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Aa Gym: Bencana Terjadi Bukan 

Fenomena Alam Semata 

 Luka mendalam karena bencana yang marak terjadi 

pada awal tahun ini. Apalagi di kala pandemi belum mereda, 

menimbulkan beragam prasangka di masyarakat. Padahal 

prasangka adalah sesuatu yang tidak boleh tebersit dalam diri 

seorang muslim. Hal ini disampaikan oleh Pendiri Pondok 

Pesantren Daarut Tauhiid (DT) KH. Abdullah Gymnastiar 

(Aa Gym) melalui Kajian MQ Pagi pada Rabu (20/1). 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/aa-gym-bencana-terjadi-

bukan-fenomena-alam-semata/      

https://www.daaruttauhiid.org/aa-gym-bencana-terjadi-bukan-fenomena-alam-semata/
https://www.daaruttauhiid.org/aa-gym-bencana-terjadi-bukan-fenomena-alam-semata/
https://www.daaruttauhiid.org/aa-gym-bencana-terjadi-bukan-fenomena-alam-semata/
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Studi Banding Online Pesantren 

DT ke Pesantren Al-Fattah 

Temboro 

Dinamika dalam kehidupan sosial umat menuntut para 

pendidik dan lembaga pendidikan harus senantiasa melakukan 

penyegaran agar bisa mengikuti perubahan zaman. Termasuk 

pesantren sebagai garda terdepan, gerbong beragama Islam di 

tanah air. Menyadari pentingnya hal itu, Pondok Pesantren 

Daarut Tauhiid (DT) secara berkala melakukan studi banding. 

Seperti yang berlangsung bersama Pesantren Al-Fattah 

Temboro Karas Magetan, Jawa Timur pada Kamis (21/1). 

Pertemuan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom 

Teleconference dari pukul 13.30 sampai 15.00 WIB. Ada pun 

yang menjadi bahasan info mengenai pengelolaan pondok 

pesantren.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/studi-banding-online-

pesantren-dt-ke-pesantren-al-fattah-temboro/     

https://www.daaruttauhiid.org/studi-banding-online-pesantren-dt-ke-pesantren-al-fattah-temboro/
https://www.daaruttauhiid.org/studi-banding-online-pesantren-dt-ke-pesantren-al-fattah-temboro/
https://www.daaruttauhiid.org/studi-banding-online-pesantren-dt-ke-pesantren-al-fattah-temboro/
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Silaturahim dan Studi Banding Pesantren DT 

ke Kuttab Al-Fattih Bandung 

Pesantren Daarut Tauhiid (DT) bersilaturahim sekaligus 

studi banding ke Kuttab al-Fatih Bandung (Cimenyan). 

Karena masih pandemi Covid-19, kegiatan dilaksanakan 

secara daring melalui Zoom Meeting pada Rabu (20/1), mulai 

pukul 14.00 hingga 15.25 WIB atau menjelang Ashar. 

Kegiatan dihadiri perwakilan pesantren, mulai dari Wakil 

Kepala Harian Pesantren, Kepala Sekretariat Pesantren, 

Kepala Unit Baitul Quran dan DKM DT, Kepala TU Baitul 

Quran, Staf Renbang dan Syiar Pesantren. Sementara dari 

Kuttab al-Fatih dihadiri Ustaz Ahmad Jamaludin sebagai 

pemateri, yang memaparkan dan sharing terkait program 

pembelajaran santri serta kurikulum di Kuttab al-Fatih. 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/silaturahim-dan-studi-

banding-pesantren-dt-ke-kuttab-al-fattih-bandung/      

 

 

https://www.daaruttauhiid.org/silaturahim-dan-studi-banding-pesantren-dt-ke-kuttab-al-fattih-bandung/
https://www.daaruttauhiid.org/silaturahim-dan-studi-banding-pesantren-dt-ke-kuttab-al-fattih-bandung/
https://www.daaruttauhiid.org/silaturahim-dan-studi-banding-pesantren-dt-ke-kuttab-al-fattih-bandung/
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Sejarah Tata Tulis Al-Quran 

Berasal dari naskah-naskah yang dikirim Khalifah Utsman, 

umat Islam menyalin al-Quran untuk mereka masing-masing 

dengan sangat hati-hati hemat dan cermat. Abdul Aziz bin 

Marwan saat menjadi Gubernur Mesir setelah menulis 

mushafnya menyuruh orang memeriksa seraya berkata, 

“Barang siapa dapat menunjukkan barang satu kesalahan 

dalam salinan ini akan dihadiahkan kepadanya seekor kuda 

dan 30 dinar.” 

Di antara yang memeriksa itu ada seorang qari yang dapat 

menunjukkan satu kesalahan yakni perkataan naj’ah padahal 

sebenarnya na’jah.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/sejarah-tata-tulis-al-quran/   

https://www.daaruttauhiid.org/sejarah-tata-tulis-al-quran/
https://www.daaruttauhiid.org/sejarah-tata-tulis-al-quran/
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Kembali kepada Allah dengan 

Qolbun Salim 

Saudaraku, jika dalam hidup ini kita sedang diuji sakit, 

ingatlah bahwa sakit itu adalah bagian dari nikmat. Musibah 

itu ketika hati yang sakit. Kalau ada badan yang sakit, boleh 

jadi ada nikmat yang tidak bisa diraih ketika sehat. Inti dari 

apa yang harus kita miliki dalam hidup ini adalah qolbun salim 

(hati yang sehat). 

Kita sudah pernah mengkaji bahwa Rasullullah saw 

bersabda, “Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal 
daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia 

rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia 

adalah hati (jantung).” (HR. Bukhari No. 52 dan Muslim No. 
1599). 

