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Penulis Buku/Kitab : Abdul Latif Syakur 

Kata Kunci  : Aqidah 

Bidang Kajian : 297.5 Akhlak dan Tasawuf 

Deskripsi: 

 

Kitab ini tidak diketahui judulnya, karena bagian 
sampul hingga halam 2 tidak ada atau hilang, sehingga tidak 
diketahui juga latar belakang dan tujuan dari penulisan Kitab 
ini. Pada bagian akhir dari Kitab ini  diketaui bahwa Kitab ini 
ditulis oleh Abdul Latif Syakur, ditulis menggunkan bahasa 
Arab . Kitab ini berisi tentang Aqidah dan hal-hal yang 
berkaitan dengannya.  

 

Kitab ini terdiri dari 62 halaman. Ukurannya 20,5 cm x 
13,5 cm. Buku  ini adalah buku asli karangan Abdul Latif 
Syakur. 

Kondisi Kitab ini baik dan sudah dicetak tetapi tidak diketahui nama 
percetakannya karena bagian sampul dari ktab ini tidak ada (hilang) Bentuk tulisannya 
adalah  prosa. Bahasa dan aksara yang digunakan adalah Arab. 

Kitab ini diperoleh dari Perpustakaan Abdul Latif Syakur yang bertempat di Balai 
Gurah, Kecamatan IV Angkat, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kitab aslinya masih 
dirawat oleh ahli warisnya (anaknya) hingga saat  ini dan sampelnya 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 Agam, Sumatera Barat. 

Kitab ini membahas tentang al-Islām, al-Īmān, al-Iḥsān, at-Tauḥīd, Mubaṭṭilāt al-
Īmān, Aḥkām al-‘Aql, al-Īmān Billāh, al-Wujūd, al-Qidam, al-Baqā’, Mukhālafatuhu Ta 
‘ālā lilḥawādiṡ, Qiyāmuh Binafsih, al-Waḥdāniyah, al-Qudrah, al-Irādah, al-‘Ilm, al-
Ḥayāh, as-Sam ‘, al-Baṣar,al-Kalām, Mā yajūzu fīḥaqqillāh ta ‘ālā, Bayān al-Īmān Bir 
Rasūl wa al-Anbiyā’, aṣ-Ṣidq, al-Amānah, at-Tablīg, al-Faṭānah, al-Jāiz fīḥaqq ar-
Rasūl, Syarh Mu ‘jizāt ar-Rusul, al-Kalām ‘alā an-Nabiy ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam, 
Bayān Mu’jizātuhu ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam, Nisbah ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam, 
Mīlād an-Nabiy ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam, Azwājuh wa Aulāduh, Ṣifatuh, Fī bayān al-
Īmān bi al-Malāikah, Fī Bayān al-Īmān bi al-Kutub al-Munazzalah, Fī bayān al-Īmān bi 
al-Yaum al-Ākhir, Syafa ‘ātuh ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam, al-Jannah wa an-Nār,Fī 
Bayān al-Īmān bi al-Qaḍā’ wa al-Qadar. 

 

 

 


