
 

Al-Aqwāl al-Marḍiyyah fī al-‘Aqāid ad-Dīniyyah 

 

Penulis Buku/Kitab : Sulaiman ar- Rasuli al-Khalidi asy-Syafi ‘i 

Kata Kunci  : Tuhid, Durūs at-Tauḥīd 

Bidang Kajian  : 297.3 Aqaid dan Ilmu Kalam 

Deskripsi  : 

Kitab ini berjudul Al-Aqwāl al-Marḍiyyah fī al-‘Aqāid ad-
Dīniyyah, ditulis oleh Sulaiman ar- Rasuli al-Khalidi asy-Syafi ‘i, 
sebagai Kitab pedoman bagi siswa pemula Madrasah Islamiyyah 
dalam mempelajari  Ilmu Tauhid, yang  ditulis menggunakan 
bahasa Arab yang dikemas dalam bentuk pertanyaan yang disertai 
jawabannya agar mudah dipelajari, dimengerti dan difahami oleh 
siswa pemula. Kitab ini berisi hal-hal yang berkaitan dengan ilmu 
tauhid. 

Kitab ini terdiri dari 36 halaman. Ukurannya 20 cm x 12 cm. 
Kitab ini adalah Kitab asli karangan Sulaiman ar- Rasuli al-Khalidi asy-Syafi ‘i. 

Kondisi Kitab ini baik dan sudah dicetak oleh  Percetakan Islamiyah milik Ḥa Mim 
Sin Sulaiman Bukit Tinggi. Bentuk tulisannya adalah  prosa. Bahasa dan aksara yang 
digunakan adalah Arab. 

Kitab ini diperoleh dari Perpustakaan (Koleksi) Pribadi Buya Apria Putra, yang 
bertempat di Batu Baraia - Pakan Sabtu, Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh 
Koto, Payakumbuh, Sumatera Barat. saat inisampelnya ada di Perpustakaan Badan 
Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jl. M.H. Thamrin No. 6 lantai 2 Jakarta 
Pusat. Penelitiannya dilakukan pada tahun 2013 oleh Ridwan Bustamam, Peneliti  
Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi, Badan Litbang 
dan Diklat Kementerian Agama. Lokasi Penelitiannya di Kabupaten Lima Puluh Koto, 
Payakumbuh, Sumatera Barat. 

Kitab ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan ilmu Tauhid yang dikemas 
dalam bentuk pertanyaan dan disertai jawaban, diantaranya: Aḥkām, al-Ḥukm al- ‘Aqli, 
al-Ḥukm asy-Syar‘I, al-Ḥukm al- ‘Ādī, Ḥukm al-‘Aqāid, awwal al-Wājibāt, al-Īmān billāhi 
Ta ‘ālā, al-Wājibāt Lillāhi Ta ‘ālā, aṣ-Ṣifat an-Nafsiyah, aṣ-Ṣifat al-Ma‘nawiyah, aṣ-Ṣifat 
al-Mustaḥīlah, Iḍdād Ṣifāt al-Ma‘ānī, al-Īmān bi ar-Rusul ‘Alaihim aṣ-Ṣalāt wa as-
Salām, al-Wājibt Lirrusul, al-Mustaḥīlah, al-Īmān bil Malāikah, Waẓīfah al-Malāikah al- 
‘Asyrah, al-Īmān bil Kutub as-Samāwiyah, al-Īmān bi al-Yaum al-Ākhir, al-Īmān bi al-
Qadar. Pada bagian akhir membahas tentang sejarah Nabi yang disajikan dalam 
bentuk pertanyaan diantaranya: man abūhu wa ajdāduh ṣallallāhu ‘alihi wa sallam, 
man ummuhu ṣallallāhu ‘alihi wa sallam, fī ayyi makān wa balad wa zamān wulida 
Rasūlillāh ṣallallāhu ‘alihi wa sallam, ilā ayyi makān asrā wa ‘araja bihi ṣallallāhu ‘alihi 
wa sallam, ilā ayyi baladin hājara ṣallallāhu ‘alihi wa sallam, kam azwājuh ṣallallāhu 
‘alihi wa sallam, kam aulāduhu ṣallallāhu ‘alihi wa sallam, man afḍal al-khalq ‘alā al-
iṭlāq, dst. 

 


