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        Kitab ini berjudul Durūs at-Tauḥīd, ditulis oleh Mahmud 
Yunus, 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 28 halaman. Ukurannya 18,5 cm x 12,5 
cm. Kitab ini adalah Kitab asli karangan Mahmud Yunus. 

Kondisi Kitab ini baik dan sudah dicetak oleh “al-maktab as-Sa„diyah” Padang 
Panjang. 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:  man ṣana ‘a al-Kursiy, 
man ṣan‘a al-Maftāḥ, man banā al-qaṣr, man khalaq al-insān, man khalaqa al-arḍ, man 
khalaqa asy-Syams, man khalaqa an-Nujūm al-Kaṡīrah, mā huwa al-īmān, ma ma ‘na 
al-īmān billāh, kaifa na‘taqid bi’annallāh maujūd, kaifa na‘taqid bi’annallāh lā yumāṡiluh 
syai’un, kaifa na‘taqid bi’annallāh qā’im binafsih, kaifa na‘taqid bi’annallāh aḥad, kaifa 
al-I ‘tiad  annallāha Qādirun, kaifa al-I‘tiqad  annallāha Murīdun, kaifa al-I‘tiqad  
annallāha ‘Ālimun, kaifa al-I‘tiqad  annallāha Ḥayyun, kaifa al-I‘tiqad  annallāha Samī 
‘un, kaifa al-I‘tiqad  annallāha Baṣīrun, kaifa al-I‘tiqad  annallāha Mutakallimun, mā hiya 
aṣ-ṣifāt al-mustaḥīlah , mā ma ‘na al-īmān bi al-malāikah, mā ma ‘na al-īmān bir Rusul, 
mā hiya al-mu ‘jizah, kam ‘adad hā’ulā’ ar-Rusul, mā hiya ṣifāt ar-Rusulmā ma ‘na al-
īmān bi al- kutub, kam ‘adad tilka al-kutub,mā ma ‘na al-īmān bi al-Yaum al-ākhir, mā 
ma‘na al-īmān bi al-qadri,  mā huwa al-Islām, mā ma‘na asy-Syahādataini, mā ma‘na 
iqāmah aṣ-ṣalāh, mā ma‘na ītā’iz zakāh, mā ma‘na ṣaum ramaḍān, mā ma‘na al-ḥajj 
dst. 



 


