
KARYA ULAMA SUMATERA BARAT 

 

Al-Mu’in al-Mubin 1. 

 

Kata Kunci: Fiqh,  Al-Mu’in al-Mubin. 

Bidang Kajian: 297.4 Fikih 

Deskripsi: 

Buku ini ditulis oleh Abdul Hamid Hakim, dan digunakan oleh 

para siswa/santri pada Lembaga Pendidikan, Perguruan Thawalib, 

Padang Panjang, Sumatera Barat. Buku terdiri dari 128 halaman, 

berukuran 20,5x13,5cm, diterbitkan oleh Penerbit Sa’diyah Putera, 

15 Zulhijjah 1571H. Buku ini asli ditulis oleh penulis sendiri.  

Buku ditulis dalam bentuk prosa, disajikan dalam Bahasa Arab 

dan ditulis dengan aksara (huruf) arab. Kondisi buku yang ditemukan masih baik.    

Buku diperoleh di Perguruan Thawalib, Padang Panjang Sumatera Barat, saat 

penelitian dilakukan pada tahun 2012. Kini buku tersebut disimpan di Perguruan 

Thawalib, dan Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi.  

Isi Ringkas buku tentang, Kitab Taharah, Air, Najis,  Bersuci, Wudu, Mandi Wajib, 

Tayamum,Haid, Junub, Salat, Qunut, Jum’at, Uzur Jum’at, Salat Jamak dan Qasr, 

Salat Ied, Salat Khusuf dan Kusuf. Dalam menguraikan pokok-poko bahasan dan hal 

terkait dengan pokok bahsan tersebut ada hal-hal tertentu diuraikann secara spesifk, 

seperti tentang qunut. (EBY)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al-Mu’in al-Mubin 2 

 

 

 Judul Buku, Al-Mu’in al-Mubin 2.  

Kata Kunci, Fiqh,  Al-Mu’in al-Mubin.  

Bidang Kajian: 297.4 Fikih 

Deskripsi: 

Buku ini ditulis oleh Abdul Hamid Hakim, dan digunakan oleh para siswa/santri pada 

Lembaga Pendidikan, Perguruan Thawalib, Padang Panjang, Sumatera Barat. Buku 

terdiri dari 168 halaman, berukuran 20x13,5cm, diterbitkan oleh Penerbit Sa’diyah 

Putera, pada 5 Jumadal-ula 1353H bertepatan 15 Agustus 1934M. Buku ini asli 

ditulis oleh penulis sendiri.  

Buku ditulis dalam bentuk prosa, disajikan dalam Bahasa Arab dan ditulis dengan 

aksara (huruf) arab. Kondisi buku yang ditemukan masih baik,    

Buku diperoleh di Perguruan Thawalib, Padang Panjang Sumatera Barat, saat 

penelitian dilakukan pada tahun 2012. Kini buku tersebut disimpan di Perguruan 

Thawalib, dan Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi.  

Isi Ringkas.  Beriai tentang, Salat Sunat Muakkad dan Gair Muakkad setelah salat 

Wajib, Salat Tarawih, Salat Istikharah, Salat Jenazah dan hal terkait dengan tajhiz al- 

mayyit, (pemulasaraan mayat), Zakat dan hal tekait dengan zakat, Puasa dan hal 

terkait dengan Puasa, Lailatul Qadar, Haji, dan Kurban. Pada kitab ini ada bagian-

bagian spesipik yang diberi uraian khusus seperti  Lailatul Qadr. (EBY). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al-Mu’in al-Mubin fi al-Faraid. 

 

 

 

Judul Buku : Al-Mu’in al-Mubin fi al-Faraid.  

Kata Kunci: Fiqh,  Al-Mu’in al-Mubin.  

Bidang Kajian: 297.4 Fikih 

Deskripsi: 

Buku ini ditulis oleh Abdul Hamid Hakim, dan digunakan oleh para siswa/santri pada 

Lembaga Pendidikan, Perguruan Thawalib, Padang Panjang, Sumatera Barat.  

Buku terdiri dari 60 halaman, berukuran 20,5x14,5cm, diterbitkan oleh Penerbit 

Sa’diyah Putera, pada 18 Syawwal 1352H bertepatan dengan 02 Februari 1934M. 

Buku ini asli ditulis oleh penulis sendiri. 

Buku ditulis dalam bentuk prosa, disajikan dalam Bahasa Arab dan ditulis dengan 

aksara (huruf) arab. Kondisi buku yang ditemukan masih baik.    

Buku diperoleh di Perguruan Thawalib, Padang Panjang Sumatera Barat, saat 

penelitian dilakukan pada tahun 2012. Kini buku tersebut disimpan di Perguruan 

Thawalib, dan Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi.  

Isi Ringkas. Buku berisi uraian tentang fara’id (pembagian harta warisan), meliputi 

hukum tirkah (harta warisan), waris mewarisi, ahli waris dari laki-laki, ahli waris dari 

perempuan, ketentuan bagian warisan (1/2,1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6,) asabah, mahjub 

(terhalang memperoleh warisan, al-a’ul, al- radd. (EBY) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Al-Mu’in al-Mubin4 

 

 

 Judul Buku, Al-Mu’in al-Mubin4.  

Kata Kunci: Fiqh,  Al-Mu’in al-Mubin.  

Bidang Kajian: 297.4 Fikih 

Deskripsi: 

Buku ini ditulis oleh Abdul Hamid Hakim, dan digunakan oleh para siswa/santri pada 

Lembaga Pendidikan, Perguruan Thawalib, Padang Panjang, Sumatera Barat. Buku 

terdiri dari 160 halaman, berukuran 20x14,5cm, diterbitkan oleh Penerbit Sa’diyah 

Putera, pada 7 Zulhijjah 1352H bertepatan 23 Maret 1934M. Buku ini asli ditulis oleh 

penulis sendiri.  

Buku ditulis dalam bentuk prosa, disajikan dalam Bahasa Arab dan ditulis dengan 

aksara (huruf) arab. Kondisi buku yang ditemukan masih baik.    

Buku diperoleh di Perguruan Thawalib, Padang Panjang Sumatera Barat, saat 

penelitian dilakukan pada tahun 2012. Kini buku tersebut disimpan di Perguruan 

Thawalib, dan Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi.  

Isi Ringkas buku tentang, Berisi uraian nikah, seperti  khitbah, hukum nikah, hikmah 

nikah, wali, nikah di masa Jahiliyah, Nikah Mut’ah, Hak isteri dari suami, talak, 

ruju’, khulu’, zihar, menyusui, aqiqh, pemberian nama pada anak,dan hal terkait 

dengan pernikahan. (EBY) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Al-Hidayah 

 

 

Kata Kunci: Fiqh, Al-Hidayah.  

Bidang Kajian: 297.4 Fikih 

Deskripsi: 

Buku ini ditulis oleh Abdul Hamid Hakim, dan digunakan oleh para siswa/santri pada 

Lembaga Pendidikan, Perguruan Thawalib, Padang Panjang, Sumatera Barat. Buku 

terdiri dari 200 halaman, berukuran 20,5x14,5 cm, diterbitkan oleh Penerbit 

Nusantara pada 1375H bertepatan dngan 1955M, bidang keilmuannya masuk dalam 

kategori Ilmu Fiqh. Buku ini asli ditulis oleh penulis sendiri, disertai tuqilan (cuplikan 

dari kitab lain. 

Buku ditulis dalam bentuk prosa, disajikan dalam Bahasa Arab dan ditulis dengan 

aksara (huruf) arab. Kondisi buku yang ditemukan masih baik.    

Buku diperoleh di Perguruan Thawalib, Padang Panjang Sumatera Barat, saat 

penelitian dilakukan pada tahun 2012. Kini buku tersebut disimpan di Perguruan 

Thawalib, dan Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi.  

Isi Ringkas buku tentang, taharah (bersuci), dengan sulurh aspek terkait dengan 

taharah (bersuci) sebagaimana isi kitab Bidayah al-Mujtahid wa nihayah al-

Muqtasid. Dari isi kitab tersebut penulis menambah bahasannya atas hal-hal yang 

dirasa perlu yaitu  memperluas bahasan yang terlalu singkat, penjelasan dari segi 

kaedeh kebahsaan, perbedaan faham tentang masalah fiqh dari berbagai mazhab, 

kutipan hadis-hadis istidlal, sebab perbedaan faham mazhab, dan mentarjih faham-

faham tersebut. Karena itu kitab ini diberi judul “Al-Hidayah  (Ilmu yanbagi min al-

ziyadah ‘ala  al-bidayah) (EBY) 

(6) 

 

 

 

 

 



  Pedoman Puasa. 

