KITAB SYUMUSUL
ANWAR
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BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
Segala puji bagi Alloh S.W.T yang telah meletakkan pada tulisan-tulisan huruf
berbagai macam rahasia yang tidak ada bandingannya ,dan yang telah menyusun
berbagai ma’na pada Asma’-asma’ nya, dan yang telah memancarkan dari Asma’asma’ tersebut sumber-sumber bilangan serta memberikan keluasan yg seluasluasnya pada Wifiq-wifiq dengan memberikan berbagai macam cahayacahayanya,Dan yang telah mewakilkan kepada huruf hurufnya para malaikat
Ruhany yang membantu hajat-hajatnya manusia pada semua permintaan serta yang
menunjukan kepada ke esaan Alloh dengan cepatnya,Maka terbukalah permadani
untuk manusia sehingga mengetahui apa-apa yg di kehendaki oleh manusia dari
keajaiban-keajaiban kerajaannya Alloh bagi orang yg Ikhlas dari hamba-hambanya.
Kami memujinya maha suci Alloh atas apa-apa yang telah diberikan kepada kami
dari berbagai macam pemberian Nikmat yang tidak terhitung. Dan kami bersyukur
kepadanya atas tambahan2 kebaikannya, Dan kami bersaksi bahwa sesungguhnya
tidak ada tuhan yang wajib untuk di sembah dengan sebenar-benarnya kecuali Alloh
yang maha esa yang tidak ada sekutu baginya sebagai SAHADAT dari orang yang
telah mengakui akan ke esaanya, Dan kami telah bersaksi bahwa sesungguhnya
Nabi Muhammad S.A.W adalah hambanya, Utusannya,Serta penutup para RosulRosulnya dan Nabi-Nabinya.
AMMA BA’DU : Setelah memanjatkan puja puji syukur kepada Alloh serta Sholawat
Salam pada baginda nabi Muhammad,Berkata Syeikh Ibnu HAji At-Tilmisani AlMaghribi “Sungguh2 telah meminta kepadaku sebagian orang yang cinta kepada
Agama Alloh semoga Alloh S.W.T memberikan Taufiq dan penjelasan kepadaku dan
kepada mereka. Mereka meminta kepadaku agar menuliskan rahasia rahasia yang di
perbuat oleh para Hukama’ , maka aku menjawab permintaan serta pertanyaan
mereka setelah aku ber istikhoroh dan Alloh memberikan Taufiqnya serta inayahnya
kepadaku melalui seorang ( Hatif ) yang berkata “Telah berkata Rosulullohi S.A.W
Barang siapa yang di Tanya tentang satu Ilmu kemudian dia
menutupinya/menyembunyikannya maka Alloh akan memakaikan kepadanya tali
kekang dari Api Neraka pada Hari Qiamat” Ini sebagai isarat bagiku untuk membuka
rahasia tentang rahasia-rahasia yang tersembunyi, Aku berharap kepada Alloh agar
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menurunkan kepadaku pertolongan untuk membuka rahasia Asma’-Asma’nya serta
Ilmu-Ilmu rahasia asma’nya, Dan semoga Alloh memberikan pertolongannya padaku
di dunia dan akhirat, dan semoga kitab ini bermanfa’at untuk semua orang-orang
Mu’min Yang taqwa kepada alloh yang senantiasa menjaga agamanya, Dan semoga
kitab ini tidak sampai kepada orang-orang Dzolim yang jahat, dan semoga Alloh
menjadikan kitab ini berfaidah bagi orang-orang Alim Dan aku namakan kitab ini :
SYUMUSUL ANWAR WA KUNUZUL ASROR
( Cahaya-cahaya yang terang benderang dan Gudang Gudang Rahasia )

RAHASIA HURUF
(HURUF ALIF) Bentuk asli dari huruf Alif adalah sebagai berikut ã ã ã maka barang
siapa yang menulisnya pada telapak tangannya sebanyak 1000x menulisnya pada
saat Bulan turun ke Manazil Nuthu ( 10 April- 25 April ) setelah selesai menulis
tangan nya di hadapkan pada langit sambil membaca Qosam yang menguasai pada
huruf-huruf Hizaiyah yang 28, Inilah Qosam yang Di maqsud :
BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
AYYUHARRUHANI ALMUWAKKALI BIHARFIL ……( Titik di isi Huruf Yg anda
inginkan ) SAALTUKA BIL LADZI KHOLAQOKA FA SAWWAKA FA ‘ADALAKA FI AYYI
SUROTIN MA SYA A ROKABAKA AYYUHAS SAYYIDUL KAMILUL MUGTAROFU MIN
BIHARI MA’ADINI JAWAHIRIL ASRORI WA YUNABI’U MALAKUTU JABARUTIL
ANWARI ILLA MA AJABTANI WA ROFA’TAL HIJABA BAYNI WA BAYNAKA HATTA
ANDZUROKA BI BASHORI WA ANTA TUKHOTIBUNI WA SAKHHIR LI A’WANAKA
……….
( Titik titik diisi nama para A’wan ( Khodam pembantu Malaikat huruf ) Qosam ini
berlaku bagi semua Huruf Hijaiyah
Untuk menggunakan Huruf Alif, setelah membaca Qosam di atas selanjutnya
membaca :
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AJLIB LI AL AKHBARO MINAL AQTORI WAK SYIF LI AL HUJUBA WAR FA’ LI AL
ASTARO ANIL MAKNUNI.
Maka sesungguhnya para Khodam dan A’wan Huruf Alif akanmemberitahu kepada
anada tentang kabar-kabar yang akan terjadi dari segenap penjuru dunia serta
mereka akan memberitahu anda tentang tempat 2 yang sangat tersembunyi, Kalau
di sertai dengan memakai/membakar hwangi-wangian jenis ANBAR itu lebih utama
karena wangi-wangian itu akan menghimpunkan para golongan ruhani secara
keseluruhan.
(HURUF BA ) Bentuk asli dari huruf Ba adalah å å å Barang siapa yang menulis huruf
Ba pada kertas berwarna hijau dengan tinta merah 1000x di saat bulan turun pada
Manazil BATIN (25 April- 13 Mei) kemudian tulisan tersebut di hadapkan ke langit
sambil membaca Qosam Huruf yang di atas,kemudian membaca Do’a di bawah ini :
AJLIB LI AL AKHBARO MINAL AQTORI WAK SYIF LI AL HUJUBA WAR FA’ LI AL
ASTARO ANIL KUNUZI ALLIMNI AYYUHAR RUHANI SUN’ATAL HIKMATI.
Maka sesungguhnya para Khuddam akan memberi tahu kepada anda tentang
gudang harta qorun dan mengajarkan kepada anda Amaliyah ( perbuatan2) Ilmu
Hikmah.
( HURUF JIM ) Bentuk asli dari huruf Jim adalah , , , Barang siapa yang menulis Huruf
Jim 364x pada telapak tangannya yg sebelah kiri di saat bulan turun pada Manazil
TSUROYA ( 13 Mei- 26 Mei ) Kemudian di hadapkan telapak tangannya ke langit
sambil membaca huruf Jim 364x lalu membaca Qosamnya 400x , kemudian
membaca Do’a di bawah ini 1x :

