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Anak-anak 

Rohingya 

Doakan 

Kesembuhan Aa 

Gym 
 Kabar Pendiri Pondok Pesantren Daarut Tauhiid (DT) 

sekaligus Pembina DT Peduli, KH. Abdullah Gymnastiar 

positif Covid-19 mengundang simpati masyarakat. Doa pun 

berdatangan baik dari dalam maupun luar negeri, tak 

terkecuali anak-anak pengungsi Rohingya. 

Puluhan anak pengungsi Rohingya yang juga merupakan 

santri Baitul Quran binaan DT Peduli menggelar doa bersama 

untuk kesembuhan Aa Gym. Doa bersama dilaksanakan di 

Camp Pengungsi Kutaplong Rohingya pada Rabu (30/12), 

sehari setelah Aa Gym dinyatakan positif Covid-19. 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/anak-anak-rohingya-doakan-

kesembuhan-aa-gym/   

https://www.daaruttauhiid.org/anak-anak-rohingya-doakan-kesembuhan-aa-gym/
https://www.daaruttauhiid.org/anak-anak-rohingya-doakan-kesembuhan-aa-gym/
https://www.daaruttauhiid.org/anak-anak-rohingya-doakan-kesembuhan-aa-gym/
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Baitul 

Quran 

Siap 

Berdiri di 

Salatiga  
 

Salatiga menjadi salah satu lokasi tanah wakaf yang 

diamanahkan kepada Daarut Tauhiid (DT). Tanah kosong 

yang beralamat di Jalan Osamaliki 1 RT 04 RW 01, Kelurahan 

Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga ini rencananya 

akan dibangun Baitul Quran. 

“Rencananya di atas tanah seluas 321 m2 ini akan 
dibangun sebuah gedung dua lantai yang akan digunakan 

sebagai kantor DT Peduli Salatiga, aula untuk kegiatan 

pemberdayaan mustahik, kelas dan asrama untuk program 

penghafal al-Quran,” ujar Kabag Fundraising DT Peduli 
Semarang Hasan Ahmad, Selasa (29/12). 

Hasan menambahkan, saat ini proses pengelolaan tanah 

wakaf telah sampai pada pengajuan penghapusan pajak di 

BKD Kota Salatiga, dan pada Januari 2021 akan mengajukan 

izin membangun bangunan (IMB). 

 

Baca Selengkapnya 

https://www.daaruttauhiid.org/baitul-quran-siap-berdiri-di-

salatiga/  

https://www.daaruttauhiid.org/baitul-quran-siap-berdiri-di-salatiga/
https://www.daaruttauhiid.org/baitul-quran-siap-berdiri-di-salatiga/
https://www.daaruttauhiid.org/baitul-quran-siap-berdiri-di-salatiga/
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Nabi Nuh, 

Rasul Ulul 

Azmi 

Pertama 

“Dan bacakanIah kepada mereka berita penting tentang 
Nuh di waktu dia berkata kepada kaumnya: ‘Hai kaumku, jika 
terasa berat bagimu tinggal (bersamaku) dan peringatanku 

(kepadamu) dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah-lah 

aku bertawakal, karena itu bulatkanlah keputusanmu dan 

(kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk membinasakanku). 

Kemudian janganlah keputusanmu itu dirahasiakan, lalu 

lakukanlah terhadap diriku, dan janganlah kamu memberi 

tangguh kepadaku.’” (QS. Yunus [10]: 71). 
Berbekal kegigihan dan daya pikat keterampilannya, Nabi 

Idris berhasil menyatukan umat manusia dalam satu tatanan 

masyarakat yang bertauhidullah, yaitu masyarakat yang hidup 

untuk menjalankan satu program penyembahan kepada Allah 

SWT saja. Sepeninggalnya, kepemimpinan umat manusia 

diestafetkan kepada aktor selanjutnya yaitu Nabi Nuh as. 

Menurut riwayat yang bersanad dari Ibnu Abbas ra, jarak 

antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam adalah 1.000 tahun. 

Allah SWT mengaruniakan usia yang panjang kepadanya, 

yaitu 950 tahun.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/nabi-nuh-rasul-ulul-azmi-

pertama-2/    

 

https://www.daaruttauhiid.org/nabi-nuh-rasul-ulul-azmi-pertama-2/
https://www.daaruttauhiid.org/nabi-nuh-rasul-ulul-azmi-pertama-2/
https://www.daaruttauhiid.org/nabi-nuh-rasul-ulul-azmi-pertama-2/
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Muslim dan Inovasi 

Perubahan itu keniscayaan. Di dunia ini tidak ada sesuatu 

apa pun yang tidak berubah. Satu-satunya yang tetap adalah 

perubahan itu sendiri. Oleh karena itu, siapa pun yang tidak 

menyiapkan diri untuk menghadapi perubahan, maka akan 

tergilas oleh arus perubahan. Jelaslah yang dimaksud dengan 

ungkapan bahwa orang yang hari ini sama dengan hari 

kemarin adalah orang yang rugi. Karena berarti tak ada 

kemajuan dan tertinggal oleh perubahan. 

Sedangkan orang yang hari ini lebih buruk dari hari 

kemarin dianggap orang yang celaka. Karena berarti akan 

tertinggal jauh dan sulit mengejar. Satu-satunya pilihan bagi 

orang yang beruntung adalah hari ini harus lebih baik dari hari 

kemarin. Artinya harus ada peningkatan sesuatu yang 

bermanfaat. Inilah sikap perubahan yang diharapkan selalu 

terjadi pada seorang mukmin sehingga tidak tertinggal oleh 

harus zaman. 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/muslim-dan-inovasi/   

https://www.daaruttauhiid.org/muslim-dan-inovasi/
https://www.daaruttauhiid.org/muslim-dan-inovasi/
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Tips Mudah Bangun 

Tahajjud 
Nabi ملسو هيلع هللا ىلص bersabda, "Shalat yang paling utama setelah shalat 

Maktubah (wajib) adalah shalat pada sepertiga akhir malam." 

(HR. Muslim: 1983) 

Mari disimak Microblog Daarut Tauhiidnya sahabat. 

Semoga Bermanfaat sahabat. 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.instagram.com/p/CJ0TuNmBny1/  

 
 

https://www.instagram.com/p/CJ0TuNmBny1/
https://www.instagram.com/p/CJ0TuNmBny1/
https://www.instagram.com/p/CJ0TuNmBny1/
https://www.instagram.com/p/CJ0TuNmBny1/
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Sepekan Dirawat, Aa 

Gym Dinyatakan 

Sembuh dari Covid-

19 
 Setelah hampir sepekan Pendiri 

Pondok Pesantren Daarut Tauhiid (DT), KH. Abdullah 

Gymnastiar (Aa Gym) dirawat di Rumah Sakit Pusat 

Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto Jakarta, Aa Gym 

dinyatakan sembuh. Pada Rabu (6/1), Aa Gym mengunggah 

ke Instagramnya bahwa sudah diperbolehkan pulang. “Terima 

kasih, semua. Waktunya pulang. Jazakallah khair. Kenangan 

kena Covid tahun 2021,” tulis Aa Gym. 

 Selain mengungkapkan rasa syukur telah melalui masa 

sulit selama dirawat, Aa Gym juga menerima banyak 

komentar dan doa untuk kesembuhannya. 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/sepekan-dirawat-aa-gym-

dinyatakan-sembuh-dari-covid-19/    

https://www.daaruttauhiid.org/sepekan-dirawat-aa-gym-dinyatakan-sembuh-dari-covid-19/
https://www.daaruttauhiid.org/sepekan-dirawat-aa-gym-dinyatakan-sembuh-dari-covid-19/
https://www.daaruttauhiid.org/sepekan-dirawat-aa-gym-dinyatakan-sembuh-dari-covid-19/


 

 

  
                       EDISI KEDUA BULAN JANUARI    |2 

 

Ustaz Maulana Yusuf: Jangan 

Lalui Hari tanpa Quran  
Melalui aplikasi Zoom Metting, Baitul Quran Daarut 

Tauhiid (DT) rutin memberikan motivasi Qurani bagi para 

santri dan jamaah. Kegiatan ini sering dilaksanakan sebelum 

maupun saat pandemi. 

“Al-Quran selalu bersama ketika kita senang dan susah. 

Karena dari situlah betapa setiap bacaan yang diulang dan 

menjadi pecinta Quran, akan ada ketenangan dalam diri,” ujar 
Ustaz Maulana Yusuf, Senin (4/1). 

Ustaz Maulana yang merupakan Assatidz DT dan Imam 

Masjid DT Bandung ini mengungkapkan pentingnya niat yang 

lurus. Salah niat akan bahaya bagi para penghafal Quran. 

Selain itu, Ustaz Maulana juga menekankan bahwa orang 

yang tidak ada Quran di dadanya seperti rumah kosong. 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/ustaz-maulana-yusuf-jangan-

lalui-hari-tanpa-quran/   

https://www.daaruttauhiid.org/ustaz-maulana-yusuf-jangan-lalui-hari-tanpa-quran/
https://www.daaruttauhiid.org/ustaz-maulana-yusuf-jangan-lalui-hari-tanpa-quran/
https://www.daaruttauhiid.org/ustaz-maulana-yusuf-jangan-lalui-hari-tanpa-quran/
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Berhala, 

Upaya 

Mengambil 

Alih 

Eksistensi Rasulullah 
Dan mereka berkata: ‘Jangan sekali-kali kamu 

meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan kamu dan jangan 

pula sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) Wadd, 

dan jangan pula Suwwa´, Yaghuts, Ya´uq, dan Nasr.’” (QS. 
Hud [71]: 23). 