 

 

 

 

 

 

 

Kata Kunci: Fiqh, Pedoman Puasa.  

Bidang Kajian: 297.4 Fikih 

Deskripsi: 

Buku ini ditulis oleh Syeikh Sulaiman Arrasuli, dan digunakan oleh masyarakat pada 

pengajian-pengjian dan para santri pada Pondok Pesantren Candung, Kabupaten 

Agam, Sumatera Barat. Buku terdiri dari 25 halaman, berukuran 21x14,5 cm, ditulis 

pada 11Rajab 1355H bertepatan dengan 27 September 1936H, diterbitkan oleh 

Penerbit Samaratul Ikhwan. Buku ini asli ditulis oleh penulis sendiri.  

  Buku ditulis dalam bentuk prosa, disajikan dalam Bahasa Arab Melayu dan ditulis 

dengan aksara (huruf) arab pegon. Kondisi buku yang ditemukan masih baik.     

Buku diperoleh di Pondok Pesantren Candung, Kabupaten Agama, Sumatera Barat, 

saat penelitian dilakukan pada tahun 2012. Kini buku tersebut disimpan di Pondok 

Pesantren Candung sendiri, dan Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan 

Manajemen Organisasi.  

Isi Ringkas, Buku berisi tentang kewajiban puasa dan yang terkait dengannya, 

dimulai dengan mukaddimah, hikmah diwajibkan puasa, keutamaan amalan puasa, 

keutamaan bulan puasa, hikmah mnentukan Ramadan sebagai puasa fardu, tingkatan 

puasa, hukum puasa, (wajib, haram, makruh, sunat),sebab diwajibkan puasa 

Ramadan, syarat wajib puasa, syaat sah puasa, rukun puasa untuk orang awam, rukun 

puasa untuk khawas, rukun puasa khawas al-khawas, hal yang membatalkan puasa, 

hal yang diharamkan dalam berpuasa,hal yang makruh dalam berpuasa, sunat-sunat 

dalam berpuasa, uzur berpuasa, kewaiban mengkada puasa, kifarat meninggalkan 

puasa, menahan diri bagi orang yang tidak berpuasa, penutup tulisan (karangan) 

(EBY) 

(7) 



 

Judul Buku, Al-Sulam-2.  

Kata Kunci: Usul Fiqh, Al-Sulam  

Bidang Kajian: 297.4 Fikih 

Deskripsi: 

Buku ini ditulis oleh Abdul Hamid Hakim, dan diperuntukkan bagi kalangan pelajar, 

khususnya digunakan oleh pelajar di Perguruan Thawalib, Padang Panjang Sumatera 

Barat, dan masyarakat umum Buku terdiri dari 80 halaman, berukuran 

20,5x13,5cm, diterbitkan oleh Maktabah Sa’diyah Putera, pada 15 Safar 1256 H  

bertepatan dengan 26 April 1927M. Buku ini asli ditulis oleh penulis sendiri.  

Buku ditulis dalam bentuk prosa, disajikan dalam Bahasa Arab dan ditulis dengan 

huruf Arab. Kondisi buku yang ditemukan masih baik.    

Buku diperoleh di Perguruan Thawalib, Padang Panjang Sumatera Barat, saat 

penelitian dilakukan pada tahun 2012. Kini buku tersebut disimpan di Perguruan 

Thawalib, Padang Panjang Sumatera Barat, dan Puslitbang Lektur, Khazanah 

Keagamaan dan Manajemen Organisasi.  

Isi Ringkas buku tentang, seputar bahsan usul fiqh, hukum, hakim,objek hukum, 

rukhsah, azimah, amar, nahyi, am, khas, mutlak, mqayyad, mantuq, mafhum, 

musytarak, nasakh, ijma, qiyas, istidlal, ijtihad, ittiba’, ta’adul, tarjih, qawaid 

fiqhiyah, taqlid. (EBY) 

 (8) 

 

Judul Buku, Al-Bayan.  

Kata Kunci, Usul Fiqh,  Al-Bayan  

Bidang Kajian: 297.4 Fikih 

Deskripsi: 



Buku ini ditulis oleh Abdul Hamid Hakim, dan diperuntukkan bagi kalangan pelajar, 

khususnya digunakan oleh pelajar di Perguruan Thawalib, Padang Panjang Sumatera 

Barat, dan masyarakat umum. Buku terdiri dari 190 halaman, berukuran  

20,5x14,5cm, diterbitkan oleh Maktabah Sa’diyah Putera, pada 28 Safar 1348H  

bertepatan dengan 4 Agustus 1929M, bidang keilmuannya masuk dalam kategori 

Usul Fiqh. Buku ini asli ditulis oleh penulis sendiri.                 

Buku ditulis dalam bentuk prosa, disajikan dalam Bahasa Arab dan ditulis dengan 

huruf Arab. Kondisi buku yang ditemukan masih baik.    

              Buku diperoleh di Perguruan Thawalib, Padang Panjang Sumatera Barat, saat 

penelitian dilakukan pada tahun 2012. Kini buku tersebut disimpan di Perguruan 

Thawalib, Padang Panjang Sumatera Barat, dan Puslitbang Lektur, Khazanah 

Keagamaan dan Manajemen Organisasi.  

Isi Ringkas. Buku berisi penjelasan teantang pengertian usul fiqh, kaidah-kaidah usul 

fiqh, faidah usul fiqh, dasar-dasar usul fiqh, hukum taklifi dan hukum wad’i, hakim, 

mahkum bih dan mahkum alaih, amar (perintah), nahyi (larangan), al-am dan al-khas 

(umum dan khusus), mujmal, mubayyan dan al-bayan, muradif dan musytarak, 

mutlaq dan muqayyad, mantuq dan mafhum, zahir dan takwil, nasakh dan mansukh, 

nasakh dalam al-Qur’an, ijma dan qiyas, pembagian qiyas, istidlal, isti’ab, al-masalih 

al-mursalah, al-istihsan, sad al-zira’ain, al-sunnah, ijtihad, ittiba’, taqlid, ta’adul 

dan tarjih, syarat ta’arud’. Dalam uraian masing-masing definisi usul ini diberi 

penjelasan dan keterangan serta contoh-contohnya dan diperkuat dengan dalil-dali 

dari al-Qur’an dan al-sunnah. Dalam penjelsannya juga diberikan pendapat dari para 

ulama fiqh/usul. (EBY) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mabadi Awwaliyah. 

 

Judul Buku: Kata Kunci, Usul Fiqh, Mabadi Awwaliyah.  

Bidang Kajian:  297.4 Fikih 

Deskripsi: 

Buku ini ditulis oleh Abdul Hamid Hakim, dan diperuntukkan bagi kalangan pelajar, 

khususnya digunakan oleh pelajar di Perguruan Thawalib, Padang Panjang Sumatera 

Barat. Buku terdiri dari 48 halaman, berukuran 20x13,5cm. Buku ini asli ditulis oleh 

penulis sendiri, dan diterbitkan oleh Sa’diyah Putera, pada tanggal 25Syawwal1345H,  

bertepatan dengan 27 April 1927M  

Buku ditulis dalam bentuk prosa, disajikan dalam Bahasa Arab dan ditulis dengan 

huruf Arab. Kondisi buku yang ditemukan masih baik.    

Buku diperoleh di Perguruan Thawalib, Padang Panjang Sumatera Barat, saat 

penelitian dilakukan pada tahun 2012. Kini buku tersebut disimpan di Perguruan 

Thawalib, Padang Panjang Sumatera Barat, dan Puslitbang Lektur, Khazanah 

Keagamaan dan Manajemen Organisasi.  

Isi Ringkas. Buku berisi tentang, Pengertian Usul Fiqh, 9 macam hukum, Amr, 

Nahyi, Am, Khas, Mujmal. Mutlaq, Muqayyad, Mantuq, Mafhum, Fi’l sahib al-

syari’ah, Iqrar sahib al-syari’a’ah, Ijma, Qiyas dan 40 macam Qa’idah fiqhiyah. 

(EBY) 

 

 

 

 

 



 

Ijabah al- Sul  Syarah al-Husul al-Ma’mul 

 

 

Kata Kunci, Usul Fiqh,  Syarah al-Husul al-Ma’mul.  