AYYUHARUHANI AJIB MAN DA’AKA WAMDADNI BIL A’FARITI KHUDDAMA
BISATIKAL JAILIINA FI AQTORIL ARDI LI YAHZAMU ASKAROL MALAKA ……..(Di isi
nama pemimpin/raja tentara musuh yg akan di hancurkan )
Maka sesungguhnya para Khodam dan Ifrit-Ifrit yang ada di segenap penjuru dunia
akan menghancurkan bala tentara musuh yang Dzolim.
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( HURUF DAL ) Bentuk asli dari huruf Dal adalah 8 8 8 Barang siapa yang menulis
huruf Dal pada kertas yang berwarna kuning 11000x di saat Bulan turun pada
Manazil DABRON (26 mei – 8 Juni ) kemudian tulisan tsb di hadapkan ke langit
sambil membaca huruf dal 11000x , lalu membaca Qosam Huruf 1x, kemudian
membaca Do’a di bawah ini :
AYYUHARRUHANI AJIB BI HUDURIKA WAJLIB LI AL-AMWALA ALLADZI YUI’UNUNI
FI MA’ISATI WADUNYAYA WAL HAJJI ILA BYTILLAHI.
Maka sesungguhnya Khodam Khodam yang berada pada huruf Dal akan
melaksanakan apa-apa yang anda minta dari harta yang sangat banyak untuk bekal
hidup dan beribadah kpd Alloh, serta untuk melaksanakan ibadah Haji.
( HURUF HA’ ) Bentuk asli dari Huruf HA adalah s s s Barang siapa yang menulis HA
pada telapak tangan yang sebelah kanan 500 x di saat bulan yurun pada Manzilah
HAQ’AH ( 8 Juni- 21 Juni ) sambil membaca huruf HA 500x Kemudian membaca
Qosam 500 x, Kemudian membaca Do’a dibawah ini
AYYUHAL MALAKUR RUHANIL QOIMI BIBABIS SOMADANIYATI AS ALUKA BI SIRRI
HADZAL HARFI WA BIL ISMIL MUKHTASSI BIHI ILLA MA ATLA’TANI AA’LAR RIZALI
ARBABID DAIROTIR ROBBANIYATI.
Maka sesungguhnya Alloh akan membuka kan salah satu pintu Alam Ghaib dan anda
akan melihat satu Kaum yang mabuk bukan mabuk karena minuman keras tapi
mabuk dengan minuman MAHABBAH LILLAHI, Kemudian mereka mendekati anda,
dan berbicara dengan bahasa yang sebelumnya anda belum mengetahui, mereka
memberikan isarah kepada anda yang apabila di gunakan isarah tsb, mereka hadir
membantu anda.
( HURUF WAWU ) Bentuk asli dari Huruf Wawu adalah p p p Barang siapa yang
menulis huruf WAWU 600 x pada lembaran Emas di saat bulan turun pada Manazil
HAN’AH ( 21 Juni – 4 Juli ), Kemudian membaca huruf Wawu 600 x sambil tulisannya
dihadapkan ke langit setelah itu membaca Qosam Huruf 100 x dan membaca
sesudahnya Do’a di bawah ini :
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AYYUHAL MALAKUR RUHANI AJIB MAN DA’AKA WA SAKHHIR LI ALAMAL
MAKHLUQOTI WA RUHANIYATI UQULAHA.
Maka sesungguhnya para Khoddam Huruf wawu akan meundukkan bagi anda
Akalnya semua makhluq dan Ruhany, sehingga apabila anda melewati di suatu kota
yang masyarakatnya membenci anda, maka akan taat,patuh serta mengikuti anda
semua ahlinya itu kota baik pria maupun wanita, Fahamilah karena Ruhaniyah huruf
wawu ini adalah ruhaniyah Aqal.
( HURUF ZAY ) Bentuk asli dari Huruf Zay adalah > > > Barang siapa yang menulis
huruf Zay 1000 x pada kertas putih di saat bulan turun pada Manazil DZARO’ ( 4 Juli 1 7 Juli ) kemudian membaca huruf Zay 1000 x lalu membaca Qosam Huruf 70 x ,
dilanjutkan membaca Do’a di bawah ini :
AYYUHAL MALAKUR RUHANI AMDADNI BI ROQOIQOL ASRORI WA YUNABI’U
ULUMAL ANWARI AF’ALU BIHA AL KAROMATA.
Maka sesungguhnya para Khodam dari Huruf Zay akan mengajarkan ilmu-ilmu
hikmah kepada anda, sehingga terpancar dari diri anda ilmu-ilmu yang langka yang
mana dengan ilmu tersebut anda dapat mengerjakan berbagai macam pekerjaan
Karomah ( Khowariqul A’dah ).
( HURRUF HA ) Bentuk asli dari Huruf Ha adalah 0 0 0 Barang siapa yang menulis
huruf HA pada telapak tangannya yang sebelah kanan 80 x pada saat bulan turun
pada Manazil NASTROH ( 17 juli – 1 Agustus ) , kemudianmembac Huruf HA 80 x lalu
membaca Qosam Huruf dan Do’a di bawah ini :
AJIB AYYUHARRUHANI WAJ ‘AL LI ALMAHABBATA WAL QOBULA INDAL MULUQI
WAL ASYROF MINAN NASI.
Maka Kodam dari huruf HA akan melaksanakan apa yang anda inginkan Khususnya
dalam hal Pengasihan dan supaya di terima Oleh Raja-raja,Para pembesar.
( HURUF THO’ ) Bentuk asli dari huruf To’ adalah Ê Ê Ê Barang siapa yang menulis
Huruf THO’ 100000 x pada kertas berwarna Biru dengan tinta merah di saat bulan
turun pada Manazil TORFAH ( 1 Agust- 14 Agust ) kemudian membaca Huruf Tho’