Modus penjerumusan manusia melalui musik dan tarian 

sudah mampu terpatahkan oleh gerakan Nabi Idris as. Iblis 

laknatullah harus mencari modus baru untuk kembali 

“menenggelamkan” manusia dalam kesesatan. Tentunya 
harus berbeda dengan modus-modus sebelumnya. 

Mencermati isi ajaran tauhidullah yang tidak membedakan 

seseorang, Iblis laknatullah pun menemukan ide untuk 

membuat perbedaan dalam status sosial masyarakat. Lalu Iblis 

membisikkan idealisme ini kepada shudur (dada) para 

bangsawan (sebagai pihak yang dianggap memiliki status 

sosial yang tinggi). Mereka pun mulai terkelabui.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/berhala-upaya-mengambil-

alih-eksistensi-rasulullah-2/     

 

https://www.daaruttauhiid.org/berhala-upaya-mengambil-alih-eksistensi-rasulullah-2/
https://www.daaruttauhiid.org/berhala-upaya-mengambil-alih-eksistensi-rasulullah-2/
https://www.daaruttauhiid.org/berhala-upaya-mengambil-alih-eksistensi-rasulullah-2/
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Leluasa di Dunia, Bahagia di 

Akhirat 

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT. 

Semoga Allah Yang Maha Mengetahui, memberikan kita 

kekuatan untuk bisa istiqamah di jalan-Nya. Salawat dan 

salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi 

Muhammad saw. Pembawa risalah Islam, penutup para nabi 

dan rasul, pembawa lentera hidayah yang mengantarkan umat 

manusia dari zaman yang gelap gulita kepada zaman yang 

terang-benderang. Saudaraku, berbagai macam penyikapan 

orang terhadap kehidupan dunia ini, baik terhadap pekerjaan, 

kekayaan atau kedudukannya. Di antara mereka ada yang 

beruntung dan ada pula yang merugi. 

Allah SWT berfirman, “Dan Tiadalah kehidupan dunia ini 
melainkan senda gurau dan main-main, dan sesungguhnya 

akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka 

mengetahui.” (QS. al-Ankabut [29]: 64). 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/leluasa-di-dunia-bahagia-di-

akhirat-2/    

https://www.daaruttauhiid.org/leluasa-di-dunia-bahagia-di-akhirat-2/
https://www.daaruttauhiid.org/leluasa-di-dunia-bahagia-di-akhirat-2/
https://www.daaruttauhiid.org/leluasa-di-dunia-bahagia-di-akhirat-2/
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Kabar Duka 

Kecelakaan 

Pesawat SJ 182 

PK-CLC 
Keluarga Besar Pondok 

Pesantren Daarut Tauhiid Turut 

Berduka Cita. 

Innalillahi wa Inna ilaihi Raji'un Telah hilang kontak 

pesawat Sriwijaya Air dengan Nomor Penerbangan SJ 182 

(SJY 182) dengan registrasi PK-CLC sejak 15 menit setelah 

take-off dari bandara Soekarno Hatta 14:36 WIB di sekitaran 

pulau seribu. 

Informasi dari flight radar menunjukan data terakhir 

pesawat sedang climbing ke ketinggian 12 ribu feet (hampir 

3,660 meter), dikecepatan hampir 300 knots (hampir 560 

Km/h) lalu hilang dari radar dan hilang juga dari ATC. 

Mohon doa dari sahabat semoga Allah SWT melindungi 

semuanya dan memberikan taqdir terbaik dari-Nya. 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.instagram.com/p/CJ158-khrXo/   

 

https://www.instagram.com/p/CJ158-khrXo/
https://www.instagram.com/p/CJ158-khrXo/
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Peduli 

Longsor 

Sumedang  
 

Longsor menerjang Dusun Bojong Kondang, Sumedang. Pada 

Sabtu, 9 Januari 2021, sekira pukul 16.00 WIB 

Curah hujan dengan intensitas tinggi, mengakibatkan tebing 

setinggi 20 m dan panjang 40 m ambruk longsor menimpa 14 

rumah, saat ini 12 korban jiwa masih dalam percarian 

Kebutuhan mendesak: 

- Perlengkapan tidur 

- Perlengkapan bayi 

- Makanan cepat saji 

- Obat-obatan 

Sahabat, Mari ringankan beban saudara kita, ulurkan 

kepedulian kita untuk korban terdampak longsor Sumedang 

Rekening donasi: 

BNI Syariah 009.2553.729 

a.n. DT Peduli Infaq 

 

Konfrimasi: 

081779009700 

 

Baca Selengkapnya di  

https://www.instagram.com/p/CJ2xvriBLJN/  

https://www.instagram.com/p/CJ2xvriBLJN/
https://www.instagram.com/p/CJ2xvriBLJN/
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Awal Tahun, 

SMP DTBS 

Putri Gelar 

In House 

Training 
 SMP Daarut Tauhiid Boarding School (DTBS) Putri 

melaksanakan In House Training (IHT) Semester Genap 

Tahun Ajaran 2020-2021, pada Selasa (5/1) s/d Rabu (6/1). 

Kegiatan yang mengambil tema Berinovasi di Masa Pandemi 

ini dilaksanakan secara online melalui aplikasi Zoom 

Meeting.  Sebanyak  73 peserta mengikutinya, terdiri dari tim 

pengasuhan (musyrifah), guru, dan tenaga kependidikan SMP 

DTBS Putri. Selama kegiatan berlangsung, peserta dipecah 

menjadi tiga room, yakni tim pengasuhan, guru, dan tim 

tenaga kependidikan.  

 

Baca Selengkapnya di 

 https://www.daaruttauhiid.org/awal-tahun-smp-dtbs-putri-

gelar-in-house-training/   

https://www.daaruttauhiid.org/awal-tahun-smp-dtbs-putri-gelar-in-house-training/
https://www.daaruttauhiid.org/awal-tahun-smp-dtbs-putri-gelar-in-house-training/
https://www.daaruttauhiid.org/awal-tahun-smp-dtbs-putri-gelar-in-house-training/
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PKBM DT Adakan Pembagian 

Raport via Online 

PKBM Daarut Tauhiid (DT) membagikan raport bagi 

warga belajar peserta Program Pendidikan Kesetaraan Paket 

A, B, maupun C, pada Ahad (3/1). Sebelumnya telah 

berlangsung KBM secara online di sepanjang semester ganjil 

dan diakhiri dengan Penilaian Akhir Semester (PAS) pada 

pekan ke-2 Desember 2020. 

Aktivitas pembagian raport diawali dengan kegiatan 

pertemuan orangtua/wali dan warga belajar dengan seluruh 

pengelola PKBM DT. Tutor dan fasilitator pun turut 

mengikutinya via daring dengan aplikasi Zoom. 

Hadir pula Ustaz Mulyadi al-Fadhil, Pjs. Kepala Harian 

Pesantren DT yang berkesempatan memberikan tausiyah dan 

motivasi spiritual kepada warga belajar agar lebih 

bersemangat. 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/pkbm-dt-adakan-pembagian-

raport-via-online/    

https://www.daaruttauhiid.org/pkbm-dt-adakan-pembagian-raport-via-online/
https://www.daaruttauhiid.org/pkbm-dt-adakan-pembagian-raport-via-online/
https://www.daaruttauhiid.org/pkbm-dt-adakan-pembagian-raport-via-online/
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Sejarah Al-

Quran 

(Bagian 2)  
Zaid bin Tsabit dalam 

menyelenggarakan 

tugasnya untuk 

mengumpulkan al-Quran dibantu oleh beberapa anggota lain. 

Semua anggota tim itu penghafal al-Quran, di antaranya yaitu 

Ubay bin Ka’ab, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan. 
Mereka berulang kali mengadakan pertemuan dan 

mengumpulkan tulisan-tulisan yang dituliskan pada masa 

Rasulullah shalallahu ‘alaihi wassalam masih hidup. 
Maka dengan usaha badan ini terkumpul al-Quran di dalam 

shuhuf dari lembaran-lembaran kertas. Ada juga riwayat yang 

menerangkan bahwa badan tersebut menulis al-Quran dalam 

shuhuf-shuhuf yang terdiri dari kulit dan pelepah kurma. 

Inilah masa pengumpulan al-Quran yang pertama. 

 

Selepas Masa Khalifah Abu Bakar 

Seperti diterangkan Ustaz Muhammad Hasbi Ash 

Shiddieqy pada Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur`an, 

setelah Khalifah Abu Bakar wafat, shuhuf-shuhuf dipegang 

oleh Khalifah Umar.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/sejarah-al-quran-bagian-2/      

 

https://www.daaruttauhiid.org/sejarah-al-quran-bagian-2/
https://www.daaruttauhiid.org/sejarah-al-quran-bagian-2/
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Bekerja dan Beramal Saleh 

Allah SWT berfirman, “Dan orang-orang yang beriman 

serta beramal saleh, mereka itu penghuni surga; mereka kekal 

di dalamnya.” (QS. al-Baqarah [2]: 82). 

Saudaraku, sungguh beruntung orang yang Allah karuniai 

pekerjaan dan dengan pekerjaannya itu ia semakin dekat 

dengan Allah. Boleh jadi mungkin pekerjaannya hanyalah 

pekerjaan yang bagi kebanyakan orang dipandang sebagai 

pekerjaan rendahan. Tetapi, ia memelihara kejujuran, 

menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Ia jauhi 

sikap curang, culas, licik, dusta. Baginya, pekerjaannya 

adalah ladang untuk beribadah kepada Allah SWT. 

Ada seseorang yang bekerja sebagai buruh bangunan. 

