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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Kutipan dalam kitab Ad-Dur An-Nafīs dan Waja Sampai Kaputing tentang Hadits 

Nūr Muhammad 

 تلك األشياء أكؿ ماخلق اهلل نورنبيك ياجابركخلق منو األشياءكأنت من

 أنامن اهلل كاملؤمنوف مين

إف اهلل خلق ركح النيب صل  اهلل عليو كسلم من ذاتو كخلق العاَل بأسره من نور حممد صل  اهلل عليو 

 كسلم

م من اهلل نور  لقدجاُء

Kutipan dalam kitab Ad-Dur An-Nafīs dan Waja Sampai Kaputing tentang konsep 

Martabat Tujuh 

يٌعفرمتا درفد سغ ِّ مرتبة تنزؿ ذات يائت مرتبة أحدية مناث مك ظاىرفناث سغ ِّ صفات )برموؿ( 

نو ذات اهلل سبحانو كتعايل داف  دكاث إيت دداَل ذات داف بائت مرتبةُ  داف أمساء تتاؼ بناسُ 

صفات  تياد دياتس مرتبة إين مسوا مرتبة برموؿ دار مرتبة إين. )ُدكا( مرتبة كحده يائت ظاىرسغ ِّ

يت حممد صل  اهلل عليو كسلم أص ِّ دارفد  ندعى  أمساء إمجاؿ يعين فرمهفونن يائتولو حقيقة نيبُ 

يت حممد. سفرة سبداث نيب بغ جابر أكؿ ماخلق اهلل  سك ِّ يغ موجود داف حياتث أدالو نيبُ 

نورنبيك ياجابركخلق منو األشياءكأنت من تلك األشياء. )ُتيك( مرتبة كاحدية يائت ظاىر فدا 
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الـ قدَل يعين إنو ڠه داف أمساء د سك ِّ صفات منفصيلكن أُن برنغيغ أدا دار سَّي فوْل ْلىرُ 

نزا خمفيا  نتُ  )ُأمفة( مرتبة  فأحببت أف اعرؼ فخلقت خلقان فيب عرفوفأنااهلل سرت أنغكافنُ 

هيدكفن ترمهفر لواس  أدأف أية حياة دافُ  عاَل األركاح مناث يائت سوجي درفدا برسوسن ْلؾُ 

ار يغد جديكن بركفا يغ   ركح. )ُاَل( مرتبة عاَل مرتبة عاَل املثاؿ مناثحقيقة سك ِّ  سك ِّ فُر

ار يغد جديكن بركفا ْلؾ   ي. )ُأًل( مرتبة عاَل األجساد يائت سك ِّ فُر ىالس تياد منرميا هبُا

ي. )ُتوجو( مرتبة يغ منغهمفونكن مسوا مرتبة يائت مرتبة جتلي داف لباس مناث  ُاسر يغ منرميا هبُا

ام ِّ يعين منوسي مسفورنا.مرتب  ة عاَل اإلنساف يعين ظاىر فداث سغ ِّ مرتبة ىنغا منجادم إنسافُ 

Kutipan dalam kitab Rasm Parukunan dan Waja Sampai Kaputing tentang 

Sembahyang 

ي أيت أمفت :  )فرتاـ( ن مسبهينغ إيت ترهبُا شريعة يعين  مسبهينغُتهول أكَلمو برموؿ يغ دمنُا

ن دنغن تكبرية اإلحراـ مسفام  ن نية يغ دفسرتُا ن مسبهينغ يائت موؿ مغدُا ن سك ِّ رُك ميمفرنُا

ن مسبهيغ داف  سالـ دنغن سك ِّ ترتيبث. )ُدكا( مسبهينغ طريقة يعين دمفربوات سك ِّ رُك

منجاديكن سك ِّ شرطث سرت يغ دمبطلكنث داف خشوع يعين تتاؼ ىايت. )ُتيك( مسبهينغ 

ارف قدرة داف حقيقة يع يت مالئنكنُ  ارفُ  نُ  ن فد حقيقةث مسبهيغ إيت بُو يت إعتقاُد ينُ 
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يت تداؾ ترلفاس دار ْلْلوؿ كْل قوة إْلبااهلل العلي العظيم. مك أفبي ِّ  ارفُ  إرادةث اهلل تعايل جواُ 

 ترمهفوف سكلياف معين مسبهيغ يائت مسبهيغ شريعة, طريقة, معريفة دمن أُن منجاد م مسبهيغ معرفة

ن فكرجأف مسبهيغ مسفرف.  إنيلو يغ دمنُا
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