6

100000 x lalu membaca Qosam Huruf 10 x yang diteruskan dengan membaca Do’a
di bawah ini :
AYYUHAL MALAKUR RUHANII AJIB MAN DA’AKA WA AHLIK ……….. ( Titik2 di isi
nama orang Dzolim & Nama Ibunya, yang hendak kita hancurkan ). WA AKHRIB
DIYAROHU WA SYATIT SYAMLAHU WA KHUDZ HU AKHDZAN WA BAYLAN
Maka Khodam Huruf THO’ akan melaksanakan apa apa yang anda perintahkan dari
menghancurkan Rumah orang yang Dzolim, Membunuhnya, membuat sakit.
( HURUF YA’ ) Bentuk asli dari huruf Ya’ adalah ú ú ú Barang siapa yang menulis
Huruf YA’ 10000 x pada kertas yg berwarna merah di saat bulan turun pada Manazil
JABHAH ( 14 agust- 27 Agust ), kemudian dibacakan Huruf YA’ nya 10000x lalu
membaca Qosam huruf 100 x dan do’a di bawah ini :
AJIB AYYUHAR RUHANI MAN DA’AKA WA SAKHHIR LI MULUKAL ARDIS SAB’ATI
YUKHDIMUNI FI KULLI AMRIN URIDUHU.
Maka khodam Huruf YA’ Akan menundukkan untuk anda 7 Raja Jin yang ada di
bumi, yang akan membantu anda pada apa-apa yang anda inginkan.
( HURUF KAF ) Bentuk asli dari huru Kaf adalah ` ` ` Barang siapa yang menulis huruf
Kaf pada kertas putih 20000 x di saat bulan turun pada Manazil JARROH ( 27 Agust
– 8 Sept ) kemudian dibacakan huruf Kaf 20000 x, lalu membaca Qosam huruf 1x
dan membaca do’a di bawah ini :
AYYUHAL MALKUR RUHANI AJIB MAN TOLABAKA FI ROF’IL GHITOI AN MIYAHIL
‘UYUNI WAL ANHARIL KAINATI TAHTAL ARDI WAS SUKHURIL GOIBATI TAHTA
TSARO.
Maka sesungguhnya para Khodam huruf Kaf akan membukakan hijab pada diri
anda, sehingga anda dapat melihat apa-apa yang ada di dalam perut bumi secara
langsung dari mata air2, sungai2, Guha2 yang tersembunyi,tambang 2.
( HURUF LAM ) Bentuk asli dari huruf Lam adalah d d d Barang siapa yang menulis
huruf LAM pada telapak tangannya yg sebelah kanan 1000 x di saat bulan turun
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pada Manazil SYORFAH ( 8 sept – 19 Sept ), kemudian membaca Huruf LAM 1000x
dan membaca Qosam Huruf 30 x lalu membaca Do’a di bawah ini :
AYYUHAL MALAKUR RUHANI AJIB MAN DA’AKA WAJLIB WA ADMARTU BIHI
ILAIKA MIN ANWA’IL AT’IMMATI WAL ASYROBATI.
Maka sesungguhnya Khodam huruf LAM akan melaksanakan apa-apa yang di
bersitkan oleh hati anda dari mengadakan berbagai makanan dan minuman.
( HURUF MIM ) Bentuk asli dari huruf MIM adalah h h h Barang siapa yang menulis
huruf MIM 700 x pada telapak tangannya yg sebelah kiri di saat bulan turun pada
Manazil A’WA ( 19 sept – 28 sept ) kemudian membaca huruf MIM 700 x dan
membaca Qosam huruf 70 x lalu membaca do’a dibawah ini :
AYYUHAL MALAKUR RUHANI AJIB MAN DA’AKA WA AJLIB LI KULLA MA URIDUHU
MINKA WAKHDIUNI ANTA WA A’WANAKA.
Maka sesungguhnya Khodam Huruf mim Akan melaksanakan perintah anda dari :
Menarik apa-apa yang anda kehendaki, menjadi Khodam anda besrta A’wan nya.
( HURUF NUN ) Bentuk asli dari Huruf NUN adalah l l l Barang siapa yang menulis
Huruf NUN pada telapak tangan nya yg sebelah kanan 500 x di saat bulan turun
pada Manazil SAMAK ( 28 Sept – 12 okt ) kemudian membaca Huruf NUN 500x serta
membaca Qosam Huruf 70 x lalu membaca Do’a di bawah ini :
AYYUAHAL MALAKUR RUHANI AJIB MAN DA’AKA WAKHDIMNI ANTA WA
A’WANAKA FI INQILABILL ASY YAI DZAWATIIL AHJARI MA’ADINUD DURRI WAL
YAQUTI WA SYUHUSUL KAGIDI DZAHABAN WA FIDDOTAN WAN NABATU
ZA’FARONAN WA KULLU MA ROIHATUN TOYYIBATUN IFA’LUU MA AMARTUKUM
BIHI.