Namun, ia senantiasa berupaya sekuat tenaga untuk salat di 

awal waktu. Begitu azan berkumandang, ia segera mengambil 

air wudu dan salat.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/bekerja-dan-beramal-saleh/  

https://www.daaruttauhiid.org/bekerja-dan-beramal-saleh/
https://www.daaruttauhiid.org/bekerja-dan-beramal-saleh/
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Minta tolonglah kepada 

Allah 
Sahabat, mari perbanyak minta tolong kepada Allah, 

perbanyak berdoa kepada Allah untuk perkara besar sampai 

perkara kecil. Sesungguhnya tatkala kesulitan itu datang, 

maka Allah lah sebaik-baik penolong dan kepada-Nya lah kita 

bergantung. 

 

Ask Allah for help 

Friends, let's multiply ask for help from Allah, pray to Allah a 

lot for big things to small things. Indeed, when difficulties 

come, then Allah is the best helper and on Him we depend. 

 

Baca Selengkapnya Di 

https://www.instagram.com/p/CJ58ofPhKPV/    

https://www.instagram.com/p/CJ58ofPhKPV/
https://www.instagram.com/p/CJ58ofPhKPV/
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Terapi Kebakhilan 
 

Rasulullah Shallallahu'alaihiwassalam bersabda, 

"Hendaklah kalian berhati hati terhadap kebakhilan, karena 

kebakhilan telah membinasakan orang-orang sebelum kalian 

hingga mereka menumpahkan darah mereka dan 

meninggalkan kehormatan-kehormatan mereka." 

Dikutip dari buku Tazkiyan Nafs karya Syaikh Yahya ibn 

Hamzah al-Yamani 

Mari disimak Microblog Daarut Tauhiidnya sahabat. 

Semoga Allah menjaga kita dari sifat bakhil. 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.instagram.com/p/CJ5tGUPhn2t/  

https://www.instagram.com/p/CJ5tGUPhn2t/
https://www.instagram.com/p/CJ5tGUPhn2t/
https://www.instagram.com/p/CJ5tGUPhn2t/
https://www.instagram.com/p/CJ5tGUPhn2t/
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Ketercelaan Bakhil 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwassalam bersabda, 

"Hendaklah kalian berhati hati terhadap kebakhilan, karena 

kebakhilan telah membinasakan orang-orang sebelum kalian 

hingga mereka menumpahkan darah mereka dan 

meninggalkan kehormatan-kehormatan mereka." 

 

Dikutip dari buku Tazkiyan Nafs karya Syaikh Yahya ibn 

Hamzah al-Yamani. 

Semoga Allah menjaga kita dari sifat bakhil.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.instagram.com/p/CJ47VxiBqaM/  

https://www.instagram.com/p/CJ47VxiBqaM/
https://www.instagram.com/p/CJ47VxiBqaM/


 

                                EDISI KEDUA BULAN JANUARI    | 1 

 

Pembukaan 

Semester Genap 

Santri Tahfidz 

Baitul Quran 

Daarut Tauhiid 

 Meski masih pandemi, Baitul Quran Daarut Tauhiid 

(DT) tetap mengadakan pembukaan semester genap bagi 

Santri Tahfidz Quran (STQ) Mukim Tahun Ajaran 2020/2021 

pada Senin (4/1). Acara ini dihadiri santri dan orangtuanya 

secara online melalui aplikasi Zoom Meeting. 

 Proses belajarnya pun masih dilakukan di rumah dengan 

pengawasan orangtua santri dan tidak adanya kegiatan di 

pesantren, dan ternyata tidak mengurangi antusias para santri. 

Hal ini diapresiasi oleh Kepala Unit BQ DT Ustaz Sigit Bayu 

Anggoro.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/pembukaan-semester-genap-

santri-tahfidz-baitul-quran-daarut-tauhiid/  

   

https://www.daaruttauhiid.org/pembukaan-semester-genap-santri-tahfidz-baitul-quran-daarut-tauhiid/
https://www.daaruttauhiid.org/pembukaan-semester-genap-santri-tahfidz-baitul-quran-daarut-tauhiid/
https://www.daaruttauhiid.org/pembukaan-semester-genap-santri-tahfidz-baitul-quran-daarut-tauhiid/
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Tingkatkan Kualitas Pendidik, SMP DTBS 

Putra Adakan In House Training 

Mengawali tahun 2021, SMP Daarut Tauhiid Boarding 

School (DTBS) Putra mengadakan kegiatan In House 

Training secara daring via media Zoom Meeting. Kegiatan 

dimulai dari Senin (4/1) pagi dan berakhir pada Rabu (6/1). 

Kegiatan In House Training ini diikuti 63 sivitas SMP 

DTBS. Kegiatan dilaksanakan dengan tujuan menambah 

wawasan sivitas khususnya dalam bidang service excellent, 

termasuk mengasah kemampuan sivitas dalam berorganisasi 

dan berkomunikasi. 

Ada beberapa narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan, 

di antaranya Direktur Pendidikan Daarut Tauhiid Wiwi Dwi 

Yulianti, Kepala SMP DTBS Putra Deni Fauzi Rahman, dan 

pemenang lomba video pembelajaran kreatif tingkat nasional 

Evi Aprianti. 

 

Baca Selengkapnya di  

https://www.daaruttauhiid.org/tingkatkan-kualitas-pendidik-

smp-dtbs-putra-adakan-in-house-training/  

https://www.daaruttauhiid.org/tingkatkan-kualitas-pendidik-smp-dtbs-putra-adakan-in-house-training/
https://www.daaruttauhiid.org/tingkatkan-kualitas-pendidik-smp-dtbs-putra-adakan-in-house-training/
https://www.daaruttauhiid.org/tingkatkan-kualitas-pendidik-smp-dtbs-putra-adakan-in-house-training/


 

 

  
                         EDISI KEDUA BULAN JANUARI    |3 

Wakaf di Masa Kenabian 

Wakaf di masa kenabian telah dimulai bersamaan dengan 

dimulainya fase dakwah Rasulullah shalallahu ‘alaihi 

wassalam di Madinah. Ditandai dengan pembangunan Masjid 

Quba’. Kejadian ini menjadi tonggak wakaf pertama dalam 

Islam untuk kepentingan agama. Peristiwa ini terjadi setelah 

Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dan sebelum pindah ke 

rumah pamannya yang berasal dari Bani Najjar. Kemudian 

disusul dengan pembangunan Masjid Nabawi yang dibangun 

di atas tanah anak yatim dari Bani Najjar, yang sebelumnya 

dibeli oleh Rasulullah dengan harga delapan ratus dirham. 

Dengan demikian Rasulullah telah mewakafkan tanah untuk 

pembangunan masjid tersebut. 

 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/wakaf-di-masa-kenabian/       

https://www.daaruttauhiid.org/wakaf-di-masa-kenabian/
https://www.daaruttauhiid.org/wakaf-di-masa-kenabian/
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Tegakkan Amar Ma’ruf Nahi 
Munkar 

Saudaraku, orang shalih itu disukai semua orang. Tapi, 

orang mushlih belum tentu. Bahkan boleh jadi banyak yang 

tidak menyukainya. Rasulullah saw yang sudah jelas-jelas 

kemuliaan akhlaknya, banyak yang tidak suka pada beliau 

disebabkan dakwah yang dilakukannya. 

Menjadi orang mushlih, orang yang mengajak orang lain 

dan lingkungan menjadi shalih, maka akan berhadapan 

dengan orang-orang yang tidak mau melihat keshalihan tegak. 

Akan berhadapan dengan orang-orang yang masih 

terbelenggu dengan kemusyrikan dan kekufuran. Akan 

berhadapan dengan orang-orang yang sudah terbelenggu 

dengan kenikmatan duniawi yang melenakan. 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/tegakkan-amar-maruf-nahi-

munkar/   

https://www.daaruttauhiid.org/tegakkan-amar-maruf-nahi-munkar/
https://www.daaruttauhiid.org/tegakkan-amar-maruf-nahi-munkar/
https://www.daaruttauhiid.org/tegakkan-amar-maruf-nahi-munkar/
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Rahasia Dalam Amal 
Sahabat, kita harus berusaha keras bisa beramal. Selalu 

berusaha keras untuk berbuat baik. Kalau kita menghilang dari 

merasa beramal. Maka dicatatlah amal itu adalah amal kita. 

Jadi rahasianya itu pada niat diawal. 

 

Friends, we must try hard to be charitable. Always try hard 

to do good. If we disappear from feeling charity.Then note that 

charity is our charity. So the secret is in the intention at the 

beginning 

 

Baca Selengkapnya Di 

https://www.youtube.com/watch?v=lignbIFRMrE  

 

https://www.youtube.com/watch?v=lignbIFRMrE
https://www.youtube.com/watch?v=lignbIFRMrE
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AMAL JARIYAH 
 

Sahabat, mari disimak Microblog Daarut Tauhiid, semoga 

bermanfaat. 

Dan Yuk berlomba-lomba dalam beramal salih, salah 

satunya dengan berwakaf atau bersedekah. Supaya di akhirat 

kelak kita mendapatkan amal yang berlimpah. 

Semoga Allah mengkaruniakan hati yang ringan beramal 

salih. 

 

Aamiin. 

 

Baca Selengkapnya Di 

https://www.instagram.com/p/CJ8cvaMhNxl/   

https://www.instagram.com/p/CJ8cvaMhNxl/
https://www.instagram.com/p/CJ8cvaMhNxl/
https://www.instagram.com/p/CJ8cvaMhNxl/
https://www.instagram.com/p/CJ8cvaMhNxl/


 

 

  
                         EDISI KEDUA BULAN JANUARI    |7 

Wakaf 

Untuk 

Kaum 

Muslimin 
 

 

Wakaf, menahan suatu aset sebagai pemilik wakaf dan 

menyedekahkan segala manfaatnya untuk orang-orang fakir, 

dengan tetap menjaga keutuhan aset. 

