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Kitab ini berjudul Kitāb as-Sa‘ādah fī at-Tauḥīd al-
Ilāhiyah, ditulis oleh Abdur Rahim Manaf, sebagai Kitab 
pedoman bagi siswa Madrsah Islamiyah dalam mempelajari 
Tauhid, yang  ditulis menggunkan bahasa Arab.Kitab ini 
merupakan salah satu Kitab tauhid karangan Abdu Rahim 
Manaf yang ke dua, yang pertama berjudul Mabādi’ at-tauḥid, 
yang ke tiga al-Mufīd dan yang keempat adalah al-Huda. 
Kitab ini berisihal-hal yang berkaitan dengan ilmu tauhid. 

Kitab ini terdiri dari 34halaman. Ukurannya 19 cm x 13 
cm. Kitab ini adalah Kitab asli karangan Abdur Rahim Manaf. 

Kondisi Kitab ini baik dan sudah dicetak oleh “Badirest” 
Padang Panjang. 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 fi al-Īmān wa al-Islām, fi al-Aql wa Aḥkāmuh, ‘Ilm at-
Tauḥīd,al-Bāb al-Awwal  fi al-Īmān billāh, al-Wujūd, al-Qidām, al-Baqā’, Mukhālafatuh 
lilḥawādiṡi, Qiyāmuh bi Nafsih, al-Waḥdāniyah, al-Qudrah, al-Irādah, al- ‘Ilm, as-Sam ‘, 
al-Ḥayah, al-Baṣar, al-Kalām, Fā’idah al-I’tiqād bimā Taqaddam, al-Jā’iz ‘alallāh, al-
Bāb aṡ-Ṡāni fī al-Īmān bir Rasūl ‘alaihim aṣ-ṣalāh wa sallam, ‘Adaduhum, Mīlād Ākhir 
al-Mursalīn, Abūh wa Ajdāduh, Ummuh wa Ajdāduh, Wafātuh ṣallallāhu ‘alaihi wa 
sallam, Akhlāquh, Waẓīfatur Rusul, al-Farq baina ar-Rasūl wa an-Nabiy, al-Mu ‘jizah, 
al-Farq baina al-Mu’jizah wa as-Siḥr, al-Farq baina al-Mu’jizah wa al-Karāmah, al-
Wājib Lirrusuli wa al-Mustaḥīl ‘alaihim, aṣ-Ṣidq, al-Amānah, at-Tablīg, al-Faṭānah, al-
Jā’iz ‘ala ar-Rusul, Ḥukm al-Amrāḍ wa al-Ālām bihim, al-I ‘tiqād fī Ḥaq al-Anbiyā’, Mā 
imtāza bihi, Ḥikmah Irsāl ar-Rusul, al-Bāb aṡ-Ṡāliṡ fī as-Sam ‘yyāt, al-I ‘tiqād bi al-
Yaum al-Ākhir, al-I ‘tiqād bi Ḥasyr al-Ajsād, al-I ‘tiqād bi aṣ-Ṣirāṭ, al-I ‘tiqād bi asy-Syafā 
‘ah, al-I ‘tiqād bi an-Nār wa al-Jannah, al-I ‘tiqād bi al-Malāikah wa al-Jin, al-I ‘tiqād bi 
al-Kutub, al-Qur’ān al-Karīm, Khātimah fī al-Qaḍā’ wa al-Qadar.  