Maka sesungguhnya Khodam huruf NUN akan melaksanakan perintah anda dari
merobah batuan menjadi Mutiara, Yaqut, merubah kertas menjadi lembaran
Emas/perak, merobah tumbuh2an menjadi Za’faron dan merubahnya menjadi
wewangian yang bagus.
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( HURUF SIN ) Bentuk asli dari huruf SIN adalah @ @ @ Barang siapa yang menulis
Huruf Sin 3000 x pada kertas atau kulit di saat bulan jatuh pada Manazil IKLIL ( 12
okt – 25 Nov ) kemudian tulisannya di hadapkan ke langit sambil membaca Huruf
SIN 3000 x lalumembaca Qosam Huruf 70 x di lanjutkan membaca Do’a di bawah ini
:
AYYUHAL MALAKUR RUHANI AJIB MAN DA’AKA WA SAKHHIR LI ASAKIROKA
YAHLIKUU BANI ……….( Titik-Titik di isi nama orang Dzolim yang ingin kita
hancurkan ) WA YAKHRIBUU MANAZILAHUM WA DIYAROHUM.
Maka sesungguhnya Khodam dari Huruf SIN akan melaksanakan apa-apa yg di
perintahkan anda untuk menghancurkan Orang yang Mendzolimi anda.
( HURUF AIN ) Bentuk asli dari huruf AIN adalah P P P Barang siapa yang menulis
Huruf AIN 80000 x pada kertas putih di saat bulan turun pada Manazil QOLBI ( 12
nov – 25 nov ) Kemudian membaca Huruf AIN 80000 x dan membaca Qosam Huruf
70 x lalu membaca Do’a di bawah ini :
AYYUHAL MALAKUR RUHANI AMDADNI BI SIRRIN NUQOBA’ MIN AHLID DAIROTIR
ROBBANIYATI HATTA LA YUGLAQO ANNI KULLA BABIN WA YUFTAHU LI KULLA
HAITIN.
Maka seungguhnya Khodam dari huruf AIN akan membuka kan pintu alam Ghaib
Para Wali NUQOBA’ ( NAQIB ) dan akan emmbuka kan dinding dinding Alam ghaib
lainnya.
( HURUF FA ) Bentuk asli dari huruf FA adalah X X X Barang siapa yang menulis
Huruf FA pada telapak tangan kanannya 400 x di saat bulan jatuh pada Manazil
SAULAH ( 25 nov – 18 des ), kemudian membaca Huruf FA 400 x dan membaca
Qosm Huruf 1000 x lalu membaca do’a di bawah ini :
AYYUHAL MALAKUR RUHANI TOLABTU MINKA MA AMDADTU BIHI MIN MAROHIM
A’LAJATIL ASQOMI WA DAWAI ……… ( Titik2 di isi nama orang yang sakit ) WA
SYIFAI …..( Di isi lagi Nama orang yg sakit ) MIMMA ASOBAHU MINAD DORURI.
Maka dengan izin ALLOH penyakit orang tersebut sembuh.
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( HURUF SHOD ) Bentuk asli dari huruf SHOD adalah H H H Barang siapa tang
menulis Huruf SHOD pada telapak tangan kanannya 700 x di saat bulan jatuh pada
Manazil NA’IM ( 18 des – 21 Jan ) kemudian membaca huruf SHOD 700 x lalu
membaca Qosam Huruf 800 x dan membaca Do’a di bawah ini :
AYYUHAL MALKUR RUHANI AJIB NI ANTA WA A’WANAKA FI TOYYIL ARDI
ABLAGOL MASRIQI WAL MAGRIBI WA MASIROTI SANATIN FI YAUMIN WAHIDIN.
Maka sesungguhnya para Khodam dan A’wan Huruf SHOD akan membantu anda
dalam hal Melipat bumi dalam perjalanan dari timurnya bumi sampai baratnya bumi
atau dalam perjalanan 1 tahun menjadi 1 hari.
( HURUF QOF ) Bentuk asli Huruf QOF adalah \ \ \ Barang siapa yang menulis huruf
Qof pada lembaran Perak 100 x di saat bulan jatuh pada Manazil BALDAH ( 21 des – 3
Jan ) kemudian di bacakan padanya Huruf QOF 100 x lalu membaca Qosam Huruf
1000 x dan membaca Do’a di bawah ini :
AYYUHAL MALAKUR RUHANI SA ALTUKA BI QOFIL QUDROTI ILLA MA AJABTANI
WA AKHFAYTANI ANIL A’YUNI HATTA LA YASMA’A LI MASYA WA LA YARO LI
DOLLA .
Maka sesungguhnya anda tidak akan terlihat oleh siapapun sekalipun burung2
selama bulan berada di Manazil BALDAH, karena anda di sembunyikan oleh Khodam
Huruf QOF.
( HURUF RO ) Bentuk asli Huruf RO adalah < < < Barang siapa yang menulis huruf RO
pada lembaran MUSYTARI ( Tembaga ) 200 x di saat bulan jatuh pada Manazil
DZABIH ( 3 Jan – 16 jan ) kemudian di bacakan padanya Huruf RO 200 x lalu
membaca Qosam Huruf 12000 x lau membaca Do’a di bawah ini :
AYYUHAL MALAKUR RUHANI AL MUTOLLA’I ALA ASRORIL ULUHIYYATI AS ALUKA
AN TAMUDDANI BI SIRRIL IJABATI FI KULLI MA TOLABTU MINALLOHIL FAI’LI.
Maka sesungguhnya dengan Izin Alloh mereka para Khoddam Huruf RO akan
melaksanakan apa-apa yang anda minta yang intinya Do’a anda apa saja cepat di
ijabahnya. Ketahilah oleh anda sesungguhnya apabila anda meminta kepada oleh
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satu perkara sesudah melaksanakan tata cara di atas terbuka lah pintu Ijabah Do’a
untuk anda walaupun anda berdo’a pada gunung maka akan menjadi gunung
tersebut akan hancur/roboh,apabila anda berdo’a pada Laut maka laut tersebut
sungguh sungguh akan dangkal air nya /Surut airnya.
( HURUF SYIN ) Bentuk asli dari Huruf SYIN adalah D D D Barang siapa yang menulis
huruf SYIN 1000 x pada kertas merah di saat bulan jatuh pada Manazil SU’UD ( 16
Jan – 27 jan ) kemudian di bacakan padanya Huruf SYIN 1000 x lalu membaca Qosam
Huruf 10000 x dan membaca Do’a di bawah ini :
AYYUHAL MALAKUR RUHANI AL MUTOLLA’I ALA ASRORIL ULUHIYYATI AS ALUKA
BIHA AN TAMUDDANI BI SIRRIL IJABATI FI KULLI MA TOLABTU MINALLLOHIL
FA’ILI.
Khasiatnya sama dengan Khasiat Huruf RO.
( HURUF TA’ ) bentuk asli dari Huruf TA’ adalah $ $ $ Barang siapa yang menulis
Huruf TA’ 1000 x pada kertas merah di saat bulan jatuh pada Manazil AKHIBAH ( 27
jan – 11 Feb ) kemudian di bacakan padanya Huruf TA 1000x lalu membaca Qosam
huruf 10000 x dan membaca Do’a di bawah ini :
AYYUHAL MALAKUR RUHANI AMDADNI BI SIRRI GHOWRONIL MIYAHIL
MUTOLSAMATIL JINNIYATI WAL MIYAHIL MKHLUQOTIL KHOLIYYATI KAMAIL
U’YUNI WAL ANHARI.
Maka sesungguhnya para Khodam akan memperlihatkan pada anda sumber2 mata
air dan sungai, baik sumber mata air di Alam Ghaib yang di Jaga Sekawanan Khodam
dari golongan Jin ( Mata Air terlarang ) maupun Sumber2 mata air yang kosong dari
penjagaan.