(Anis Al Fuqaha, Al Qarnawi) 

 

Rasululllah saw bersabda yang artinya: 

Jika manusia mati, terputuslah amalnya kecuali tiga: sedekah 

jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau anak salih yang 

mendoakannya. 

(HR Muslim, Abu Dawud, al-Tirmidzi, an-Nasa’i dan 
Ahmad). 

Semoga Allah mengkaruniakan hati yang ringan berbuat 

kebaikan.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.instagram.com/p/CJ7l5umByFd/   

https://www.instagram.com/p/CJ7l5umByFd/
https://www.instagram.com/p/CJ7l5umByFd/
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Kajian Awal Tahun 

Pesantren Daarut 

Tauhiid bersama 

Ustaz 

Luqmanulhakim 

 Mengawali 2021, Pesantren Daarut Tauhiid (DT) 

menyelenggarakan Kajian Awal Tahun bertemakan Resolusi 

2021: Tangguh bersama Masjid, Dekat dengan al-Quran. 

Acara diselenggarakan pada Jumat (8/1), mulai pukul 19.45 

hingga 22.00 WIB. 

 Pemateri yang mengisi kajian ini adalah Ustaz 

Luqmanulhakim, ustaz muda nasional asal Pontianak, 

Kalimantan Barat. Ustaz Luqmanulhakim adalah pendiri dan 

pengasuh Pondok Munzalan Mubarakan Ashabul Yamin 

sekaligus inisiator Gerakan Infak Beras di tanah air. 

 Sebelum acara dimulai, MC bertanya kepada salah satu 

jamaah terkait motivasi mengikuti kajian ini.  

 

Baca Selengkapnya di  

https://www.daaruttauhiid.org/kajian-awal-tahun-pesantren-

daarut-tauhiid-bersama-ustaz-luqmanulhakim/   

https://www.daaruttauhiid.org/kajian-awal-tahun-pesantren-daarut-tauhiid-bersama-ustaz-luqmanulhakim/
https://www.daaruttauhiid.org/kajian-awal-tahun-pesantren-daarut-tauhiid-bersama-ustaz-luqmanulhakim/
https://www.daaruttauhiid.org/kajian-awal-tahun-pesantren-daarut-tauhiid-bersama-ustaz-luqmanulhakim/
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SMP Adzkia Gelar In House Training Virtual 

Sebelum dimulainya semester baru, guru dan tenaga 

kependidikan (GTK) perlu berdiskusi bersama untuk 

mengevaluasi pelaksanaan belajar dari rumah di semester 

sebelumnya. Terutama menentukan hal-hal apa yang harus 

dilanjutkan, dan apa yang harus diubah atau diperbaiki.  Untuk 

menunjang hal tersebut, SMP Adzkia Islamic School 

menggelar kegiatan In House Training (IHT) Virtual pada 

Selasa (5/1) s/d Jumat (8/1). 

Pada kegiatan ini, Mulyana selaku Direktur PSDM Daarut 

Tauhiid (DT) memberi penguatan kepada seluruh GTK yang 

lama maupun yang baru bergabung. Mulyana mengatakan 

bahwa menjadi bagian DT harus siap dengan empat konsep 

perubahan, yaitu: siap menjadi suri teladan, siap mengikuti 

Diklatna (Pendidikan, Pelatihan, dan Pembinaan) secara 

berkesinambungan, ciptakan lingkungan kondusif, dan 

kekuatan ruhiyah. 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/smp-adzkia-gelar-in-house-

training-virtual/  

https://www.daaruttauhiid.org/smp-adzkia-gelar-in-house-training-virtual/
https://www.daaruttauhiid.org/smp-adzkia-gelar-in-house-training-virtual/
https://www.daaruttauhiid.org/smp-adzkia-gelar-in-house-training-virtual/
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Adab Seorang Ahli Ilmu 

Orang yang berilmu hendaknya memiliki rasa kasih 

sayang. Ia diharuskan lapang dalam menerima dan suka 

memberi nasihat serta tidak mendengki. Karena dengki itu 

tidak akan membawa manfaat dan justru membahayakan diri 

sendiri. 

 

Berkah Kasih Sayang 

Seperti yang dituliskan Imam az-Zarnuji dalam kitab 

Ta’limul Muta’allim fii Thariiq at-Ta’allum bahwa Syaikhul 
Islam Burhanuddin pernah berkata, “Banyak ulama yang 
mengungkapkan tentang putra seorang mualim yang dapat 

menjadi orang ‘alim (berilmu); karena mualim itu selalu 

menginginkan murid-muridnya kelak menjadi ulama ahli al-

Quran.  

 

Baca Selengkapnya di  

https://www.daaruttauhiid.org/adab-seorang-ahli-ilmu/  

https://www.daaruttauhiid.org/adab-seorang-ahli-ilmu/
https://www.daaruttauhiid.org/adab-seorang-ahli-ilmu/
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Gampang Mengeluh karena Lemah 

Iman 

 Saudaraku, mari kita senantiasa introspeksi diri, masihkah 

kita termasuk orang yang mudah berkeluh kesah ketika 

berjumpa dengan kenyataan yang tidak sesuai harapan? 

Masihkah kita mudah berkeluh kesah manakala merasakan 

kecewa? Masihkah kita lebih ringan menggerutu daripada 

berzikir menyebut asma Allah manakala kecewa? Mengadu 

kepada manusia ataukah mengadu kepada Allah yang lebih 

dahulu dan lebih banyak kita lakukan, manakala kejadian 

yang kita hadapi tidak sesuai keinginan? 

Saudaraku, penting bagi kita untuk terus memeriksa diri. 

Mengapa? Karena mudah berkeluh kesah adalah tanda-tanda 

kita masih lemah iman kepada Allah.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/gampang-mengeluh-karena-

lemah-iman/    

 

https://www.daaruttauhiid.org/gampang-mengeluh-karena-lemah-iman/
https://www.daaruttauhiid.org/gampang-mengeluh-karena-lemah-iman/
https://www.daaruttauhiid.org/gampang-mengeluh-karena-lemah-iman/
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Menjadi Pemimpin Terbaik  
Menjadi Pemimpin Terbaik 

 

ةً يَْهدُوَن  ا َصبَُروا ۖ َوَكانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ َوَجعَْلنَا ِمْنُهْم أَئِمَّ بِأَْمِرنَا لَمَّ  

 

"Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin 

yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka 

sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami." 

(Qs. As-Sajdah: 24) 

 

Mari dibaca microblog Daarut Tauhiid nya sahabat, semoga 

Allah mengkaruniakan kita hati yang adil, arif, dan bijaksana 

dalam memimpin terutama diri sendiri. 

 

Baca Selengkapnya Di 

https://www.instagram.com/p/CJ-2Jtihxr6/  

 

https://www.instagram.com/p/CJ-2Jtihxr6/
https://www.instagram.com/p/CJ-2Jtihxr6/
https://www.instagram.com/p/CJ-2Jtihxr6/
https://www.instagram.com/p/CJ-2Jtihxr6/
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MALAS 
 

Ulama berkata 

 وما اللذة اال بعد التعب

Tiada kelezatan kecuali 

setelah bersusah payah. 

Pepatah kita berkata, 

"Berakit-rakit dahulu, 

berenang kemudian , bersusah-susah dahulu, senang 

kemudian." 

Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jazairi berkata: " Jika seseorang 

bersabar terhadap perintah Allah dan tidak peduli terhadap 

rintangan yang menghadang, maka dia adalah orang yang 

benar imannya dan akan memperoleh kebahagiaan secara 

sempurna." (Aisarut Tafasir). 

Mau kaya harus bekerja, mau pintar harus belajar; sungguh 

dunia ini bukan tempat bersantai-santai tetapi ia tempat 

berkeringat, mengalirkan darah dan menumpahkan air mata 

untuk meraih kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak. 

 

Baca Selengkapnya Di 

https://www.instagram.com/p/CJ-Sjpohj5d/     

https://www.instagram.com/p/CJ-Sjpohj5d/
https://www.instagram.com/p/CJ-Sjpohj5d/
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Ketua Yayasan DT: 

Jadikan Quran 

sebagai Petunjuk 

Kehidupan 

 “Teknologi selalu 
disertai dengan petunjuk 

penggunaan agar 

pemakaiannya baik, 

benar dan sesuai ketentuan. Manusia juga sama. Petunjuk 

hidup manusia ada dalam al-Quran,” ujar Ketua Yayasan 

Daarut Tauhiid (DT) Gatot Kunta Kumara.  

 Perkataan ini disampaikan dalam sambutan pembuka 

Kajian Online bersama Ustaz Lukmanulhakim pada Jumat 

(8/1). Menurutnya, jika manusia mau membaca dan 

menafakuri Quran dalam hidup sehari-hari maka akan 

tenanglah hidupnya. 

 “Ketika kita merasa sulit saja dalam hidup ini, boleh jadi 
itu karena kita tidak menempatkan Quran sebagai petunjuk 

hidup,” ujar Gatot.  
 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/ketua-yayasan-dt-jadikan-

quran-sebagai-petunjuk-kehidupan/    
 

https://www.daaruttauhiid.org/ketua-yayasan-dt-jadikan-quran-sebagai-petunjuk-kehidupan/
https://www.daaruttauhiid.org/ketua-yayasan-dt-jadikan-quran-sebagai-petunjuk-kehidupan/
https://www.daaruttauhiid.org/ketua-yayasan-dt-jadikan-quran-sebagai-petunjuk-kehidupan/
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Aa Gym Panjatkan Doa atas Kecelakaan 

Pesawat Sriwijaya Air 

Kejadian jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air SJ 182 

menyisakan luka mendalam. Seperti dilansir dari 

kompas.com, pesawat ini mengangkut 62 orang yang terdiri 

dari enam kru aktif, 46 penumpang dewasa, tujuh anak-anak, 

dan tiga bayi. Pesawat dengan rute Jakarta-Pontianak itu jatuh 

di antara Pulau Laki dan Lancang, Kepulauan Seribu, Jakarta 

pada Sabtu (9/1/). 