Bidang Kajian: 297.4 Fikih 

Deskripsi: 

Buku terdiri dari 353 halaman, berukuran  24x16,5cm. Buku ini sebagai syarah 

(penjelasan) atas kitab asalnya berjudul  al-Husul al-Ma’mul, diterbitkan oleh باديزست 

(Baderest),  pada tahun 1353H bertepatan dengan tahun 1934M.  

Buku ditulis dalam bentuk prosa, disajikan dalam Bahasa Arab dan ditulis dengan 

huruf Arab. Kondisi buku yang ditemukan masih baik.    

Buku diperoleh di Perguruan Thawalib, Padang Panjang Sumatera Barat, saat 

penelitian dilakukan pada tahun 2012. Kini buku tersebut disimpan di Perguruan 

Thawalib, Padang Panjang Sumatera Barat, dan Puslitbang Lektur, Khazanah 

Keagamaan dan Manajemen Organisasi.  

Isi Ringkas. Kitab ini merupakan syarah atas Kitab Husul al-Ma’mul Min Ilm  al-

Usul, karangan Muhamad Sidiq Hasan Khan Behwibal. Kitab ini disyarahi oleh 

Ibrahim Musa Parabek berkenaan dengan: maksud dan tujuan teks asal kitab, 

memperkuat dalil-dalil, mensyarahi mana-mana yang garib (asing), menzabit 

(menetapkan) makna kata-kata yang masih asing dan menjelaskan maknanya, 

memperkuat hujjah yang berbeda faham, membetulkan hal yang salah menuqilnya. 

Materi pokok berkenaan dengan pembahasan ilmu usul fiqh. Pembahasaan di 

dalamnya dibagi kepada lima fasal tentang: Batasan usul fiqh, dsar kebahasaan, 

pembagian lafaz, masalah huruf dan pembahasan maknanya, dan hukum serta hal 

yang berkaitan dengannya.Uraian kitab ini diawali dengan pembahasan basmalah, 

hamdalah, salawat kepada nabi, definis usul fiqh, al-dalalah dan lainnya terkait 

dengan usul fiqh (EBY) 

 

 

 



 

Kitab al- MufId  

 

Kata Kunci: Tauhid, Kitab al- Mufid.  

Bidang Kajian: 297.3 Aqaid dan Ilmu Kalam 

Deskripsi: 

Buku ini terdiri dari 78 halaman, berukuran 20x13,5cm. Buku ini ditulis oleh Abdul 

Rahim Manaf, dan diperuntukkan bagi pelajar Thawalib dan masyarakat umum. Buku 

ini asli ditulis oleh penulis sendiri, diterbitkan oleh Penerbit Sa’diyah Putera pada 

tanggal 10 Sya’ban, 1352H bertepatan dengan 28 November 1932M. 

Buku ditulis dalam bentuk prosa, disajikan dalam Bahasa Arab dan ditulis dengan 

huruf Arab. Kondisi buku yang ditemukan masih baik.  

Buku diperoleh di Perguruan Thawalib, Padang Panjang Sumatera Barat, saat 

penelitian dilakukan pada tahun 2012. Kini buku tersebut disimpan di Perguruan 

Thawalib, Padang Panjang Sumatera Barat, dan Puslitbang Lektur, Khazanah 

Keagamaan dan Manajemen Organisasi. 

Isi Ringkas. Membahas tentang Iman, Islam, Aqal, Sifat Wajib, Sifat Mustahil pada 

Allah, Kerasulan Nabi Muhammad, Tugas Rasul, Sifat Wajib, Sifat Mustahil pada 

Rasul, Jumlah Rasul, Kelahiran Nabi Muhammad, Mukjizatnya, Sifat Sam’iyat, 

keyakinan Siratalmustaqim, Syafa’at,Syurga, Neraka, Malaikat, Kitab-kitab Allah, 

Qada dan Qadar (EBY) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mabadi al-Tauhid 

 

Kata Kunci, Tauhid,  Mabadi al- Tauhid. 

Bidang Kajian: 297.3 Aqaid dan Ilmu Kalam 

Buku ini ditulis oleh Abdul Rahim Manaf, dan diperuntukkan bagi  pelajar Thawalib  

dan masyarakat umum. Buku ini terdiri dari 23 halaman, berukuran 20,5x14 cm. 

Buku ini asli ditulis oleh penulis sendiri diterbitkan oleh Penerbit Sa’diyah Putera 

tanpa tahun.  

Buku ditulis dalam bentuk prosa, disajikan dalam Bahasa Arab dan ditulis dengan 

huruf Arab. Kondisi buku yang ditemukan masih baik. 

Buku diperoleh di Perguruan Thawalib, Padang Panjang Sumatera Barat, saat 

penelitian dilakukan pada tahun 2012. Kini buku tersebut disimpan di Perguruan 

Thawalib, Padang Panjang Sumatera Barat, dan Puslitbang Lektur, Khazanah 

Keagamaan dan Manajemen Organisasi.  

Isi Ringkas. Buku membahas tentang Pelajaran Tauhid elementer (dasar), meliputi 

Dinul Islam, Mengenal Allah, Sifat-sifat 20 pada Allah, Al-Jaiz pada Allah, Bilangan 

Rasul, Mukjizat, Nabi Muhammad, Lahir dan Wafatnya, Akhlaqnya, Sifat-sifatnya, 

Hari Aakhir,Makhsyar, Hisab, Surga, Neraka, Malaikat, Jin, Kitab-kitab dan Qada 

Qadar (EBY) 

Kitab al-Sa’adah 

 

Kata Kunci: Tauhid,  Kitab al-Sa’adah.   



Bidang Kajian: 297.3 Aqaid dan Ilmu Kalam 

Deskripsi: 

Buku ini ditulis oleh Abdul Rahim Manaf, dan diperuntukkan bagi  pelajar Thawalib  

dan masyarakat umum. Buku ini terdiri dari 31 halaman, berukuran 21x14,5 cm. 

Buku ini asli ditulis oleh penulis sendiri diterbitkan oleh Penerbit Sa’diyah Puttera 

pada tangga 1Syawwal 1252H bertepatan 17 Januari 1924M. 

Buku ditulis dalam bentuk prosa, disajikan dalam Bahasa Arab dan ditulis dengan 

huruf Arab. Kondisi buku yang ditemukan masih baik.  

Buku diperoleh di Perguruan Thawalib, Padang Panjang Sumatera Barat, saat 

penelitian dilakukan pada tahun 2012. Kini buku tersebut disimpan di Perguruan 

Thawalib, Padang Panjang Sumatera Barat, dan Puslitbang Lektur, Khazanah 

Keagamaan dan Manajemen Organisasi.  

Isi Ringkas. Membahas tentang Iman, Islam, Aqal, Sifat Wajib, Sifat Mustahil pada 

Allah, Kerasulan Nabi Muhammad, Tugas Rasul, Sifat Wajib, Sifat Mustahil pada 

Rasul, Jumlah Rasul, Kelahiran Nabi Muhammad, Mukjizatnya, Sifat Sam’iyat, 

keyakinan Siratalmustaqim, Syafa’at,Syurga, Neraka, Malaikat, Kitab-kitab Allah, 

Qada dan Qadar (EBY) 

Al-Huda 

 

Kata Kunci: Tauhid, Al-Huda. 

Bidang Kajian: 297.3 Aqaid dan Ilmu kalam 

Deskripsi: 

Buku ini ditulis oleh Abdul Rahim Manaf, dan diperuntukkan bagi  masyarakat 

umum. Buku ini terdiri dari 165 halaman, berukuran 20,5x14 cm. Buku ini asli ditulis 

oleh penulis sendiri, diterbitkan oleh Sa’diyah pada tanggal 26 Jumadil Akhir 1355H 

bertepatan dengan 12 September 1936M.  



Buku ditulis dalam bentuk prosa, disajikan dalam Bahasa Arab dan ditulis dengan 

huruf Arab. Kondisi buku yang ditemukan masih baik. 

Buku diperoleh di Perguruan Thawalib, Padang Panjang Sumatera Barat, saat 

penelitian dilakukan pada tahun 2012. Kini buku tersebut disimpan di Perguruan 

Thawalib, Padang Panjang Sumatera Barat, dan Puslitbang Lektur, Khazanah 

Keagamaan dan Manajemen Organisasi.  