( HURUF TSA ) Bentuk asli dari huruf TSA adalah ( ( ( Barang siapa yang menulis
Huruf TSA 900 x pada lembaran timah dengan menggunakan jarum di saat Bulan
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turun pada Manazil BALA’ ( 11 Feb – 26 feb ) Kemudian membaca Huruf TSA 900 x
dan membaca Qosam Huruf 900 x lalu membaca Do’a di bawah ini :
AYYUHAL MALAKUR RUHANI SA ALTUKA BI HADZAL HARFI ILLA MA A’TOYTANI
IKHWANAK MINAL JINNI YUKHDIMUNI FI KULLI AMRIN URIDUHU MIN DAF’IL
AMRODI WAT TASLITIL ASQOMI WA ARHATIL HUMA AL JANBIYYATI WAL
ARWAHIT TORIQOTI.
Maka sesungguhnya Khodam Huruf TSA akan memberikan anda seorang Khodam
dari golongan jin Yang akan membantu anda mengatasi penyakit2 yang di timbulkan
oleh Jin ( Batin ) atupun penyakit Dzohir biasa.
( HURUF KHO ) Bentuk asli dari huruf Kho adalah 4 4 4 Barang siapa yang menulis
huruf KHO pada lembaran tembaga 1000 x di saat bulan jatuh pada Manazil FAROG
( 26 feb – 10 Maret ) kemudian di bacakan padanya huruf KHO 1000 x dan Qosam
Huruf 70x lalu membaca do’a di bawah ini :
AYYUHAL MALAKUR RUHANI AJIB MAN DA’AKA WA AADZHIBIL ILLATAL
HADISATA BI JISMI ……..( Titik2 di isi nama orang yg sakit Lahir maupun Batin ).
Maka dengan Izin ALLOH penyakit yang ada dalam tubuh orang tersebut di
hilangkan oleh alloh baik Lahir maupun Batin.
( HURUF DZAL ) Bentuk asli dari huruf Dzal adalah : : : Barang siapa yang menulis
huruf Dzal 500 x pada telapak tangan kiri di saat bulan jatuh pada Manazil FANDUL
MUAKHHOR ( 10 Maret –24 Maret ) kemudian membaca huruf DZAL 500 x lalu
membaca Qosam Huruf 7000 x dan membaca do’a di bawah ini :
AYYUHAL MALAKUR RUHANI AJIBNI ANTA WA A’WANAKA AL MUTASORRIFINA FI
KHOWATIRI BANI ADAMI YANZILUUNAL ‘AMA FI AYNI ……..( Titik2 di isi nama
orang yang ingin anda butakan matanya atau ingin supaya dia sakit ) AW MARODON
HATTA LA YAJIDU LAHU SIHATAN WA LAW A’LIJUHU KULLU MAN FI A’LAMIL
ULWI WAS SUFLA FALA YABRO’.
Maka dengan Izin Alloh orang tersebut akan Buta/ sakit, yang sangat sukar sekali
intuk di sembuhkan.
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( HURUF DZO’ ) Bentuk asli dari huruf DZO’ adalah Î Î Î Barang siapa yang menulis
huruf DZO’ 7000 x pada kertas putih di saat bulan jatuh pada Manazil ROSYA’ ( 24
Maret – 4 April ) kemudian membaca Huruf DZO’ 7000 x lalu membaca Qosam
Huruf 1000 x dan membaca do’a di bawah ini :