Peristiwa tragis ini menuai banyak doa dan simpati dari 

berbagai kalangan. Doa dan dukungan pun turut disampaikan 

oleh Pendiri Pondok Pesantren Daarut Tauhiid (DT) KH. 

Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) melalui Instagram 

pribadinya pada Senin (11/1). 

“Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. Semoga Allah 
mengampuni dosa-dosa, menerima amal saudara kita yang 

wafat dan menjadikannya ahli surga. Keluarga yang 

ditinggalkan diberi kesabaran dan kekuatan,” ujar Aa Gym. 
 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/aa-gym-panjatkan-doa-atas-

kecelakaan-pesawat-sriwijaya-air/   

https://www.daaruttauhiid.org/aa-gym-panjatkan-doa-atas-kecelakaan-pesawat-sriwijaya-air/
https://www.daaruttauhiid.org/aa-gym-panjatkan-doa-atas-kecelakaan-pesawat-sriwijaya-air/
https://www.daaruttauhiid.org/aa-gym-panjatkan-doa-atas-kecelakaan-pesawat-sriwijaya-air/
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Aa Gym Berduka atas Wafatnya Syaikh 

Ali Jaber 

Kamis (14/1), duka mendalam dirasakan Pendiri Pondok 

Pesantren Daarut Tauhiid (DT) KH. Abdullah Gymnastiar 

(Aa Gym) atas meninggalnya Syaikh Ali Jaber. 

“Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Saat ini Aa berada di 
Rumah Sakit Yarsi, Jakarta. Alhamdulillah beberapa hari 

yang lalu sudah berjumpa dengan almarhum (Syaikh Ali 

Jaber). Alhamdulillah Aa menjadi saksi wajahnya bersih dan 

tersenyum. Perbedaan dirawat di rumah sakit dengan beliau 

bedanya satu hari. Beliau hari Ahad, Aa hari Senin. Tapi 

beliau lebih dirindukan Allah,” ujarnya. 
Aa Gym ditemani Pendiri Pondok Pesantren Daarul Qur’an 

Ustaz Yusuf Mansyur. Tidak lupa Aa Gym mengingatkan 

akan ilmu yang diberikan oleh Syaikh Ali Jaber kepada umat 

semoga menjadi amal saleh baginya. 

  

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/aa-gym-berduka-atas-

wafatnya-syaikh-ali-jaber/  

https://www.daaruttauhiid.org/aa-gym-berduka-atas-wafatnya-syaikh-ali-jaber/
https://www.daaruttauhiid.org/aa-gym-berduka-atas-wafatnya-syaikh-ali-jaber/
https://www.daaruttauhiid.org/aa-gym-berduka-atas-wafatnya-syaikh-ali-jaber/
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Mengenal Seni Kaligrafi 

Seni adalah produk aktivitas yang dilakukan secara sadar. 

Bertujuan mendapatkan atau mencapai estetika, dan sekaligus 

berfungsi sebagai salah satu jalan atau cara menerjemahkan 

simbol-simbol. Kualitas simbol-simbol dan estetika tersebut 

dipengaruhi oleh sublimasi antara harmoni, kontras, 

frekuensi, ritme serta intensitas dalam proses kelahiran seni. 

Seni sering kali berkonotasi estetika atau keindahan. 

Seperti dituliskan Laily Fitriani pada Seni Kaligrafi: Peran 

dan Kontribusinya Terhadap Peradaban Islam, kebudayaan 

Islam–menurut Ismail al-Faruqi–memandang keindahan 

sebagai nilai tempat bergantungnya seluruh validitas Islam, 

yang terpancar melalui nilai-nilai keindahan absolut al-Quran.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/mengenal-seni-kaligrafi/     

 

https://www.daaruttauhiid.org/mengenal-seni-kaligrafi/
https://www.daaruttauhiid.org/mengenal-seni-kaligrafi/
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Selalu Tepati Janji 

Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wassalam pernah 
bersabda,  “Ada empat tabiat, siapa saja yang dalam dirinya 

ada keempatnya, ia seorang munafik murni; jika ada salah satu 

dari tabiat itu maka di dalam dirinya ada sebagian dari tabiat 

munafik sampai ia meninggalkannya: siapa yang jika 

berbicara berbohong, jika berjanji tidak menepati, jika 

bersengketa berdusta, dan jika mengikat perjanjian tidak 

memenuhi.” (HR. Bukhari dan Muslim). 
Memenuhi janji adalah salah satu dari tanda orang yang 

beriman kepada Allah Ta’ala. Sebaliknya orang yang terbiasa 
mengingkari janji adalah tanda kemunafikan. Sedangkan 

kemunafikan adalah sifat yang tidak diridai Allah azza wa 

jalla.  

 

Baca Selengkapnya Di 

https://www.daaruttauhiid.org/selalu-tepati-janji/   

 

 

https://www.daaruttauhiid.org/selalu-tepati-janji/
https://www.daaruttauhiid.org/selalu-tepati-janji/
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Four Leadership 

Functions 

 

Sahabat, kepemimpinan kuncinya adalah seberapa luas, 

seberapa besar, seberapa lebar jangkauan pengaruh dari 

kepemimpinan seseorang ini. Seorang pemimpin harus bisa 

memotivasi timnya untuk mencapai itu. 

 

Ayo kita belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin 

yang efektif, efisien dan bisa diterima oleh tim kita. 

 

Baca Selengkapnya Di 

https://www.youtube.com/watch?v=jxqbaCqjh-k       

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jxqbaCqjh-k
https://www.youtube.com/watch?v=jxqbaCqjh-k
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Ciri-ciri Kaya Sejati 

“Apa pun situasi yang Anda hadapi di sekarang. Allah 

memilihkannya untuk Anda. Jangan bersedih, jangan 

mengeluh. Allah Mengetahui yang terbaik dan Dia akan 

memberikanmu yang terbaik, meskipun bila itu membutuhkan 

waktu. 

Bersyukurlah untuk semuanya. Katakan, Alhamdulillah.” 

(Abu Mahira)  

 

Baca Selengkapnya di  

https://www.instagram.com/p/CKBoZvUBHNb/  

https://www.instagram.com/p/CKBoZvUBHNb/
https://www.instagram.com/p/CKBoZvUBHNb/
https://www.instagram.com/p/CKBoZvUBHNb/
https://www.instagram.com/p/CKBoZvUBHNb/
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Nikmatnya 

Qana’ah 

Syaikh Muhammad bin Shalih 

Al-Utsaimin rahimahullah 

berkata : 

Seorang insan jika dikaruniai hati 

yang qanaah, maka dia akan 

tinggal dengan berkecukupan, lapang dadanya dia tidak 

melihat kepada orang lain. 

 

 .كـن ذا قــلب قنــوع

 

قـال الشيـخ ابن عثـيميـن رحمـه هللا: اإلنــسان إذا أعطي القــناعة بقي غنــيا 
 منشــرح الصدر ال ينــظر إلى غيره،

 

Hal itu menunjukkan, karena kesempurnaan nikmat ahli 

surga, mereka tidak ingin berpindah darinya. Yang paling 

rendah di antara mereka, tidak ingin berpindah dari keadaan 

yang dialaminya. Dia merasa kalau tidak ada seorangpun di 

surga yang lebih nikmat daripada dirinya. Dan ini termasuk 

nikmat Allah kepada hamba, tatkala dia diberi taufiq untuk 

bisa qanaah. Sama saja apakah qanaah dalam tempat tinggal, 

dalam berpakaian, dalam kendaraan atau anak-anaknya.  

 

Baca Selengkapnya di  

https://www.instagram.com/p/CKBF9fHBdKk/  

https://www.instagram.com/p/CKBF9fHBdKk/
https://www.instagram.com/p/CKBF9fHBdKk/
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Ummat Islam Berduka  

Atas meninggalnya Syaikh Ali 

Saleh Mohammed Ali Jaber, 

seorang guru yang istiqomah 

mengajak ummat kembali kepada 

Al Quran sebagai pedoman hidup 

terbaik. 

 

Semoga Allah merahmati dan 

meninggikan derajat beliau.  

 

 

Baca Selengkapnya di  

https://www.instagram.com/p/CKBA2nehDtc/  

https://www.instagram.com/p/CKBA2nehDtc/
https://www.instagram.com/p/CKBA2nehDtc/
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 Syaikh Ali Jaber 

Berpulang, Umat 

Berduka  

Umat Islam kembali berduka. 

Syaikh Ali Saleh Mohammed 

Ali Jaber atau yang akrab disapa 

Syaikh Ali Jaber telah berpulang 

ke rahmatullah pada Kamis 

(14/1) setelah mendapat perawatan di RS Yarsi. Syaikh Ali 

Jaber telah dirawat sejak Selasa (29/12) karena dinyatakan 

positif terpapar Covid-19. Kabar meninggalnya pun cepat 

menyebar dan kehilangan rasa mendalam bagi masyarakat 

luas, khususnya kawan-kawannya sesama dai dan mubaligh. 

