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Kitab ini berjudul Sullam al-‘Arab Ilā Lugati al-‘Arab Juz yang 
Kedua, Kitab ini ditulis oleh KH. Abdul Latif Syakur Ampat sebagai 
panduan bagi siapa saja yang ingin mempelajari bahasa Arab. 
Kitab ini berisi tentang Ilmu Ṣarf yaitu ilmu yang mempelajari 
perubahan kata dalam bahasa Arab.  

 

Kitab ini terdiri dari 41 halaman. Ukurannya 20 cm x 14 cm. 
Buku  ini adalah buku asli karangan Abdul Latif Syakur Ampat. 

Kondisi Kitabsudah rapuh banyak bagian atas dan samping yang hilang karena 
rapuh, Kitab ini dicetak di percetakan “Al-Marapi” Bukit Tinggi. Bentuk tulisannya 
adalah  prosa. Bahasa yang digunkan adalah Arab dan Melayu, dengan aksara Arab, 
Arab Jawi dan Melayu (Ejaan lama). 

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  tentang ilmu Ṣarf (ilmu yang mempelajari tentang perubahan kata 
dalam bahasa Arab) yang meliputi penjelasan tentang Ḍamir Munfaṣil seperti ana, 
perubahan kata kerja setelah adanya Ḍamir munfasil yaitu dengan adanya  tambahan 
huruf pada kata kerja tersebut. Perubahan kata kerja lampau (māḍi), sedang (Muḍari‘), 
dan kata perintah (Amar), misal: pada fi‘il amar untuk perempuan maka wajib 
ditambahkan huruf Ya’ di akhir kata. Selain itu dalam Kitab ini juga berisi banyak 
mufradāt (kosa kata) dan susunan kalimat pendek, kalimat tanya semuanya disertai 
transliterasinya (cara baca menggunakan ejaan lama) dan juga maknanya 
(menggunakan Arab Jawi) 

 

 