AJIB AYYUHAL MALAKUR RUHANI WA AMDADNI BIL HIFDZI WAL FAHMI
LIMASAILIL ULUMIL GHOMIDOTIDZ DZOHIROTI WAL BATINATI WAR FA’ LI AL
HUJUBA AN ALAMIL HISSI WA KULLI MA HUWA MAHJUBUN ANIL INSI
Maka sesungguhnya Khodam dari Huruf DZO akan membuka semua tabir alam
ghaib yang tertutup dari manusia, dan anda di berikan kefahaman Ilmu-ilmu Dzohir
dan Batin.
( HURUF GHIN ) Bentuk asli dari huruf GHIN adalah T T T Barang siapa yang menulis
huruf GHIN pada lembaran kertas 100 x di saat bulan jatuh pada Manazil SARTIN ( 4
April- 10 april ) kemudian membaca huruf Ghin 100 x lalu membaca Qosam huruf
10000 x lalu membaca Do’a di bawah ini :
AYYUHAL MALAKUR RUHANI AL MUWAKKALI BI KHOZAINIL KIFAYATI WAL GHINA
AL MUTLAQI WAL HAKIMU ALA KULLI AWNIN MUWAKKALIN BI KULL KUZIN AS
ALUKA BIL LADZI AWLAKA MA AWLAKA ILLA MA AGNAYTANI.
Maka sesungguhnya apabila anda mengerjakannya dengan amalan ini dengan
sempurna maka sesungguhnya anda akan melihat Uang kertas dan dinar emas dan
bermacam macam batu mulia seperti permata, mutiara,yaqut, jamrud,zabarjad
dating pada anda seperti hujan maka ambillah dari harta tersebut sekehendak anda
untuk kepentungan hajatnya orang-orang yang membutuhkan sesudah itu ucapkan
oleh anda “ IRFA’ AYYUHAL MALKU HADZIHIDDZ DZAKHIROTI.
Maka semua akan hilang kembali dalam sekejap mata sesudah anda mengambil
yang di butuhkan oleh anda.
( PENUTUP DARI BAB RAHASIA HURUF )
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Ketahuilah wahai saudaraku yang membaca kitab ini, Sesungguhnya untuk bab
rahasia huruf mempunyai Kaidah-kaidah penulisan, apabila penulisan di haruskan
pada telapak tangan kanan atau kiri, maka hal tersebut haruslah di laksanakannya
dan tentu saja jumlah bilangannya tidak boleh lebih ataupun kurang, Apabila jumlah
bilangannya banyak maka menulisnya di sambungkan pada jari-jarinya apabila masih
tidak cukup maka menulisnya di sambung pada punggung tangan. Menulis dalam
keaadan suci dan menghadap qiblat, selagi dalam proses pengerjaan harus lah
berada dalam satu majlis apabila datang waktu sholat di dalam proses amaliahnya
maka di Haruskan untuk Sholat terlebih dahulu yang kemudian di lanjutkan kembali
amaliyahnya. Apabila dalam pelaksanaan amaliah disertai dengan memakai wangiwangian itu lebih utama,di bawah ini adalah jenis jenis wangi-wangian untuk Huruf :
1. LUBBAN DZAKAR
2. WARDAH ( Bunga mawar )
3. SUNBUL RIHAN
4. MISK
5. CENDANA Merah/Putih
6. MUSTAQI
7. LUBAN JAWA / Kemenyan jawa
8. ZA’FARON
9. QOSOB
10. KHOWLAN
TAMMAT
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KITAB
JAWAHIRUL KHAMSI
JAWAHIRUL KHAMSAH

ATAU

41 Asma Adhom dari kitab khofiyul asror

ASMA AZHOM
Asma azhom ini di ambil dari kitab yang sangat langka khofiyul asror yang ditulis
nabi khidir (rahasia rahasia yang tersembunyi). Namun penjelasan panjang lebar
tentang asma ini ada di kitab jawahirul khamsi. Dan sudah ada harkatnya. Asma ini
di sebut juga asma idrisiyyah. Doa asma idrisiah ini selain cepat dikabulkan, punya
efek bahaya jika ditinggalkan dalam pengamalannya atau salah dalam membaca
i'rob dan makhraznya sesuai petunjuk mursyid. Salah baca berarti maknanya juga
salah maka niat dan tujuannya juga bisa salah. memang harus ada gurunya untuk
belajar ilmu hikmah asma ini. atau sebelum mengamalkan asma ini agar tidak terjadi
hal yang tidak di ingini seperti gila, lumpuh, mati, sakit, dll mohon istikhoroh dulu,
sesuai yang di ajarkan para ulama hikmah dalam tiap kitab kitabnya, ingat jangan
pernah meninggalkan wirid idrisiah ini jika telah mengamalkannya. juga agar tidak
bahaya sehari wirid tidak boleh kurang dari 1000 agar aman. pernah ada cerita ada
orang yang mengamalkan asma idrisiah karena banyak hutang, dan dengan izin
alloh melalui asma ini doanya di kobul agar hutangnya terlunasi. namun sayang
setelah hutang terlunasi ia gak mau dzikir lagi dgn asma ini. alloh menegur dia, ia
malah mendapat banyak hutang yang lebih banyak dari sebelumnya.
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Sebagian ulama mengatakan meninggalkan wirid itu dosa, bahkan mengatakan
bahwa wirid itu wajib jadi gak boleh ditinggal. bahkan menganggap meninggalkan
wirid sebagai sebuah kemaksiatan dalam bentuk melalaikan atau meremehkan.
Wallohu a’lam.