 

Gatot Kunta Kumara, Ketua Yayasan Daarut Tauhiid (DT) 

mewakili Keluarga Besar Yayasan DT menyampaikan bela 

sungkawa sedalam-dalamnya atas berita duka ini. 

Menurutnya, Syaikh Ali Jaber adalah dai pejuang dan ahli 

Quran yang akan selalu dikenang oleh seluruh umat Islam 

Indonesia.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/syaikh-ali-jaber-berpulang-

umat-berduka/  

https://www.daaruttauhiid.org/syaikh-ali-jaber-berpulang-umat-berduka/
https://www.daaruttauhiid.org/syaikh-ali-jaber-berpulang-umat-berduka/
https://www.daaruttauhiid.org/syaikh-ali-jaber-berpulang-umat-berduka/
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Kajian Online Awal Tahun Masjid DT 

Berjalan Lancar  

Awal yang baik bagi Masjid Daarut Tauhiid (DT) Bandung 

di 2021 karena berhasil melaksanakan Kajian Online pada 

Jumat (8/1). Melalui aplikasi Zoom Meeting, YouTube, dan 

Facebook Masjid DT Bandung, para jamaah antusias 

mengikuti. Ada pun kajian virtual ini diisi oleh Ustaz 

Lukmanulhakim, Pengasuh Pondok Modern Munzalan 

Ashabul Yamin Pontianak. 

Penanggung Jawab Sementara (Pjs) Ketua Harian 

Pesantren DT Ustaz Mulyadi Alfadhil mengatakan bahwa 

antusias jamaah mengikuti kajian meski dalam kondisi 

pandemi, patut diapresiasi. Ini karena pandemi tidak menjadi 

penghalang menuntut ilmu. 

“Kajian ini tetap berjalan khidmat meski melalui virtual. 
Namun siapa sangka jangkauannya bukan hanya di Bandung, 

tapi seluruh daerah di Indonesia.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/kajian-online-awal-tahun-

masjid-dt-berjalan-lancar/    

https://www.daaruttauhiid.org/kajian-online-awal-tahun-masjid-dt-berjalan-lancar/
https://www.daaruttauhiid.org/kajian-online-awal-tahun-masjid-dt-berjalan-lancar/
https://www.daaruttauhiid.org/kajian-online-awal-tahun-masjid-dt-berjalan-lancar/
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 Ketua STAI 

DT: 

Mahasiswa 

Harus Jadi 

Kader 

Dakwah  

Awal tahun adalah momentum yang tepat dalam menilai 

progres suatu program. Sebagaimana yang dilakukan STAI 

Daarut Tauhiid (DT), pada Jumat (8/1) melaksanakan 

pertemuan online membahas evaluasi PPMV (Program 

Pesantren Mahasiswa Virtual). 

Program ini bekerja sama dengan Dewan Kemakmuran 

Masjid (DKM) DT. Ada pun para peserta program sebagian 

berasal dari mahasiswa STAI DT. Meskipun digelar secara 

daring, namun tidak menyurutkan para peserta dalam 

mengikutinya. 

Mulyadi Alfadhil, Ketua STAI DT berharap melalui 

program ini, kemampuan dakwah mahasiswa STAI DT dapat 

semakin terasah. “Para mahasiswa semoga bisa menjadi kader 
dalam menyebarluaskan dakwah Daarut Tauhiid di daerahnya 

masing-masing,” ujarnya.  
“Dan semoga program ini bisa lebih baik ke depannya, 

termasuk melahirkan generasi terbaik bagi Daarut Tauhiid dan 

generasi Islam di masa yang akan datang,” lanjutnya. 
 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/ketua-stai-dt-mahasiswa-

harus-jadi-kader-dakwah/   

https://www.daaruttauhiid.org/ketua-stai-dt-mahasiswa-harus-jadi-kader-dakwah/
https://www.daaruttauhiid.org/ketua-stai-dt-mahasiswa-harus-jadi-kader-dakwah/
https://www.daaruttauhiid.org/ketua-stai-dt-mahasiswa-harus-jadi-kader-dakwah/
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Memupuk Naluri Wirausaha  
Banyak orang bilang kalau naluri bisnis merupakan bakat 

bawaan sejak lahir. Tidak semua orang bisa melihat peluang 

usaha, tapi ada yang mudah melakukannya. Tidak semua 

orang berani mengambil risiko, tapi ada yang tetap mau 

menjalaninya. Tidak semua orang tahan jatuh bangun saat 

berbisnis, tapi selalu ada sosok seperti itu. 

Mungkin kita pun pernah menjumpai orang-orang berbakat 

ini di antara teman sekolah, rekan kerja, atau bahkan keluarga 

sendiri. Pertanyaannya, apakah kita bisa menjadi seperti itu? 

Benarkah naluri untuk menjalankan bisnis sendiri semata-

mata karena bakat?  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/memupuk-naluri-wirausaha/      

 

https://www.daaruttauhiid.org/memupuk-naluri-wirausaha/
https://www.daaruttauhiid.org/memupuk-naluri-wirausaha/
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Seni Menerima Kritik 

Saudaraku dalam kehidupan sehari-hari tentu kita sering 

kali berinteraksi dengan orang lain. Tidak jarang ada orang 

lain mungkin teman, saudara atau keluarga yang memberikan 

kritik kepada kita. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini dan 

sesungguhnya kritik tersebut sampai kepada kita atas izin 

Allah Ta’ala. 
Ada macam-macam bentuk kritik. Di antaranya, pertama; 

isi kritiknya benar dan cara menyampaikannya pun baik. 

Inilah kritik yang paling bagus dan membangun. Misalnya 

seseorang yang memberikan kritik kepada penceramah 

dengan cara datang baik-baik secara pribadi.  

 

Baca Selengkapnya Di 

https://www.daaruttauhiid.org/seni-menerima-kritik/    

 

 

https://www.daaruttauhiid.org/seni-menerima-kritik/
https://www.daaruttauhiid.org/seni-menerima-kritik/
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Makan Bersama, 

Menikmati 

Hidangan Berkah  

 

Makan bersama dalam satu 

nampan, meski masih panas 

namun cepat sekali habis.Makan 

bersama seperti ini sebenarnya tidak harus satu nampan, bisa 

juga dengan piring yang berbeda namun menyantap hidangan 

tersebut secara bersama-sama. 

Rasul sangat menganjurkan untuk makan bersama-sama. 

Makan bersama-sama akan membuat makanan yang kita 

makan jadi lebih berkah. Jika seseorang merasa tidak kenyang 

setelah makan, mungkin dikarenakan ia makan sendirian. 

Namun, akan berbeda jika ia makan bersama-sama, maka ia 

akan kenyang karena makanan tersebut lebih berkah.  

Semoga Allah melembutkan hati kita meraih keberkahan 

disetiap saat. 

 

Baca Selengkapnya Di 

https://www.instagram.com/p/CKDgNI4Bl1d/  

https://www.instagram.com/p/CKDgNI4Bl1d/
https://www.instagram.com/p/CKDgNI4Bl1d/
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5 Tips Makan Sesuai Sunnah 

 

Meraih Berkah Dengan Mengamalkan Sunnah 

 

Berikut microblog 5 tips makan sesuai sunnah 

Silahkan disimak dan jangan lupa untuk diamalkan ya 

sahabat. 

 

Semoga bermanfaat.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.instagram.com/p/CKD3vTnh3pS/  

 

 

https://www.instagram.com/p/CKD3vTnh3pS/
https://www.instagram.com/p/CKD3vTnh3pS/
https://www.instagram.com/p/CKD3vTnh3pS/
https://www.instagram.com/p/CKD3vTnh3pS/
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8 Adab Makan Dan Minum Dalam 

Islam  

 Sahabat, Adab makan dan minum dalam islam sudah 

diatur sedemikian rupa. Sebagai muslim, kita harus taat dan 

mengikuti berbagai perintah dan ajaran yang ada di dalam Al-

Qur'an. Berbagai tuntunan tersebut juga telah dicontohkan 

oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, mulai dari 

adab makan dan minum dalam islam juga telah dicontohkan 

sedemikian rupa.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.instagram.com/p/CKEOYoqB3EE/  

 

https://www.instagram.com/p/CKEOYoqB3EE/
https://www.instagram.com/p/CKEOYoqB3EE/
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Innalillahi wa innailahi raji’un  
  Telah berpulang ke Rahmatullah ulama kita, guru kita 

Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf (Pimpinan Majelis 

Taklim Al-Afaf, Tebet, Jakarta Selatan). 

 

Allahummaghfirlahu warhamhu wa’aafihii wa’fu anhu. 
 

Ya Allah tolong ampuni seluruh dosa beliau, limpahi 

dengan rahmatmu, terima semua kebaikannya, lapangkan 

kuburnya, ringankan yaumul hisab nya, berikan beliau tempat 

terbaik di SurgaMu, Yaa Allah.  

 

Baca Selengkapnya di  

https://www.instagram.com/p/CKEb4BrhqgT/  

https://www.instagram.com/p/CKEb4BrhqgT/
https://www.instagram.com/p/CKEb4BrhqgT/
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Aa Gym Daily: Sikap Terbaik ketika Ada yang 

Menghina 

 Situasi yang belum kondusif karena pandemi, membuat 

media sosial digunakan sebagai tempat membagikan 

informasi akan perkembangan terkini. Namun tak jarang 

warganet menyajikan komentar yang tidak baik. Selain tidak 

menyelesaikan masalah, malah sebaliknya menambah 

masalah. 

 Hal ini disampaikan Pendiri Pondok Pesantren Daarut 

Tauhiid (DT) KH. Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) melalui 

YouTube Aa Gym Daily Vlog, Senin (11/1).  