Isi Ringkas. Membahas tentang agama Islam, hukum akal, nama- nama Allah, sifat-

sifat Allah, dalil,  mutasyabihat, kerasulan, sifat wajib dan mustahil pada rasul, sifat  

jaiz pada rasul, rasul dan nabi, mukijizat  rasul, khawariq al-adat, mukjizat nabi 

Muhammad, al-Qur’an, mukjizat nabi Muhammad selain al-Qur’a, al-sam’iyyat, 

malaikat, jin, kitab-kitab Allah, hari akhir, pencabutan nyawa, alam kubur, 

sangkakala, mahsyar, syafa’at, hisab, mizan, telaga, sira¯al-mustaqim, surga dan 

neraka, Qada dan Qadar (EBY) 

Al-Aqwal al-Mardiyah 

 

Kata Kunci, Tauhid, al-Aqwal al-Mardiyah. 

Bidang Kajian: 297.3 Aqaid dan Ilmu kalam 

Deskripsi: 

Buku ini ditulis oleh Sulaiman ar-Rasuli, dan diperuntukkan bagi santri Pesantren 

Candung dan masyarakat umum. Buku ini terdiri dari 41 halaman, berukuran  

21x14,5 cm. Buku ini asli ditulis oleh penulis sendiri, diterbitkan oleh Pustaka Rima  

pada tanggal 10 Jumadal Akhir 1351H bertepatan dengan 10 Oktober 1932M.  

Buku ditulis dalam bentuk prosa, disajikan dalam Bahasa Arab dan ditulis dengan 

huruf Arab. Kondisi buku yang ditemukan masih baik.  

Buku diperoleh di Pondok Pesantren Candung, Agam, Sumatera Barat, saat 

penelitian dilakukan pada tahun 2012. Kini buku tersebut disimpan di Pondok 



Pesantren Candung, Agama, Sumatera Barat, dan Puslitbang Lektur, Khazanah 

Keagamaan dan Manajemen Organisasi.  

Isi Ringkas. Membahas tentang akidah (tauhid) yang meliputi sifat-sifat Allah dan 

Rasul, baik sifat wajib, mustahil maupun  ja’iz.  Uraian tentang sifat-sifat ini 

didahului dengan penjelasan tentang hukum dan pembagiannya. Sedang diakhir 

dijelaskan tentang fenomena keyakinan yang terjadi di saat ia hidup di antaranya 

tentang hukum meyakini kenabian Mirza Gulam Ahmad (EBY) 

Al-Ahadis al- Mukhtarah 

 

Kata Kunci, Hadis, al-Mukhtarah. 

Bidang Kajian: 297.2 Hadis dan Ilmu yang berkaitan 

Deskripsi: 

Buku ini ditulis oleh Mawardi Muhammad dan diperuntukkan bagi santri Perguruan 

Thawalib. Buku terdiri dari 18 halaman, berukuran 21x13,5cm. Buku ini asli ditulis 

oleh penulis sendiri, diterbitkan oleh Sari Darma, tanpa tahun. 

Buku ditulis dalam bentuk prosa, disajikan dalam Bahasa Arab dan ditulis dengan 

huruf Arab. Kondisi buku yang ditemukan masih baik.  

Buku diperoleh di  Perguruan Thawalib, Padang Panjang. Sumatera Barat, saat 

penelitian dilakukan pada tahun 2012. Kini buku tersebut disimpan di Perguruan 

Thawalib,dan Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi. 

Isi Ringkas. Buku memuat 40 hadis pilihan, meliputi matan hadis, sanad, dan 

perawinya. Ditambahkan pula pada beberapa hadis tersebut arti atau penjelasan  kata-

kata yang penulis anggap sulit. Dari 40 hadis tersebut beberapa tema di antaranya 

tentang, al- Tarhib min al-Kahanah,  al-Samahat fi al-muamalah, al-ihsan bi al-

walidain, kafalat al-yatim, dst (EBY)  \ 

(17) 



 

 

Judul Buku: Al-Ahadis al- Mukhtarah  

Kata Kunci: Hadis, Al-Ahadis al- Mukhtarah. 

Bidang Kajian: 297.2 Hadis dan Ilmu yang berkaitan 

Deskripsi: 

Buku ini ditulis oleh Mawardi Muhammad dan diperuntukkan bagi santri Perguruan 

Thawalib. Buku ini terdiri dari 20 halaman, berukura 20x14cm. Buku ini asli ditulis oleh 

penulis sendiri, diterbitkan oleh Sari Darma, tanpa tahun.  

Buku ditulis dalam bentuk prosa, disajikan dalam Bahasa Arab dan ditulis dengan 

huruf Arab. Kondisi buku yang ditemukan masih baik.  

Buku diperoleh di Perguruan Thawalib, Padang Panjang. Sumatera Barat, saat 

penelitian dilakukan pada tahun 2012. Kini buku tersebut disimpan di Perguruan 

Thawalib,dan Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi.  

Isi Ringkas. Buku memuat 40 hadis pilihan, tentang matan hadis, sanad, dan 

perawinya. Ditambahkan pula pada beberapa hadis tersebut arti atau penjalesan  kata-

kata yang penulis anggap sulit. Dari 40 hadis tersebut beberapa tema di antaranya 

tentang, al-Kufru bi tarki al-Salat,Fadilah Puasa, Fadilah Haji Mabrur, Usaha yang 

paling baik, Bergunjing, Hakikat Kaya, Manisnya Iman, dst (EBY)  

(18 ) 

 

Judul Buku: Jawahir al- Ahādis.  

Kata Kunci, Hadis, Al-Ahadis al- Mukhtarah. 

Bidang Kajian: 297.2  Hadis dan Ilmu yang berkaitan 

Deskripsi: 



 

Buku ini ditulis oleh Mawardi Muhammad dan diperuntukkan bagi santri Perguruan 

Thawalib. Buku ini terdiri dari 141 halaman, berukuran 20,5x14cm. Buku ini ditulis 

oleh penulis sendiri, diterbitkan oleh Tandikat, tanpa tahun. 

Buku ditulis dalam bentuk prosa, disajikan dalam Bahasa Arab dan ditulis dengan 

huruf Arab. Kondisi buku yang ditemukan masih baik.  

Buku diperoleh di Perguruan Thawalib, Padang Panjang. Sumatera Barat, saat 

penelitian dilakukan pada tahun 2012. Kini buku tersebut disimpan di Perguruan 

Thawalib, dan Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi.  

Isi Ringkas. Buku memuat 493 buah hadis berkenaan dengan 109 hal (topic bahasan). 

Pada bagian awal buku ini disajikan  hadis-hadis tentang ikhlas, riya, ilmu, bepergi dan 

untuk mencari ilmu, menyebarkan ilmu, menyembunyikan ilmu, ilmu yang tidak 

diamalkan, ucapan yang tidak dilakukan, sunnah hasanah dan sunnah sayyi’ah, iman, 

nifaq, jihad, islah, sifat malu, berbuat baik kepada orang tua (birr al-walidain) 

menyakiti orang tua (‘uquq al-walidain), silaturahim, memutuskan silaturahim, 

menyebarkan salam, bersalaman. Di akhir buku ini ditutup dengan hadis-hadis tentang 

keutamaan salat jama’ah, keutamaan salat jum’ah, bersuci dan memakai wewangian 

untuk salat jum’ah, ancaman bagi yang meninggalan salat jama’ah, keutamaan puasa, 

keutamaan haji, zikir dan do’a. Hadis-hadis ini dilengkapi dengan sanad dan rawi. 

Kata-kata yang dianggap sulit dari matan hadis diberi penjelesan dan makna dari kata 

tersebut untuk memudahkan pembaca, (EBY)  

(19) 

 

Judul Buku, Ilm Mustalah al-Hadis 

Kata Kunci, Ilm Muustalah al-Hadis. 

Bidang Kajian: Bidang Kajian: 297.2  Hadis dan Ilmu yang berkaitan 

Deskripsi: 



 

Buku ini ditulis oleh Mahmud Yunus, dan diperuntukkan bagi santri Perguruan 

Thawalib. Buku ini terdiri dari  96  halaman, berukuran 21x14,5cm. Buku ini asli 

ditulis oleh penulis sendiri, diterbitkan oleh Sa’diyah Putera pada tanggal 26 

Zulqa’dah 1359H bertepatan  dengan 25 Desember 1940M. Buku ini  ditulis dalam 

bentuk prosa, disajikan dalam Bahasa Arab dan ditulis dengan huruf Arab. Kondisi 

buku yang ditemukan masih baik.  

