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Deskripsi: 

 

Kitab ini berjudul Kitāb At-Targīb fī at-Tarbiyah wa at-Tahdīb, 
Kitab ini ditulis oleh Abdul Malik Sadiq sebagai Kitab pegangan bagi 
siswa madrasah diniyah islamiyyah dalam mempelajari ilmu akhlak. 
Kitab ini berisi tentang ilmu akhlak dalam Islam. 

Kitab ini terdiri dari 28 halaman. Ukurannya 20 cm x 13,5 cm. 
Buku  ini adalah buku asli karangan Abdul Malik Sadiq. 

Kondisi Kitab ini baik dan sudah dicetak oleh percetakan  
“Ṡamratul Īmān” Padang. 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 berisi  tentang ilmu akhlak, didalamnya membahas al-Insān muḥtāj lil 
ijtimā‘, al-Adāb wa ḥusn al-Mu‘āmalah, aṣ-ṣidq, ḥusn al-Khulq, al-ḥayā’, anwā‘ al-
ḥayā’, al-ḥlm, mā yaf ‘āl ‘inda ṡaurah al-gaḍab, al-muḥādṡah, istimā’ al-ḥadīṡ, adāb at-
takallum, al-Musyāwarah, kitmān as-sir, al-Mur’ah, al-a‘māl al-mūjibat lid-danā’ah wa 
‘adam al-mur ‘ah, al-waṭan, ḥubbu al-waṭan, ahammu sya’I ilā khidmah al-waṭan, lais 
muḥib al-waṭan man lā yakhruj ‘an al-ḥaiṭān, al-kibr, muḍār al-kibr, at-taḥffuṭ ‘ala al-
Jism, al-ḥuqūq al-wājibat liljism, naẓāfat al-jism, al-garḍ min al-aṭ ‘imh, al-aṭ ‘imah, 
adāb al-akl, al-garḍ min al-malābis, al-masākin, ar-riyāḍah al-jasadiyah, anwā‘ ar-
riyāḍah, as-sa‘yu, wujūh al-kasab wa al-manāfi‘, al-wasā’il li’iṣlāh aḥwāl al-ma‘īsyah, 
al-‘ilm, al-‘amal, as-sulūk fī al-‘amal, at-tadbīr, al-iqtiṣād fi al-māl, ṭuruq al-isrāf, adāb 
az-ziyārah, adān ‘ibādah al-marīḍ. 

 