 

 Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/aa-gym-daily-sikap-terbaik-

ketika-ada-yang-menghina/   

https://www.daaruttauhiid.org/aa-gym-daily-sikap-terbaik-ketika-ada-yang-menghina/
https://www.daaruttauhiid.org/aa-gym-daily-sikap-terbaik-ketika-ada-yang-menghina/
https://www.daaruttauhiid.org/aa-gym-daily-sikap-terbaik-ketika-ada-yang-menghina/
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Baitul Quran DT Selenggarakan Seleksi 

Penerimaan STQ Weekend Angkatan 7  

Unit Baitul Quran (BQ) Pesantren Daarut Tauhiid (DT) 

menyelenggarakan kegiatan Seleksi Penerimaan STQ 

Weekend angkatan 7 secara daring, Selasa (12/1). Seleksi ini 

bertujuan sebagai bentuk standarisasi program. Ada pun 

seleksi yang dilaksanakan di antaranya tes bacaan al-Quran 

dan wawancara. 

Pada periode Januari-Maret 2021 ini, tercatat sebanyak 67 

santri STQ Weekend Lanjutan yang telah melaksanakan 

registrasi ulang sebelumnya sejak penutupan STQ Weekend 

Oktober-Desember 2020, dan 36 calon santri baru yang 

diseleksi. Hasil seleksi ini nantinya akan disampaikan dan 

diumumkan melalui media sosial Baitul Quran maupun 

Yayasan DT.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/baitul-quran-dt-

selenggarakan-seleksi-penerimaan-stq-weekend-angkatan-7/     

https://www.daaruttauhiid.org/baitul-quran-dt-selenggarakan-seleksi-penerimaan-stq-weekend-angkatan-7/
https://www.daaruttauhiid.org/baitul-quran-dt-selenggarakan-seleksi-penerimaan-stq-weekend-angkatan-7/
https://www.daaruttauhiid.org/baitul-quran-dt-selenggarakan-seleksi-penerimaan-stq-weekend-angkatan-7/
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Bahtera Nabi Nuh, Wadah Pelindung dan 

Penyelamat Umat 

“Lalu mereka mendustakan Nuh, maka Kami selamatkan 
dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera, dan 

Kami jadikan mereka itu pemegang kekuasaan dan Kami 

tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat 

Kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang 

yang diberi peringatan itu.” (QS. Yunus [10]: 73). 
Di tengah masyarakat yang memprioritaskan logika, Allah 

SWT memerintahkan Nabi Nuh as membuat bahtera. Ya, 

bahtera yang dibuat di tengah gurun pasir panas nan gersang. 

Hal ini menjadi konfrontasi pertama yang Allah tunjukkan 

dalam membuka sebuah kesadaran yang sangat penting 

sekaligus menjadi pertarungan (jika dilihat dari sisi manusia), 

antara logika melawan wahyu. “Siapakah” gerangan yang 
akan menang?  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/bahtera-nabi-nuh-wadah-

pelindung-dan-penyelamat-umat/    

https://www.daaruttauhiid.org/bahtera-nabi-nuh-wadah-pelindung-dan-penyelamat-umat/
https://www.daaruttauhiid.org/bahtera-nabi-nuh-wadah-pelindung-dan-penyelamat-umat/
https://www.daaruttauhiid.org/bahtera-nabi-nuh-wadah-pelindung-dan-penyelamat-umat/
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Biasakan Berterima Kasih dan 

Meminta Maaf  
Salah satu kunci menjaga kepercayaan adalah ringan 

meminta maaf dan berterima kasih. Tidak bisa dipungkiri 

bahwa kita adalah makhluk yang punya banyak kelemahan. 

Sering lupa dan berbuat salah sehingga membuat orang lain 

juga merasa kecewa. Maka dari itu mudahkanlah diri untuk 

meminta maaf ketika berbuat salah. 

Karena tidak sedikit orang yang sudah berbuat salah tetapi 

tetap saja merasa benar. Malah banyak juga yang justru 

menyalahkan orang lain. Tidak sedikit orang yang keras 

kepala dan angkuh untuk mengakui kesalahannya apalagi 

untuk meminta maaf. Orang yang demikian akan sulit 

berkembang dan mudah sekali kehilangan kepercayaan.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/biasakan-berterima-kasih-dan-

meminta-maaf/       

 

https://www.daaruttauhiid.org/biasakan-berterima-kasih-dan-meminta-maaf/
https://www.daaruttauhiid.org/biasakan-berterima-kasih-dan-meminta-maaf/
https://www.daaruttauhiid.org/biasakan-berterima-kasih-dan-meminta-maaf/
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Tips Bepergian Penuh Berkah dan 

Kebaikan  
Sahabat, bepergian dalam bahasa arab disebut dengan 

safar. Islam menganjurkan kepada kita sebagai seorang 

muslim untuk bepergian karena hal-hal yang bermanfaat yang 

membawa kebaikan untuk diri sendiri dan orang lain, seperti 

silaturahmi dengan kerabat keluarga, menuntut ilmu dan hal-

hal kebaikan lainnya.   

 

Travel tips full of Blessings and Kindness 

 

Friends, traveling in Arabic is called Safar. Islam advises 

us as Muslims to travel because of beneficial things that bring 

goodness to oneself and others, such as friendship with family 

relatives, studying and other good things.  

 

Baca Selengkapnya Di 

https://www.youtube.com/watch?v=6iyFgk03QXI     

 

https://www.youtube.com/watch?v=6iyFgk03QXI
https://www.youtube.com/watch?v=6iyFgk03QXI
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Tips Bepergian, Penuh Berkah dan Kebaikan 

Agar perjalanan safarnya penuh dengan hal-hal yang 

bermanfaat, jauh dari kesia-siaan dan maksiat. Nabi 

Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda: 
ا أَْن  اِلحِ َوالسَّْوِء َكَحاِمِل اْلِمْسِك َونَافِخِ اْلِكيِر ، فََحاِمُل اْلِمْسِك إِمَّ ثَُل اْلَجِليِس الصَّ

ا أَْن تَْبتَاَع  ا أَْن تَِجدَ ِمْنهُ ِريًحا َطيِِّبَةً ، َونَافُِخ اْلكِ يُْحِذيََك ، َوإِمَّ ا أَْن ِمْنهُ ، َوإِمَّ يِر إِمَّ
ا أَْن تَِجدَ ِريًحا َخبِيثَة  يُْحِرَق ثِيَابََك ، َوإِمَّ

“Permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat 
seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. 

Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak 

wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya, dan 

kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum 

darinya. Sedangkan pandai besi, bisa jadi (percikan apinya) 

mengenai pakaianmu, dan kalaupun tidak engkau tetap 

mendapatkan bau asapnya yang tak sedap.” (HR. Bukhari 

5534 dan Muslim 2628)  

 

Baca Selengkapnya Di 

https://www.instagram.com/p/CKGTM6xB9pR/   

 

https://www.instagram.com/p/CKGTM6xB9pR/
https://www.instagram.com/p/CKGTM6xB9pR/
https://www.instagram.com/p/CKGTM6xB9pR/
https://www.instagram.com/p/CKGTM6xB9pR/


 

                                EDISI KEDUA BULAN JANUARI    | 1 

 

 

Daarut Tauhiid Berduka, Santri Karya 

Meninggal karena Covid-19 

 Kematian merupakan misteri yang pasti dirasakan setiap 

manusia. Tak kenal waktu dan tempat. Ini pun dirasakan 

sivitas Daarut Tauhiid (DT). Pada Ahad (17/1), mendapat 

kabar duka atas wafatnya Gun Gun Cahya Gumilar setelah 

mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Hermina, 

Pasteur. Gun Gun merupakan salah seorang santri karya SMP 

DTBS Putra. Para santri dan jamaah pun segera mengadakan 

salat gaib di Masjid DT Bandung.  

 

 Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/daarut-tauhiid-berduka-santri-

karya-meninggal-karena-covid-19/    

https://www.daaruttauhiid.org/daarut-tauhiid-berduka-santri-karya-meninggal-karena-covid-19/
https://www.daaruttauhiid.org/daarut-tauhiid-berduka-santri-karya-meninggal-karena-covid-19/
https://www.daaruttauhiid.org/daarut-tauhiid-berduka-santri-karya-meninggal-karena-covid-19/
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 Baitul Quran Adakan Sidang Isbat Kelulusan 

STQ Weekend 7  

Baitul Quran (BQ) Pesantren Daarut Tauhiid (DT) menggelar 

sidang isbat kelulusan Program STQ Weekend 7, Kamis 

(14/1). Sidang ini untuk menetapkan sejumlah santri yang 

memenuhi kriteria persyaratan program. 

“Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala 
karunia dan nikmat-Nya, sehingga kita masih dapat 

melaksanakan tugas dan amanah-amanah kita, termasuk 

pelaksanaan kegiatan sidang isbat ini,” kata Sigit, Kepala Unit 
BQ mengawali pertemuan. 