Buku diperoleh di Perguruan Thawalib, Padang Panjang. Sumatera Barat, saat 

penelitian dilakukan pada tahun 2012. Kini buku tersebut disimpan di Perguruan 

Thawalib,dan Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi.  

Isi Ringkas. Membahasan tentang ilmu hadis, kedudukan sunnah dari kitab al-Qur’an, 

sejarah periwayatan hadis, tingkatan kitab-kitab hadis, ahli hadis yang masyhur, nasikh 

mansukh hadis, pembagian hadis, makna adalah, makna dabit, tingkatan hadis sahih, 

hadis makbul dan mardud, hadis daif, hukum hadis daif, dan hadis qudsi. (EBY)  

(20) 

 

Judul Buku: Hidayah al-Bahis 

Kata Kunci, Ilm Mustalah al- Hadis, Hidayah al-Bahis. 

Bidang Kajian: Bidang Kajian: 297.2  Hadis dan Ilmu yang berkaitan 

Deskripsi: 

Buku ini ditulis oleh Mawardi Muhammad, dan diperuntukkan bagi santri Perguruan 

Thawalib. Buku ini terdiri dari  120 halaman, berukuran 20,5x14,5cm. Buku ini asli 

ditulis oleh penulis sendiri dengan mengambil cuplikan dari kitab lain, diterbitkan oleh 

Almanar, pada 28 Muharam 1355H bertepatan dengan 20 April 1936M.  

Buku ditulis dalam bentuk prosa, disajikan dalam Bahasa Arab dan ditulis dengan 

huruf Arab. Kondisi buku yang ditemukan masih baik.  



Buku diperoleh di  Perguruan Thawalib, Padang Panjang. Sumatera  Barat, saat 

penelitian dilakukan pada tahun 2012. Kini buku tersebut disimpan di Perguruan 

Thawalib,dan Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi. 

Isi Ringkas. Buku ini berisi tentang sejarah pembukuan hadis, pembahasan ilmu 

hadis, pembagian hadis, pembagian hadis mutawatir, hadis hasan, perawi hadis dan 

hal-hal berkenaan dengan mustalah al-hadis. (EBY) 

 

(21) 

 

Judul Buku: Tahzib al-Akhlaq-1  

Kata Kunci, Akhlaq, Tahzib. 

Bidang Kajian: 297.5 Akhlak dan Tasawuf 

Deskripsi: 

Buku ini ditulis oleh Abdul Hamid Hakim, dan diperuntukkan bagi santri Perguruan 

Thawalib. Buku ini terdiri dari 160 halaman, berukuran 20x13.5cm. Buku ini 

merupakan khulasah (ringkasan) ditulis oleh penulis sendiri, diterbitkan oleh 

Nusantara, pada 15 Zulqa’dah 1354H bertepatan dengan 8 Februari 1936M.  

Buku ditulis dalam bentuk prosa, disajikan dalam Bahasa Arab dan ditulis dengan 

huruf Arab. Kondisi buku yang ditemukan masih baik.  

Buku diperoleh di Perguruan Thawalib, Padang Panjang. Sumatera Barat, saat 

penelitian dilakukan pada tahun 2012. Kini buku tersebut disimpan di Perguruan 

Thawalib, dan Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen. 

Isi Ringkas. Menjelaskan tentang berpegang pada al-Qur’an, berpegang kepada hadis, 

bidha, ucapan para tokoh tasawuf, rida dengan qada dan qadar, seimbang dalam 

berbuat, keutamaan beribadah, taqwa, keutamaan taqwa dan bahasan lainnya terkait 

dengan pendidikan akhlaq. (EBY) 



 (22) 

 

Judul Buku: Tahzib al-Akhlaq-2 

Kata Kunci: Akhlaq, Tahzib. 

Bidang Kajian: 297.5 Akhlak dan Tasawuf 

Deskripsi: 

Buku ini ditulis oleh Abdul Hamid Hakim, dan diperuntukkan bagi santri Perguruan 

Thawalib. Buku ini terdiri dari  154 halaman, berukuran 20x12cm. Buku ini 

merupakan khulasah (ringkasan) ditulis oleh penulis sendiri, diterbitkan oleh 

Nusantara, pada 29 Jumadal Akhir 1357H bertepatan dengan 20 Agustus 1938M. 

Buku ditulis dalam bentuk prosa, disajikan dalam Bahasa Arab dan ditulis dengan 

huruf Arab. Kondisi buku yang ditemukan masih baik. 

Buku diperoleh di Perguruan Thawalib, Padang Panjang. Sumatera Barat, saat 

penelitian dilakukan pada tahun 2012. Kini buku tersebut disimpan di Perguruan 

Thawalib,dan Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen. 

Isi Ringkas. Berisi 152 bahasan berkenaan dengan akhlak, di antaranya tentang hasad, 

hukumnya, al-girah, buruk sangka, sangkaan baik, israf (sifat berlebihan) bagian-

bagian israf, bid’ah, ahlul-haq, rida dengan ketetntuan agama, usaha wajar, keutamaan 

ibadah, taqwa dan keutamaannya dan lainnya. (EBY) 

(23)  



 
 

Judul Buku: Tazkirah al-Qulub fi Muraqabah ‘Allam al-Guyub. 

Kata Kunci: Tarekat, Tazkirah. 

Bidang Kajian: 297.5 Akhlak dan Tasawuf 

Deskripsi: 

Buku ini ditulis oleh Syeikh Muhammad Djamil Djaho, diperuntukkan bagi Jamaah 

Tarekat dan santri Pondok Pesanatren Djaho Buku ini terdiri dari 63 halaman, 

berukuran 30x21cm. Buku ini ditulis oleh penulis sendiri, diterbitkan oleh Nusantara, 

Bukit Tinggi.  

Buku ditulis dalam bentuk prosa, disajikan dalam Bahasa Arab dan ditulis dengan 

huruf Arab. Kondisi buku yang ditemukan masih baik. 

Buku diperoleh di  Pondok Pesantren Djaho, Padang Panjang. Sumatera Barat, saat 

penelitian dilakukan pada tahun 2012. Kini buku tersebut disimpan di Perguruan 

Thawalib,dan Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen. 

Isi Ringkas. Menguraikan tentang al-Muraqabah, sebab-sebab muraqabah, keharusan 

memperbanyak zikir, muhasabah, menjauhkan diri dari keduniawian, tidak mengikuti 

hawa nafsu, rasa malu, tobat, ingat mati, 8  (delapan) kelompok orang tertipu dari 

kalangan alim,  6 (enam)  kelompok orang tertipu dari kalangan ahli ibadah, kelompok 

ahli tasawuf, tentang harta, hal yang merusak agama, etika mencari ilmu. (EBY) 

 

(24)  

 



 

 

Judul Buku: Tanbih al-Awam ala Tagrirati Ba’di al-Anam 

Kata Kunci, Akhlaq, Tahzib. 

Bidang Kajian: 297.5 Akhlak dan Tasawuf 

Deskripsi: 

Buku ini ditulis oleh Muhammad Saad bin Tenta Mungkar Tua, dan diperuntukkan 

jamaah bagi pengikut Tarekat Naqsyabandiyah dalam memperkuat keyakinan atas 

keingkaran orang-orang kepada Tarekat Naqsyabandiyah. Buku ini terdiri dari  87 

halaman, berukuran 20,5x14,5cm. Buku ini merupakan khulasoh (ringkasan) ditulis 

oleh penulis sendiri, dicetak di ( دفىنهزد يع) Padang, tahun 1910M.  

Buku ditulis dalam bentuk prosa, disajikan dalam Bahasa Melayu Minang dan Arab, 

ditulis ondengan huruf Arab dan (aksara) Arab Pegon. Kondisi buku yang ditemukan 

masih baik. 

Buku diperoleh di  Komunitas Suluh (Apria Putra), Payakumbuh Sumatera Barat, 

saat penelitian dilakukan pada tahun 2012. Kini buku tersebut disimpan di Komunitas 

Suluh dan Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen. 