ASMA AZHOM

asma yang pertama
YA HAMROYIILA WA YA HAMROKIILA BI HAQQI SYATKHIISAA

asma yang ke dua
YA ISROFIILA YA HAMROYIILA BIHAQQI SAMUUTIITSA

asma yang ke tiga
YA ISROFIILA BIHAQQI MAGHRUSYIN
dst. Semuanya ada 41 asma.

Penjelasannya :

KHASIAT TIAP ISIM DARI ASMAUL A’DZOM
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Asmaul A’dzom merupakan Nama2 Alloh yang Paling Agung Yg apabila anda
meminta kepada Alloh dengan Asma’ ini insya Alloh akan mengabulkan permintaan
anda dengan cepat, Asmaul A’dzom, Di bawah ini saya uraikan Khasiat masingMasing Isim serta Kayfiyah (tata caranya ) dari Asmaul A’dzom yang saya ambil dari
kitab Jawahir Al-Khomsi hal 198 bab ” Ke Khususan Tiap-tiap Isim ( Nama Alloh ) dari
Asmaul A’dzom” ( Asmaul A’dzom ada 41 isim ) Inilah Khasiat tiap2 Isim :
االو ل اال سم
Inilah Isim pertama :

ِّ َ ش ْي ِّء
َ ََ َوراح َمة ََ َورازَ قه ََ َووارثَة.
َكل ََ ربَّ ي ا أَنتَ إ ال َالَهَ ََ ال ْسبَحاَنك
SUBHAANAKA LAA ILAHA ILLAA ANTA YA ROBBA KULLA SAY- IN WA WAARISAHU
WA ROOZIQOHU WA ROOHIMAH.
Dalam Bahasa suryani & Ibroninya Adalah :

شتْخيثا بـ َح ِّق َه ْمراكيل ي ا َو َه ْم َرايـيل ي ا
َ
YAA HAMROOYIILA WA YAA HAMROOKIILA BI HAQQI SYATKHIITSAA
YAA HAMROOYIILU WA YAA HAMROOKIILU BI HAQQI SYATKHIITSAA

Isim Pertama ini Berkhasiat :
1. Agar dilaksanakan oleh Alloh semua Hajat2 anda baik Duniawi maupun Akhirat
2. Untuk menaikkan derajat, Pangkat,Karir, usaha.
3. Menerangi Hati
4. Senantiasa Tentram dalam Rumah tangga
5. Menundukkan Para penguasa Negri
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Isim Pertama ini merupakan kepunyaan Nabi Adam A.S Yang Alloh berikan Isim ini
kepada Nabi Adam tatkala nabi adam melihat se ekor burung merak ketika di
turunkan kebumi, Dengan wasilah Isim ini membuat nabi Adam A.S mengetahui
manfa’at, mudhorot, serta nama2 dari masing2 semua ciptaan Alloh yg ada di alam
semesta ini. Wallohu a’lam.

Khasiat & Tata cara Isim ke 1 adalah :
-Untuk dilaksanakan Hajat2 anda Isim di atas di baca 3041 X setiap hari selama 7 hari
di sertai berpuasa biasa lebih utama mulai puasa hari Minggu dan mulai membaca
Isim di atas lebih utama pada jam 6 atau ketika terbit matahari, Setelah 7 hari
dengan izin Alloh hajat2 yang anda maksud dikabulkan oleh Alloh dengan tanpa
Keraguan.

-Untuk menaikkan Derajat, Pangkat, Karir Isim di atas di baca 17 x Ba’da Fardu dan
3041 x Ba’da Sholat Tahajjud tepat tengah malam selama 7 hari berturut turut, di
sertai puasa biasa pada siang harinya, Setiap selesai membaca Isim tersebut tiupkan
ke dua telapak tangan dan usapkan kedua tangan tsb ke seluruh anggota badan dari
atas ke bawah, Maka dengan Izin Alloh derajat anda , Karir, Pangkat di tinggikan
oleh Alloh s.w.t.

Untuk menerangi hati agar anda bisa melihat & mendengar dengan Ainul Basyiroh
anda ( Mata Hati ) semua perkara2 yang samar dan tersembunyi Isim di atas di baca
34100 x setiap hari selama 7 hari di sertai berpuasa biasa pada siang harinya yang di
mulai pada hari Minggu.
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-Untuk menarik cintanya orang yang anda maksud atau merukunkan antara suami &
Istri sehingga terjadi pada keluarga tsb Sakinah, Mawaddah, wa Rohmat Mandilah
pada hari Rabu, Kemudian berwudhu dan memakai pakaian yang suci serta
memakai wewangian kemudian anda Sholat Sunnat Hajat 4 Roka’at dengan sekali
Salam pada tiap roka’at setelah membaca Fatihah anda membaca Surat Al-Ikhlas 10
x, Roka’at ke 2 Al-ikhlas 20 x, Roka’at ke 3 Al-Ikhlas 30 x, Roka’at ke 4 Al-Ikhlas 40 x ,
Kemudian duduk menghadap Qiblat Membaca Isim di atas 240 x di bacakan Isim
tersebut kepada Makanan atau Minuman yang kemudian makanan/Minuman tsb di
berikan pada orang yg anda maksud dengan Izin Alloh orang tsb akan senantiasa
mencintai anda dengan kecintaan yang sangat dan orang tsb akan Taat pada apa2
yang anda ucapkan.