Sidang isbat merupakan musyawarah penentuan kelulusan 

hasil seleksi yang telah dilaksanakan sebelumnya. Kegiatan 

ini dilaksanakan daring via Zoom Meeting, mulai pukul 13.00 

hingga 14.00 WIB. Selain tim office BQ, para penguji seleksi 

turut dilibatkan dalam kegiatan ini.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/baitul-quran-adakan-sidang-

isbat-kelulusan-stq-weekend-7/      

https://www.daaruttauhiid.org/baitul-quran-adakan-sidang-isbat-kelulusan-stq-weekend-7/
https://www.daaruttauhiid.org/baitul-quran-adakan-sidang-isbat-kelulusan-stq-weekend-7/
https://www.daaruttauhiid.org/baitul-quran-adakan-sidang-isbat-kelulusan-stq-weekend-7/
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 Festival Mendongeng, Sambut Siswa PG 

& TK DT di Semester Dua  

Memasuki hari pertama Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 

semester dua pada Senin (11/1), PG & TK Daarut Tauhiid 

(DT) mengadakan festival mendongeng bersama pendongeng 

nasional dan internasional, Kak Syamsul Yusuf. Kegiatan 

yang dilakukan secara online via Zoom ini dihadiri seluruh 

sivitas PG & TK DT dan para siswa dari kelompok PG, TK-

A, TK-B, serta TK-B2. Selain dari siswa kelas, peserta pun 

diikuti oleh siswa home schooling serta calon siswa baru. 

Senyum Indah Bumiku menjadi tema yang diambil pada 

kegiatan festival mendongeng kali ini. “Tema ini diangkat 
untuk menumbuhkan sikap cinta lingkungan yang dititipkan 

oleh Allah.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/festival-mendongeng-sambut-

siswa-pg-tk-dt-di-semester-dua/     

https://www.daaruttauhiid.org/festival-mendongeng-sambut-siswa-pg-tk-dt-di-semester-dua/
https://www.daaruttauhiid.org/festival-mendongeng-sambut-siswa-pg-tk-dt-di-semester-dua/
https://www.daaruttauhiid.org/festival-mendongeng-sambut-siswa-pg-tk-dt-di-semester-dua/


 

 

  
                        EDISI KEDUA BULAN JANUARI    |4 

Kan’an, Berlindung pada 
(Keterbatasan) Logika   

“Anaknya menjawab: ‘Aku akan mencari perlindungan ke 
gunung yang dapat memeliharaku dari air bah!’ Nuh berkata: 

‘Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain 
Allah (saja) Yang Maha Penyayang,’ Dan gelombang menjadi 
penghalang antara keduanya; maka jadilah anak itu termasuk 

orang-orang yang ditenggelamkan.” (QS. Hud [11]: 43). 
Nabi Nuh as meyakinkan kepada umatnya bahwa ia tidak 

memiliki motif duniawi sedikit pun dalam seruan 

kebenarannya. Pun tidak menjanjikan jaminan duniawi, 

sehingga umat yang mengikutinya bisa mendapatkan rezeki 

tanpa mesti bekerja keras.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/kanan-berlindung-pada-

keterbatasan-logika-3/        

https://www.daaruttauhiid.org/kanan-berlindung-pada-keterbatasan-logika-3/
https://www.daaruttauhiid.org/kanan-berlindung-pada-keterbatasan-logika-3/
https://www.daaruttauhiid.org/kanan-berlindung-pada-keterbatasan-logika-3/
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Bahaya Riya’ 

Beruntunglah orang-orang yang tidak disiksa oleh 

kerinduan untuk dipuji dan dihormati manusia. Seseorang 

yang demikian akan sengsara karena terlalu banyak 

memikirkan penilaian orang lain terhadap dirinya. Allah 

Ta’ala berfirman: 
 

ُق َمالَٗه ِرئَۤاَء النَّاِس ٰيٰٓاَيَُّها الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا ََل تُْبِطلُْوا َصدَٰقتُِكْم بِاْلَمن ِ َواَْلَٰذى ۙ َكالَِّذْي يُْنفِ 
ِخِر ۗ فََمثَلُٗه َكَمثَِل َصْفَواٍن َعلَْيِه تَُراٌب فَاََصابَٗه َوابٌِل فَتََرَكهٗ  ِ َواْليَْوِم اَْلٰ  َوََل يُْؤِمُن بِاّٰلله

ُ ََل يَْهِدى اْلقَْومَ اْلٰكفِ  ا َكَسبُْوا ۗ َوّٰللاه مَّ ۲۶۴ِرْيَن ﴿البقرة : َصْلدًا ۗ ََل يَْقِدُرْوَن َعٰلى َشْيٍء م ِ  

Artinya:“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah 

kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan 

menyakiti (perasaan penerima), seperti orang yang 

menginfakkan hartanya karena ria (pamer) kepada manusia 

dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. 

Perumpamaannya…..dst 
 

Baca Selengkapnya Di 

https://www.daaruttauhiid.org/bahaya-riya/      

https://www.daaruttauhiid.org/bahaya-riya/
https://www.daaruttauhiid.org/bahaya-riya/
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Kunci Ditambahnya Karunia Allah 

 

Ingatlah bahwa hidup kita itu hanya sekali, dan sungguh 

beruntung jika yang kita lakukan dalam hidup kita adalah 

senang dalam melakukan kebaikan. Dan yakinlah sahabatku, 

bahwa kebaikan yang kita lakukan akan berbuah dengan 

karunia nikmat yang Indah 

Lalu bagaimana cara kita mendapatkan karunia Alloh 

Ta'ala dengan mudah? 

Mari kita simak Nasihat dari Gurunda kita, Semoga bisa 

menjadi manfaat bagi kita semua 

 

Baca Selengkapnya Di 

https://www.instagram.com/p/CKJMaDMDXDS/?igshid=14

lisykkdxjh8    

https://www.instagram.com/p/CKJMaDMDXDS/?igshid=14lisykkdxjh8
https://www.instagram.com/p/CKJMaDMDXDS/?igshid=14lisykkdxjh8
https://www.instagram.com/p/CKJMaDMDXDS/?igshid=14lisykkdxjh8
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Doa Agar 

Dimudahkan 

Dalam Segala 

Urusan 

Petunjuk yang sempurna 

datangnya hanya dari Alloh, 

dalam segala urusan apapun. 

Salah satu doa terbaik ada dalam Al Qur'an, surat Al Kahfi 

ayat 10. 

Doa ini dibaca oleh para pemuda yang dulu ditidurkan 

selama ratusan tahun di Gua Ashabul Kahfi. Mereka dalam 

keadaan terdesak dan benar-benar hanya meminta 

pertolongan Alloh, hanya meminta petunjuk Alloh. 

 

ٰٓ َءاتِنَا ِمن لَّدُنَك َرْحمَ  ْلَكْهفِ ٱإِلَى  ْلِفتْيَةُ ٱإِْذ أََوى  ةً َوَهي ِْئ لَنَا ِمْن أَْمِرنَا فَقَالُو۟ا َربَّنَا
﴾١٠َرَشدًا ﴿  

 

"(Ingatlah) ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam 

gua lalu mereka berdoa, "Ya Rabb, berikanlah rahmat kepada 

kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk 

yang lurus dalam urusan kami (ini)." (Q.S Al Kahfi 18:10)  

 

Baca Selengkapnya di  

https://www.instagram.com/p/CKIk4hGB2U8/?igshid=1lrdg

cwv9yd6n  

 

https://www.instagram.com/p/CKIk4hGB2U8/?igshid=1lrdgcwv9yd6n
https://www.instagram.com/p/CKIk4hGB2U8/?igshid=1lrdgcwv9yd6n
https://www.instagram.com/p/CKIk4hGB2U8/?igshid=1lrdgcwv9yd6n
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Innalillahi Wa Inna 

Ilaihi Rajiun,  

Telah berpulang ke 

Rahmatullah salah satu 

Sahabat kita, Bapak Gun Gun 

Cahya Gumilar bin Ukus 

(Kepala Tata Usaha SMP 

Daarut Tauhiid Boarding 

School Putra). 

 

Allahummaghfirlahu warhamhu wa’aafihii wa’fu 

anhu. 

 

Ya Allah tolong ampuni seluruh dosa beliau, limpahi 

dengan rahmatMu, terima semua kebaikannya, lapangkan 

kuburnya, ringankan yaumul hisab nya, berikan beliau tempat 

terbaik di SurgaMu, Yaa Allah. 

 

Baca Selengkapnya di  

https://www.instagram.com/p/CKI3tcgBJrR/  

https://www.instagram.com/p/CKI3tcgBJrR/
https://www.instagram.com/p/CKI3tcgBJrR/
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https://www.youtube.com/channel/UCqaEjKR2Vt0aa5EKDi1FSJw
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5 KONSEP KEUNTUNGAN 

DALAM BISNIS 

#Pelajaranadabadab #KelasAaGym #EksperimenAaGym  

#AaGymmoving  #TouringSilaturahimtaklim 

 

Rasulullah adalah seorang pedangan sukses, yang tidak 

hanya menguntungkan finansial saja tetapi juga 

menguntungkan nama baik, relasi dan jadi pondasi dalam 

dakwah 

 

Ingin bisnisnya selalu untung seperti Rasulullah? 

silahkan simak yaa berikut 5 konsep untung dalam bisnis 

 

Simak Video Selengkapnya di  

https://www.youtube.com/watch?v=LKCQ1AYD6lA  

 

https://www.youtube.com/watch?v=LKCQ1AYD6lA
https://www.youtube.com/watch?v=LKCQ1AYD6lA
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BAGAIMANA JIKA ADA 

ORANG MENGHINA KITA? INI 

CARA MENGHADAPINYA!  

#Kutil #KelasAaGym  #Pelajaranadabadab  

#EksperimenAaGym  #AaGymmoving  

#TouringSilaturahimtaklim 

 

#KUTIL (KULIAH TILU MENIT) 

JIKA ADA ORANG YANG MENGHINA DIRI KITA, 

LALU BAGAIMANA CARA KITA MENGHADAPINYA? 

 

Simak tayangan ini yaaa  

Semoga jadi jalan hikmah dan manfaat 

 

Simak Video Selengkapnya di 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=or92ZyO

Qqn0  

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=or92ZyOQqn0
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=or92ZyOQqn0
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=or92ZyOQqn0
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