Isi Ringkas. Berisi jawaban atau sanggahan terhadap pihak yang menentang  Tarekat 

Naqsyabandiyah, dan amalan-amalannya.Keingkaran mereka itu disebabkan sebuah 

kitab(  اظهار سغم انكاذبين في تشبيههم بانصادقين ) Buku ditulis dalam bentuk permasalahan 

dan jawaban dari pengarang atas persoalann yang dikemukakan oleh meraka yang 

mengingkari Tarekat Naqsyabandiyah. (EBY) 

 

(25)  

 

 
 

Judul Buku: Tablig al-Amanah fi Izalat al-Munkarat wa al-Syubuhat. 

Kata Kunci, Tarekat, Naqsyabandiyah.  



Bidang Kajian: 297.5 Akhlak dan Tasawuf 

Deskripsi: 

Buku ini ditulis oleh Syeikh Sulaiman Arrasuli untuk menghilangkan keingkaran-

keingkaran dan kekaburan yang dicampuradukan ke dalam Tarekat Naqsyabandiyah, 

dan diperuntukkan bagi khususnya Jamaah Tarekat Naqsyabandiyah. Buku ini terdiri 

dari 71 halaman, berukuran 21x15cm. Buku ini merupakan tulisan asli, ditulis oleh 

penulis sendiri, dan selesai pada 13 Jumadal Akhir 1373H, diterbitkan/dicetak  oleh 

Nusantara, pada 1373H bertepatan dengan 1954M. 

Buku ditulis dalam bentuk prosa, disajikan dalam Bahasa Melayu Mingkabau dan 

ditulis dengan huruf (aksara) Arab Pegon. Kondisi buku yang ditemukan masih baik. 

Buku diperoleh di  Pondok Pesantren Cadung, Agam, Sumatera Barat, saat penelitian 

dilakukan pada tahun 2012. Kini buku tersebut disimpan di Pontren Tarbiyah 

Islamiyah Candung dan Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen. 

Isi Ringkas. Respon dan pernyataan terhadap H.Jalaludin atas beberapa karangannya 

seputar paham tarekat Naqsyabandiyah yang sarat dengan kesesatan yang memberi 

peluang bagi orang yang membenarkan dan mempercayainya akan menjadi orang 

kafir. Di dalam karangaan ini ada 33 kesalahan yang diungkapkan dalam karangan 

H.Jalaludin di antaranaya ada pemahaman syariat zahir da syariat batin pada 

penafsiran ayat   فهعهك تارك بعض مايىحى انيك  dan pernyataan Nabi Yusuf mencintai 

Zulaikha sebagaimana Zulaikha mencintai nabi Yusuf. (EBY) 
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Judul Buku: Ilmu al-Tafsir.  

Kata Kunci, Tafsir. 

Bidang kajian: 297.1 Al-Qur’an dan Ilmu yang berkaitan 

Deskripsi: 

Buku ini ditulis oleh Mawardi Muhammad, dan diperuntukkan bagi santri Perguruan 

Thawalib. Buku ini terdiri dari  71 halaman, berukuran 20,5x14cm. Buku ini ditulis 

oleh penulis sendiri, dengan mencuplik dari kitab lain, diterbitkan oleh Almanar, pada  

08 Rajab 1286H bertepatan dengan 22 Oktober 1966M. 

Buku ditulis dalam bentuk prosa, disajikan dalam Bahasa Arab dan ditulis dengan 

huruf Arab. Kondisi buku yang ditemukan masih baik.  

Buku diperoleh di  Perguruan Thawalib, Padang Panjang. Sumatera  Barat, saat 

penelitian dilakukan pada tahun 2012. Kini buku tersebut disimpan di Perguruan 

Thawalib,dan Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen   

Isi Ringkas.  Buku ini berisi tentang pengertian Al-Qur’an, al-Kitab, turunnya al-

qur’an, wahyu, makkiyah, madaniyah, jumlah ayat, kalimat dan huruf al-Qur’an, 

penulisan al-Qur’an pada masa nabi, masa sahabat, nama-nama surat, urutan ayat-

ayat, tanda-tanda pada tulisan mushaf, pembagian al-Qur’an, pengertian tafsir, 

kebutuhan akan tafsir al-Qur’an, jenis tafsir, metode tafsir dan sebab-sebab turun al-

Qur’an. (EBY) 
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Judul Buku: Al-Qaul al-Bayan  

Kata Kunci, Tafsir, al-Bayan. 

Bidang kajian: 297.1 Al-Qur’an dan Ilmu yang berkaitan 

Deskripsi: 

Buku ini ditulis oleh Sulaiman Arrasuli dan diperuntukkan bagi santri Pondok 

Pesantren Candung, Agama. Buku ini terdiri dari  130 halaman, berukuran 21x14,5 

cm. Buku ini asli, ditulis oleh penulis sendiri dan diterbitkan oleh penerbit Islamiyah 

pada 18 Ramadan 1343H. 

Buku ditulis dalam bentuk prosa, disajikan dalam Bahasa Arab dan Melayu 

Minangkabau, dan ditulis dengan huruf Arab dan (aksara) Arab Pegon. Kondisi buku 

yang ditemukan masih baik. 

Buku diperoleh di Pondok Pesantren Candung, Agam, Sumatera Barat, saat 

penelitian dilakukan pada tahun 2012. Kini buku tersebut disimpan di Pondok 

Pesantren Candung, dan Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen.  

Isi Ringkas. Kitab berisi tentang Surat-surat Juz Amma yang umumnya digunakan 

dalam bacaan salat. Dengan tafsir ini dimaksudkan agar lebih memahami maknanya 

dan menambah khusuk dalam melaksanakan salat. Tapi tidak dimaksudkan untuk 

dijadikan sumber  pengambilan hukum karena penyusun merasa belum cukup  

pengetahuannya untuk menulis sebuah tafsir. Terjemahan ini diawali dengan 

keterangan tempat turun surah, jumlah ayat, kalimat dan huruf. Tentang ayat-ayat 

tertentu tidak hanya diterjemahkan tetapi diberi juga uraian terkait dengan ayat 

tersebut , seperti ayat tentang Lailatu Qadar. (EBY) 

(28)  



 

          Judul Buku: Mabadi’ ilm al-Nahwi.  

Kata Kunci, Nahwu, Mabadi’ 

Bidang kajian: 297.1 Al-Qur’an dan Ilmu yang berkaitan 

Deskripsi: 

Buku ini ditulis oleh Abd.Rahim Manaf, dan  diperuntukkan bagi santri  Perguruan 

Thawalib, Padang Panjang. Buku ini terdiri dari 23 halaman, berukuran 21,5x16,5cm. 

Buku ini asli, ditulis oleh penulis sendiri, diterbitkan oleh penerbit Sa’diyah Putera, 

pada tanggal 28 Safar 1373H  bertepatan dengan  5 November 1953M.  

          Buku ditulis dalam bentuk prosa, disajikan dalam Bahasa Arab dan ditulis dengan 

huruf Arab. Kondisi buku yang ditemukan masih baik.  

           Buku diperoleh dari Perguruan Thawalib, Padang Panjang. Sumatera Barat, saat 

penelitian dilakukan pada tahun 2012. Kini buku tersebut disimpan di Perguruan 

Thawalib,dan Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi.  

Isi Ringkas.  Buku ini  menguraikan secara ringkas dengan contoh-contoh tentang 

dasar-dasar ilmu nahwu, meliputi jenis kalimat, macam I’rab dan tanda-tandanya, 

mabni, isim marfu’, al-nawasikh, isim mansub, istisna, munada, isim majrur, attawabi’. 

(EBY)  

(29) 

 

Judul Buku: Al-Usul al-Nahwiyah.  

Kata Kunci: Nahwu, Al-Usul al-Nahwiyah. 



Bidang kajian: 297.1 Al-Qur’an dan Ilmu yang berkaitan 

Deskripsi: 

Buku ini ditulis oleh Mawardi Muhammad, dan  diperuntukkan bagi santri  Perguruan 

Thawalib, Padang Panjang. Buku ini terdiri dari 155 halaman, berukuran 20,5x14,5cm. 

Buku ini berbentuk ringkasan (khulasah) dan cuplikan dari kitab lain disusun oleh 

penulis dan diterbitkan oleh penerbit Tandikat pada tahun 1361H bertepatan dengan 

1942M. 

Buku disusun dalam bentuk prosa, disajikan dalam Bahasa Arab dan ditulis dengan 

huruf Arab. Kondisi buku yang ditemukan masih baik.  