ISIM KE 2 DARI ASMAUL ‘ADZOM
Inilah Isim ke 2 dari Asmaul ‘Adzom :

 له َجالَ الَّرفيع َل َهة ا آل إلَهَ ي ا.
YAA ILAAHAL AALIHATIR ROFII’U JALAALUH
YAA ILAAHAL AALIHATAR ROFII’A JALAALUH

Dalam Bahasa Suryaninya adalah :

سموطيثا َب َح ِّق َه ْمراييل ي ا إس َْرافيل ي ا
َ
YAA ISROOFIILA YAA HAMROOYIILA BI HAQQI SAMUU TIITSAA
YAA ISROOFIILU YAA HAMROOYIILU BI HAQQI SAMUU TIITSAA
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Isim ke dua ini berkhasiat :
1. Menundukkan setiap Makhluqnya Alloh
2. Mencegah dari Kesempitan Hidup
3. Menajamkan Indara Ke enam
4. Di laksanakan hajat dan kebutuhannya
5. Selalu berhasil di dalam Usaha
Isim ke 2 ini kepunyaan Nabi Nuh A.S, yang Alloh S.W.T beikan isim ini melalui
sebuah pohon ( Mendengar Pohon sedang bertasbih isim ini ) yang kemudian Nabi
Nuh A.S Membacanya lalu datanglah kepada nabi Nuh 3 orang khodam yang
diWakilkan Alloh pada Isim ini Yang bernama : 1. Khintis 2. Taghoryal 3. Khoryaal. ke
3 Khodam asma’ ini membantu Nabi Nuh A.S dalam semua pekerjaan dan ke 3
Khodam ini yang menyingkap perbuatan2 Musykilat nabi Nuh A.S.
Khasiat & Tata cara Isim Ke 2
Barang siapa yang membaca Isim ke 2 setiap hari 15000 x Mutawalliyat ( Berturutturut ) selama 40 hari, Maka Alloh akan menundukkan baginya semua Mahkluq
ciptaannya dari Manusia, Malaikat, Jin,Setan, Binatang dan Alloh Akan
menjadikannya seorang yang kaya raya apabila dia mengalami kesempitan Rizqi,
Dan Alloh akan menjadikannya Seorang yang Mulia apabila dia mengalami
penghinaan dari manusia.

Barang siapa yang senantiasa ( Mudawwamah ) membaca Isim ke 2 Ba’da Sholat
Sunnat Fajar 15 x, dan Ba’da Sholat Fardhu 15 x selama 20 hari maka Alloh akan
menjadikan orang tersebut Kaya baik kaya secara Materi maupun Kaya dengan Hati
( Ilmu ).
Dan Apabila seseorang menghendaki Derajat,Pangkat<>
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Dan apabila seseorang ingin senantiasa mendapatkan derajat, Karir, pangkat
kedudukan yang tinggi, dan tidak ingin di gantikan oleh orang lain Buat lah sebuah
cincin yang terbuat dari Perak Tulis lah Isim ke 2 ini di sekeliling cincin tsb pada hari
kamis pakailah cincin tersebut yang dimulai pada hari jum’at maka apa2 yang
menjadi keinginan anda di atas akan terlaksana dengan Izin Alloh.

ASMA’ KE 3 ADALAH

Isim ke-3 dari asma azhom ini yaitu :

الر ْحمن هللا بسْم
َّ حيم
َّ الر
َفعاله كل ف ي َ ْال َم ْحمود أَهلل ي ا
YAA ALLOOHU ALMAHMUUDU FII KULLI FI’AALIH.
Dalam Bahasa suryani nya adalah :

َم ْغروش َب َح ِّق إس َْرافيل ي ا
YAA ISROOFIILA BIHAQQI MAGHRUSYIN
YAA ISROOFIILU BIHAQQI MAGHRUSYIN

Isim ketiga berkhasiat :
1. Di Laksanakanya Semua Hajat2
2. Menundukkan semua Mahluq
3. Mencegah Nuhasnya ( Naas ) Bulan & Bintang2
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4. Di Cintai oleh semua Makhluq

Asma’ yg ke 3 ini Alloh turunkan kepada 6 Nabi salah satunya yaitu Nabi Syits A.S,
Beliau para Nabi Menyibukkan dirinya ( Istigol ) berdzikir Asma yg ke 3 ini, Sehingga
Tampaklah 3 Khodam Yg Alloh S.W.T wakilkan pada Asma’ ini, sayangnya nama ke 3
khodam tsb tidak dicantumkan pada kitab Aslinya.

Khasiat2 dari Asma ke 3 ini adalah :

Dilaksanakan semua hajat, Menunduk kan semua mahluq, Mencegah dari segala hal
yg membahayakan, Asma’ ini harus dibaca setiap hari 4444 x selama 40 hari,
berturut – turut , Setiap Selesai Sholat Jum’at Asma’ ini di baca 200 x dengan hadir
hatinya, Maka Alloh S.W.T akan mengganti dari hatinya yg sakit ( baik Dzohir
maupun Batin ) dengan Sehat, dan dia akan berhasil dengan sempurna menghadap
Alloh S.W.T, Dan apabila dia menghendaki di tampakkannya Sirr/Rahasia Matahari,
Ditampakan Angin, Bintang2, dan perut Bumi, Maka hendaknya dia membaca nya
dengan itikad yang benar, dan hendak nya dia beri’tikad bahwa Alloh S.W.T ada,
Melihat, Kuasa dan dia hendaknya menjaga hatinya dari hal2 yg batil, Iri, Dengki,
Ghibah, Permusuhan dengan saudaranya yg Muslim, Dan Orang yg senantiasa
membaca Asma’ ini akan selalu melihat Rahasia2 Do’a, Keajaiban2 Asma’,
Keanehan2 Asma’ serta Khasiat2 nya didalam lembaran hatinya, Dan Do’a nya
senantiasa Mustajab.
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