, keduanya 

tidak ada pertentangan, dengan ini menunjukan bahwa Allah itu 

berdiri sendiri.  

Maka pada makna lafadz “Lā ilāh illa Allāh”,  yakni tidak ada 

yang maha kaya dari segala hal kecuali Allah, dan tidak ada yang 

dapat menetapkan sesuatu pun kecuali Allah, karena Allah dalam 

keberadaannya itu berdiri sendiri. Lafadz "illa Allahu" ini menunjukan 

cukup hanya Allah-lah. Tidak ada seorang pun yang berkemampuan, 

berkehendak, megetahui, mendengar, melihat, berbicara, dan berdiri 

sendiri kecuali dengan kehendak dan pertolongan Allah swt. Karena 

sesungguhnya semua sifat-sifat diatas hanya milik Allah swt. dan apa-

apa yang kita miliki pasti karena Allah  swt. semata, sesuai dengan 

firmannya: “ Lā haula wa lā quwwata illā billāhi “ "Tiada daya, 

upaya, dan kekuatan melainkan karena pertolongan Allah  swt." Maka 

ini menunjukkan sesungguhnya kekuatan yang dimiliki seorang 

hamba adalah berkat pertolongan Allah swt., tidak datang dengan 

sendirinya dan semua yang kita miliki karena izin Allah swt. dengan 

berdasarkan bukti bahwa sesungguhnya makna lafadz “lā quwwata”  

berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain dan ini tidak bertentangan 
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dengan pernyataan bahwa semua kekuatan itu hanyalah karena izin 

Allah swt. “al-itsitsnā´ (pengecualian) setelah  “nafi” (negatif) adalah 

penetapan. Demikian Allah swt. berfirman: " Sesungguhnya semua 

kekuatan itu adalah milik-Nya dan yang ditetapkan dalam lafadz 

tersebut hanyalah satu yaitu yang mengurus dan menguasai kita Allah 

swt.………  

Maka makna  “Asyhadu” saya bersaksi atau mengetahui tidak 

ada Tuhan selain Allah atau telah mengetahui sesungguhnya  Lā ilāha 

illa Allāh  tidak ada yang berhak disembah dalam hal keberadaannya 

yang berdiri sendiri melainkan hanya Allah swt. seorang yaitu yang 

menciptakan Alam semesta. Adapun makna firman Allah swt.  

Wa asyhadu anna muhammadan Rasūlu Allāh, maka 

sesungguhnya ayat tersebut tertulis di dalamnya apa-apa yang 

diwajibkan kepada Rasul seperti sifat jujur, dapat dipercaya, 

menyampaikan, dan apa-apa yang mustahil dilakukannya seperti sifat 

bohong, khianat, menyembunyikan, dan apa-apa yang dibolehkan 

atasnya dari sifat-sifat kemanusiaan seperti sakit, dan sebagainya 

yang tidak mencemari risalahnya, maka sesungguhnya pembenaran 

bahwa Muhammad itu utusan Allah swt. dan pengikraran kesaksian 

terhadap Rasul haruslah benar-benar yakin atas apa yang datang dari 

Allah swt. melalui Rasul seperti iman kepada Allah swt., malaikat-

Nya, kitab-Nya, Rasul-Nya, hari akhir, dan ketentuan yang baik dan 

buruk dari-Nya kemudian diucapkan dengan dua kalimat syahadat, 

mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, 

dan haji, dan sebagainya. 