Buku diperoleh dari Perguruan Thawalib, Padang Panjang. saat penelitian dilakukan 

pada tahun 2012. Kini buku tersebut disimpan di Perguruan Thawalib dan Puslitbang 

Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi. 

Isi Ringkas.Buku ini berisi dasar-dasar ilmu nahwu meliputi kalam, kalimat, isim 

mabni, mu’rab,  munsarif, gair munsarif, macam-macam I’rab, marfu’atul asma’i, fa’il, 

naib fa’il, mubtada, khabar, al-nawasikh, isim marfu, isim mansub, tahzir, igra, ikhtisar, 

isytigal, tanazu’, majruratul asma’i, attawabi’u, aljumlah lahu mahallun min al-I’rab, 

aljumlah la mahalla min al-I’rab. (EBY) 

 

 

 

(30)  

 

 Judul Buku: Kasysyafat al-’Awidah (Syarah Matan al-Ajurumiyah). 

Kata Kunci, Nahwu, Djaho. 

Bidang kajian: 297.1 Al-Qur’an dan Ilmu yang berkaitan 



Deskripsi: 

Buku ini ditulis oleh Syeikh Muhammad Djamil Djaho, dan  diperuntukkan bagi santri 

Madrasah Tarbiyatul Islamiyah, Padang Panjang. Buku ini terdiri dari 76 halaman, 

berukuran 29,5x21cm. Buku ini disusun oleh penulis dalam bentuk syarahan 

(penjelasan) dari kitab Matan al-Ajurumiyah, diterbitkan oleh penerbit Tandikat pada 

tahun 1359H. 

Buku disusun dalam bentuk prosa, disajikan dalam Bahasa Arab dan ditulis dengan 

huruf Arab. Kondisi buku yang ditemukan masih baik.  

Buku diperoleh dari Madrasah Tarbiyatul Islamiyah, Djaho, Padang Panjang. saat 

penelitian dilakukan pada tahun 2012. Kini buku tersebut disimpan di Madrasah 

Tarbiyatul Islamiyah dan Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen 

Organisasi.  

Isi Ringkas. Buku berisi tentang syarah atau uraian atas Kitab Al-Ajurumiah -dari segi  

teks asal matan al-Ajurumiyah-, dengan penjelasan atas ta’rif (batasan istilah) yang 

terdapat dalam kitab tersebut. Misal, ta’rif  kalam, kalimah, tanwin dst. Pada kitab ini 

disyarahai mulai dari Bab al-Kalam, al-I’rab, ‘alamah al-I’rab (tanda I’rab), 

pembagian I’rab. Penulis menyebutkan bahwa syarahan ini dimaksudkan untuk 

memudahkan para santri madrasah ibtidaiyah dan awwalaiyah dalam mempelajari 

Bahasa Arab.  (EBY) 

 (31) 

  

Judul Buku: Mabadi’ Ilm al-Sarf.  

Kata Kunci, Sarf, Mabadi. 

Bidang kajian: 297.1 Al-Qur’an dan Ilmu yang berkaitan 

Deskripsi: 

Buku ini ditulis oleh Abdul Rahim Manaf, dan  diperuntukkan bagi santri Perguruan 

Thawalib, Padang Panjang. Buku ini terdiri dari 25 halaman, berukuran 21,5x16cm. 



Buku ini  disusun oleh penulis dalam bentuk khulasah (ringkasan) dan cuplikan, ditulis 

pada 21 Jumadal akhir 1277H bertepatan dengan 14 November 1957M diterbitkan oleh 

penerbit Sa’diyah Putera. 

Buku disusun dalam bentuk prosa, disajikan dalam Bahasa Arab dan ditulis dengan 

huruf Arab. Kondisi buku yang ditemukan masih baik.  

Buku diperoleh dari Perguruan Thawalib, Padang Panjang, saat penelitian dilakukan 

pada tahun 2012. Kini buku tersebut disimpan di Perguruan Thawalib dan Puslitbang 

Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi. 

Isi Ringkas. Buku  menguraiakan tentang huruf hijaiyah, harakat, fi’il, wazan fi’il, fi’il 

sulasi mujarrad, fi’il ruba’I  mujarrad, fi’il sulasi dan ruba’I mazid, fi’il sahih dan fi’il 

mu’tal, fi’il mut’addi dan fi’il lazim, fi’il ma’lum dan majhul, tasrif fi’il, isim musytaq 

dari fi’il, isim fa’il, isim maf’ul, isim zaman, isim makan dan  isim alat serta I’lal (EBY) 

(32) 

 

Judul Buku: Sabil  al-Zarf.  

Kata Kunci, Sarf, Sabil  al-zarf. 

Bidang kajian: 297.1 Al-Qur’an dan Ilmu yang berkaitan 

Deskripsi: 

Buku ini ditulis oleh Mawardi Muhammad, dan  diperuntukkan bagi santri Perguruan 

Thawalib, Padang Panjang. Buku ini terdiri dari 128 halaman, berukuran 20,5x14,5cm. 

Buku ini disusun oleh penulis dalam bentuk khulasah (ringkasan) dan cuplikan., 

diterbitkan oleh penerbit Sa’diyah Putera.  

Buku disusun dalam bentuk prosa, disajikan dalam Bahasa Arab dan ditulis dengan 

huruf Arab. Kondisi buku yang ditemukan masih baik.  



Buku diperoleh dari Perguruan Thawalib, Padang Panjang, saat penelitian dilakukan 

pada tahun 2012. Kini buku tersebut disimpan di Perguruan Thawalib dan Puslitbang 

Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi. 

Isi Ringkas. Buku ini menguraiakan Ilmu Sarf meliputi Fiil Sulasi dan Rubai Mujarrad, 

Fiil Sulasi dan Rubai Mazid, Fiil Lazim dan Muta’addi, Fiil Sahih dan Mu’tal serta 

bagian-bagiannya, Isim Jamid dan Mutasorrif, Fiil Madah, Dzamm, Ni’ma dan Bi’sa, 

Masdar dan bagiannya, Isim Ma’rifat dan Nakirah, Mufrad, Musanna dan Jamak dan 

baian-bagiannya, serta I’lal dan Ibdal. (EBY) 

(33) 

 

Judul Buku: Al-Tashil.  

Bidang kajian: 297.1 Al-Qur’an dan Ilmu yang berkaitan 

Deskripsi: 

Buku ini ditulis oleh Abd.Rahim Manaf, dan  diperuntukkan bagi santri Perguruan 

Thawalib, Padang Panjang. Buku ini terdiri dari 60 halaman, berukuran 20 x.14.5cm. 

Buku ini  disusun oleh penulis dalam bentuk khulasah (ringkasan) dan cuplikan., ditulis 

pada 11 Jumadal Awwal1359H bertepatan dengan 17 Juni 1940M, diterbitkan oleh 

Maktabah Sa’diyah, dicetak Ke III oleh Tandikat 1375H/1956M. 

Buku disusun dalam bentuk prosa, disajikan dalam Bahasa Arab dan ditulis dengan 

huruf Arab. Kondisi buku yang ditemukan masih baik.  

Buku diperoleh dari Perguruan Thawalib, Padang Panjang, saat penelitian dilakukan 

pada tahun 2012. Kini buku tersebut disimpan di Perguruan Thawalib dan Puslitbang 

Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi. 

Isi Ringkas. Buku ini membahas tentang Fasahah, Balagah, Ilmu Ma’ani beserta 

cakupannya, Ilmu Bayan beserta cakupannya, serta Ilmu Badi’ dengn cakupannya. 

(EBY) 



 (34) 

 

 

Judul Buku: Al-‘Arud al-Wadihah.  

Kata Kunci, Balagah, Al-Arud. 

Bidang kajian: 297.1 Al-Qur’an dan Ilmu yang berkaitan 

Deskripsi: 

Buku ini ditulis oleh Mawardi Muhammad, dan  diperuntukkan bagi santri Perguruan 

Thawalib, Padang Panjang.. Buku ini terdiri dari 68 halaman, berukuran 20,5x13cm. 

Buku ini  selesai disusun oleh penulis pada 15 Syawal 1358H  bertepatan  dengan 25 

November 1939M dalam bentuk khulasah (ringkasan) dan cuplikan., diterbitkan oleh 

penerbit Sa’diyah Putera, dan dicetak Ke II oleh percetakan Tandikat pada 1396H// 

1976M.  

Buku disusun dalam bentuk prosa, disajikan dalam Bahasa Arab dan ditulis dengan 

huruf Arab. Kondisi buku yang ditemukan masih baik.  

