
Al-Muhazzib fī ‘Ilmil Akhlāq 
 

Penulis Kitab/Kitab : Ahmad Suyuti Badruzzaman 
Kata Kunci  : Akhlak, birrun, adabun, ta’lim, muta’allim 
Bidang Kajian  : 297.5 Akhlak dan Tasawuf 
Dekripsi: 
 

Kitab ini berjudul Al-Muhazzib fī ‘Ilmil Akhlāq yang ditulis 
oleh Ahmad Suyuti Badruzzaman dari Sawangan, Depok, 
Jawa Barat.  

Kitab ini berjumlah 31 halaman. Ukuran kitab, 20,5 x 15 

cm. Kitab ini termasuk Bidang Kajian ilmu Akhlak, sehingga 

kodenya adalah 297.51. Kitab ini adalah Kitab nukilan dan 

diterbitkan oleh Yayasan Darusalihin al-Qur’ani, Sawangan, 

Depok, Jawa Barat. 

Kondisi kitab tergolong masih bagus, karena hasil 

kopian. Sementara kitab Asli tidak diperlihatkan kepada 

peneliti. Kitab ini ditulis dalam bentuk prosa dengan menggunakan bahasa Arab dan 

aksara Arab juga.  

Kitab ini disimpan oleh di Yayasan Darusalihin al-Qur’ani, Sawangan, Depok, 

Jawa Barat. Peneliti mendapatkan kitab ini langsung di Yayasan ini ketika 

pelaksanaan penelitian pada tahun 2013 di untuk wilayah Depok-Bogor, Jawa Barat.  

Kitab ini berisi penjelasan tentang penjelasan ilmu akhlak menyangkut dengan 

penjelasan untuk anak perempuan dan laki-laki. Adab guru dan murid, adab dunia 

dan agama, dan wasiat. 

 

  



Ad-Du’ā’  
 

Penulis Kitab/Kitab : Kiyai haji Muhammad Agus Qusasi 
Kata Kunci  : Doa, silsilah, kaifiat, Nabi, sahabat 
Bidang Kajian   : 297.5 Akhlak dan Tasawuf 
Deskripsi: 

 

Kitab ini berjudul Ad-Du’ā’ yang ditulis oleh Kiyai haji 

Muhammad Agus Qusasi.  

Kitab ini berjumlah 14 halaman. Ukuran kitab, 21 x 16 

cm. Kitab ini adalah Kitab asli dan diterbitkan oleh Baitul Maal 

wa Tanwil Jamaah Mesjid Agung Cianjur. 

Kondisi kitab tergolong masih bagus, karena hasil 

kopian. Peneliti tidak menemukan kitab asli. Kitab ini ditulis 

dalam bentuk prosa dengan menggunakan bahasa Arab dan 

Sunda serta aksara Arab dan Pegon.  

Kitab ini disimpan oleh ustaz Endang Bahrudin Cianjur. 

Peneliti mendapatkan kitab ini di rumah Ustaz Endang Bahrudin yaitu ketika 

pelaksanaan penelitian pada tahun 2014 di Cianjur, Jawa Barat.  

.Kitab ini berisi doa dalam bentuk wirid yang dibaca setelah selesai salat wajib 

lima waktu. Di dalamnya juga disampaikan dua kepada silsilah tarekat, yang tidak 

disebutkan nama tarekatnya. Yang merupakan wasilah sampai kepada Nabi 

Muhammad Saw.  

  



 

 

Manāsikul Hajj wal ‘Umrah 
 

Penulis Kitab/Kitab : Haji Misbah Ibn Haji Alawi 
Kata Kunci  : Haji, Umrah, Madinah, Makkah, ziarah 
Bidang Kajian  : 297.4 Fikih 
Deskripsi 
 

 
Kitab ini berjudul Manāsikul Hajj wal ‘Umrah yang ditulis 

oleh Haji Misbah Ibn Haji Alawi, ketua majelis Ulama Indonesia 
Cianjur, Jawa Barat.  

Kitab ini berjumlah 48 halaman. Ukuran kitab, 21 x 16 

cm. Kitab ini adalah Kitab asli tidak diterbitkan. 

Kondisi kitab tergolong masih bagus, karena hasil kopian. 

Sementara kitab Asli tidak diperlihatkan kepada peneliti. Kitab 

ini ditulis dalam bentuk prosa dengan menggunakan bahasa 

Sunda dan aksara Pegon.  

Kitab ini disimpan oleh di MUI Cianjur, Jawa Barat. Peneliti mendapatkan kitab 

ini langsung di Yayasan ini ketika pelaksanaan penelitian pada tahun 2014 di untuk 

wilayah Cianjur, Jawa Barat.  

Kitab ini berisi penjelasan tentang penjelasan pelaksanaan dan tata cara ibadah 

haji dan umrah, dilengkapi dengan doa-doa haji dan umrah. Kitab ini merupakan 

Kitab petunjuk praktis yang dapat digunakan oleh masyarakat Sunda Cianjur yang 

tidak memahami bahasa Indonesia dengan baik. 

 


