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Kitab ini berjudul Laṭā’if al-Aḥādīṡ an-Nabawiyah, Perkumpulan 
Seribu Hadis-hadis Nabi Juz II, Kitab ini ditulis oleh H. Abdul Latif 
Syakur sebagai panduan bagi siwa madrasah dalam mempelajari 
dan memahami  hadis – hadis Nabi . Kitab ini berisi kumpulan hadis-
hadis Nabi yang disusun berdasarkan hadis yang diawali dengan 
kata (iżā atau iż), agar Kitab ini mudah dipahami penulis menuliskan 
hadis satu persatu kemudian menerangkan perawinya, terjemahan 
dan juga keterangan isi dari hadis-hadis tersebut. 

 

Kitab ini terdiri dari 108halaman. Ukurannya 20,5 cm x 14 cm. 
Buku  ini adalah buku asli karangan Abdul Latif Syakur . 

Kondisi Kitab ini baik dan sudah dicetak pada percetakan “Ṡamratul Ikhwān” 
Bentuk tulisannya adalah  prosa. Bahasa yang digunakan adalah Arab dan Melayu 
dengan aksara Arab dan Arab Jawi. 

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 berisi Kumpulan hadis –hadis Nabi yang disusun berdasarkan hadis 
yang diawali dengan kata iżādan iż. Adapun hadis-hadis yang dibahas diantaranya: 
hadis tentang adab buang air menghadap kiblat, hadis tentang adab berjimak, hadis 
tentang anjuran berwudu ketika hendak mengulang jimak, hadis tentang orang yang 
berhadas ketika sedang salat, hadis tentang peraturan pulang ke rumah istri, hadis 
tentang berbuaka puasa dengan kurma, hadis tentang memulai makan dengan 
membaca bismillah, hadis tentang melihat perempuan yang sedang dipinang, hadis 
tentang peraturan menjadi imam, hadis tentang hokum perempuan meninggalkan 
rumah istrinya, hadis tentang hokum air dua kolah, hadis tentang mandi jum’at, hadis 
tentang masuk masjid pada waktu imam berkhutbah, hadis tentang perkara istinja’ dst 

 

 