Buku diperoleh dari Perguruan Thawalib, Padang Panjang, saat penelitian dilakukan 

pada tahun 2012. Kini buku tersebut disimpan di Perguruan Thawalib dan Puslitbang 

Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi. 

Isi Ringkas. Buku ini membahas tentang Ilmu Arud, wazan-wazan arud (taf’ilah), zihaf, 

illah, taqti’i, al-buhur al-‘arud, dan Ilmu Qafiyah serta cabang-cabangnya. (EBY) 

 (35) 

 

 

Judul Buku:  Hidayah al-Sibyan. 

Kata Kunci, Al-Arud. 



Bidang kajian: 297.1 Al-Qur’an dan Ilmu yang berkaitan 

Deskripsi: 

Buku ini ditulis oleh Ibrahim Musa, dan  diperuntukkan bagi santri Perguruan Thawalib, 

Padang Panjang. Buku terdiri dari 132 halaman, berukuran 21x15,5cm. Buku ini  

selesai disusun oleh penulis pada 16 Zulhijjah l 1348H bertepatan  dengan 15 Mei 

1930M, dalam bentuk khulasah (ringkasan) dan cuplikan., dicetak oleh penerbit Baroe, 

Bukit Tinggi.  

Buku disusun dalam bentuk prosa, disajikan dalam Bahasa Arab dan ditulis dengan 

huruf Arab. Kondisi buku yang ditemukan masih baik.  

Buku diperoleh dari Perguruan Thawalib, Padang Panjang, saat penelitian dilakukan 

pada tahun 2012. Kini buku tersebut disimpan di Perguruan Thawalib dan Puslitbang 

Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi. 

Isi Ringkas. Buku ini membahas tentang Majaz serta pembagiannya, Isti’arah, 

Tasybihdan pembagiannya. Pada setiap akhir dars (pelajaran) dilengkapi dengan as’ilat 

(pertanyaan) dan dabit (penegasan)-tentang Ilmu Arud, wazan-wazan arud (taf’ilah), 

zihaf, illah, taqti’i, al-buhur, al-‘arud, darurat al-syi’ri dan Ilmu Qafiyah serta cabang-

cabangnya. (EBY) 

(36) 

 

Judul Buku: Pedoman Hidup di Alam Minangkabau.  

Kata Kunci, Alam Minangkabau. 

Bidang kajian: 297.9 Sejarah Islam dan Biografi 

Deskripsi: 

Buku ini ditulis oleh Sirajudin Abbas/Sulaiman Arrasuli, dan  diperuntukkan bagi santri 

Pondok Pesantren Candng, Candung, Agam. Buku ini terdiri dari 70 halaman, berukuran 

21x14,5cm, bidang keilmuannya masuk dalam kategori Sejarah. Buku ini  selesai 

disusun oleh penulis pada 9 Jumadal Awwal 1357H bertepatan dengan 7 Juli 1938M 



dalam bentuk puisi, tetapi disajikan seperti karya tulis prosa, diterbitkan oleh penerbit 

Samaratul Ihsan Bukittinggi, pada 1358H/1939M. 

Buku disusun dalam bentuk prosa, disajikan dalam Bahasa Melayu dan Minang dan 

ditulis dengan huruf (aksara) Arab Pegon. Kondisi buku yang ditemukan masih baik. 

Buku diperoleh dari Pondok Pesantren Candung, Agam, saat penelitian dilakukan pada 

tahun 2012. Kini buku tersebut disimpan di Pondok Pesantren Candung dan Puslitbang 

Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi. 

Isi Ringkas. Buku ini mengisahkan cerita kehidupan Siti Budiman dengan anak-anaknya 

yang menggambarkan tatanan kehidupan yang ideal di alam Minangkabau. Di awal 

setiap cerita didahului dengan beberapa bait pantun sebagai pengantarnya. (EBY) 

(37) 

 

Judul Buku: Asal Pangkat Penghulu dan Pendiriannya. 

Kata Kunci, Pangkat Penghulu.  

Bidang kajian: 297.9 Sejarah Islam dan Biografi 

Deskripsi: 

Buku ini ditulis oleh Sulaiman Arrasuli, dan  diperuntukkan bagi santri Pondok 

Pesantren Candng, Candung, Agam. Buku ini terdiri dari 35 halaman, berukuran 

21x14,5cm. Buku ini  selesai disusun oleh penulisnya pada 18 Sseptember 1927M, 

diterbitkan oleh penerbit Islamiyah.  

Buku disusun dalam bentuk prosa, disajikan dalam Bahasa Melayu dan Minang dan 

ditulis dengan huruf (aksara) Arab Pegon. Kondisi buku yang ditemukan masih baik. 

Buku diperoleh dari Pondok Pesantren Candung, Agam, saat penelitian dilakukan pada 

tahun 2012. Kini buku tersebut disimpan di Pondok Pesantren Candung dan Puslitbang 

Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi.  



Isi Ringkas.  Karangan ini menjelaskan tentang hal-hal berkenaan dengan kepenghuluan 

dn jabatannya di alam Minangkabau, agar dipahami dan diamalkannya oleh setiap 

pemimpin dalam kehidupan beradat. Dalam tulisan ini juga disampaikan komitmen 

kegamaan sekitar pembagian harta waris yang akan dibagi sacara syar’i dan adat. (EBY) 

(38)  

 

Judul Buku:  Pertalian Adat dengan Syara.  

Kata Kunci, Adat, Penghulu. 

Bidang kajian: 297.9 Sejarah Islam dan Biografi 

Deskripsi: 

Buku ini ditulis oleh Sulaiman Arrasuli, dan  diperuntukkan bagi Ketua Adat dan 

masyarakat Minangkabau Buku terdiri dari 78 halaman, berukuran 21x14,5cm. Buku 

ini selesai disusun oleh penulisnya pada 9 September 1939M, yang dinyatakan oleh 

Ketua Majlis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau.  

Buku disusun dalam bentuk prosa, disajikan dalam Bahasa Melayu dan Minang dan 

ditulis dengan huruf (aksara) Arab Pegon. Kondisi buku yang ditemukan masih baik. 

Buku diperoleh dari Pondok Pesantren Candung, Agam, saat penelitian dilakukan pada 

tahun 2012. Kini buku tersebut disimpan di Pondok Pesantren Candung dan Puslitbang 

Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi.  

Isi Ringkas. Tulisan ini memuat tentang berbagai persoalan terkait adat yang tidak 

bersesuaian dengan ajaran Islam yang disebut adat istiadat, undang-undang adat, 

pembagian hata waris dari sudut pandang adat dan agama, persoalan berkaitan dengan 

penghulu di Minangkabau, dan diakhiri dengan riwayat hidup singkat Inyiak Canduang. 

(EBY) 

(39)  



 

Judul Buku:  Kitab Risalah Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW.  

Kata Kunci, Risalah, Muhammad. 

Bidang kajian: 297.9 Sejarah Islam dan Biografi 

Deskripsi: 

Buku ini ditulis oleh Syeikh Sulaiman Arrasuli, dan  diperuntukkan bagi masyarakat dan 

santri Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah, Candng, Agam. Buku ini terdiri dari 124 

halaman, berukuran 21x15cm. Buku ini  selesai disusun oleh penulisnya pada 11 

Jumadal Awwal 1328H, dicetak pada tahun 1330H, pada percetakan Drukkrey, 

Bukittinggi.  

Buku disusun dalam bentuk puisi, disajikan dalam Bahasa Melayu Minang dan Bahasa 

Arab ditulis dengan huruf Arab dan huruf (aksara) Arab Pegon. Kondisi buku yang 

ditemukan masih baik. 

Buku diperoleh dari Pondok Pesantren Candung, Agam, saat penelitian dilakukan pada 

tahun 2012. Kini buku tersebut disimpan di Pondok Pesantren Candung dan Puslitbang 

Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi.  

Isi Ringkas.  Karya ini mengandung beberapa kisah yaitu cerita nabi Muhammad mi’raj, 

dan wafatnya serta cerita Muaz bin Jabal. Di akhir karya ini disertakan  suatu tulisan 

ringkas tentang haramnya bertanya sesuatu yang tidak ada faidahnya. Tulisan tersebut  

disajikan dalam bahasa Arab dan diberi judul النسى  اسانة انضالل في تحزيم االيذاء وا    (EBY) 

 

 