Faktanya kalau hati sedang sedih, maka terbawa semuanya. 

Hati sedih semua berefek, mata mengeluarkan air. Begitu pula 

hati gembira, tampak dari raut muka dan tutur kata.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/kembali-kepada-allah-dengan-

qolbun-salim/     

https://www.daaruttauhiid.org/kembali-kepada-allah-dengan-qolbun-salim/
https://www.daaruttauhiid.org/kembali-kepada-allah-dengan-qolbun-salim/
https://www.daaruttauhiid.org/kembali-kepada-allah-dengan-qolbun-salim/
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Menempatkan Marah Pada 

Tempatnya 

Sahabat, rasa marah bisa muncul ketika seseorang tidak 

mampu mengendalikan emosinya. Bisa karena tersinggung, 

merasa disakiti atau diperlakukan kasar oleh orang lain.  

Bila kita sedang marah untuk segera berwudhu. Ini 

berdasarkan sabda Rasulullah. Selain itu, cara lainnya bisa 

dengan mengucapkan ta'awwudz (berdoa agar dijauhkan dari 

setan).  

Jadi jangan terlalu banyak marah ya sahabat. Perbanyaklah 

istighfar kepada Allah. 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.youtube.com/watch?v=bK-iSQ3waKk   

 

https://www.youtube.com/watch?v=bK-iSQ3waKk
https://www.youtube.com/watch?v=bK-iSQ3waKk
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INILAH JANJI ALLOH, BAGI ORANG 

YANG MEMPERBANYAK ISTIGHFAR 

Janji Alloh, bagi orang yang memperbanyak Istighfar. 

 

( 11( يُْرِسِل السََّماَء َعلَْيُكْم ِمْدَراًرا )10 َكاَن َغفَّاًرا )فَقُْلُت اْستَْغِفُروا َربَُّكْم إِنَّهُ 
 (12) َويُْمِدْدُكْم بِأَْمَواٍل َوبَنِيَن َويَْجعَْل لَُكْم َجنَّاٍت َويَْجعَْل لَُكْم أَْنَهاًرا

 

“Maka aku katakan kepada mereka: ‘Mohonlah ampun 
kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha 

Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu 

dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, 

dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan 

(pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai.” (QS. Nuh: 10-

12) 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.youtube.com/watch?v=8Xay6Zs4pF0   

https://www.youtube.com/watch?v=8Xay6Zs4pF0
https://www.youtube.com/watch?v=8Xay6Zs4pF0
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MENAHAN AMARAH 

Yuk sahabat, kita simak Microblog Daarut Tauhiid. 

Semoga bermanfaat. 

 

Baca Selengkapnya Di 

https://www.instagram.com/p/CKd04dGhes4/  

 

Ikhlas 
1. Buruk sangka pada diri sendiri 

dan tidak tertipu dengan yang 

sudah dilakukan. 

Al mu'minun ayat 60: "... orang 

yang memberikan dengan hati 

yang takut" 

(Tafsir: yaitu orang yang memberi 

kontribusi dengan rasa malu dan 

takut jika ketahuan orang lain). 

Baca Selengkapnya di 

https://www.instagram.com/p/CKdFAHlhW2T/   

https://www.instagram.com/p/CKd04dGhes4/
https://www.instagram.com/p/CKdFAHlhW2T/
https://www.instagram.com/p/CKd04dGhes4/
https://www.instagram.com/p/CKd04dGhes4/
https://www.instagram.com/p/CKd04dGhes4/
https://www.instagram.com/p/CKdFAHlhW2T/
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Public 

Speaking 

For Kids 

& teens 

 

Banyak Anak yang selalu menghindari kesempatan untuk 

tampil berbicara di muka umum. Karena merasa grogi, malu, 

deg-degan, takut salah, nge-blank, gugup, bingung, tidak siap, 

gak PeDe, dan masih banyak alasan lainnya. 

 

Apakah situasi seperti ini terjadi pada Anak Anda? 

 

Apakah anak Anda kurang percaya diri dalam berkomunikasi? 

 

Atau sebagai orang tua, Apakah Anda Ingin meningkatkan 

prestasi Anak Anda melalui keterampilan berkomunikasi 

"Public Speaking" ? 

 

Baca Selengkapnya di 

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

 

https://www.instagram.com/p/CKdNEGRhNiz/
https://www.instagram.com/p/CKdNEGRhNiz/
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Jelang UAS, Mahasiswa STAI DT Gelar 

Khataman Quran dan Doa Bersama 

Melalui aplikasi Zoom Meeting, Jumat (22/1) mahasiswa 

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) mengadakan khataman 

Quran dan doa bersama jelang Ujian Akhir Semester (UAS) 

angkatan dua. Seperti yang disampaikan Ketua Pelaksana 

Kegiatan Muhammad Farhan Hasan bahwa tujuan 

diadakannya kegiatan untuk membangun kebersamaan 

sesama mahasiswa, khususnya angkatan dua. 

 

Baca Selengkapnya Di 

https://www.daaruttauhiid.org/jelang-uas-mahasiswa-stai-dt-

gelar-khataman-quran-dan-doa-bersama/       

https://www.daaruttauhiid.org/jelang-uas-mahasiswa-stai-dt-gelar-khataman-quran-dan-doa-bersama/
https://www.daaruttauhiid.org/jelang-uas-mahasiswa-stai-dt-gelar-khataman-quran-dan-doa-bersama/
https://www.daaruttauhiid.org/jelang-uas-mahasiswa-stai-dt-gelar-khataman-quran-dan-doa-bersama/
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SPS Eco Pesantren DT Awali PJJ 

dengan Berwudu dan Salat Duha 

 Aktivitas “Sapa Pagi” pada Jumat (22/1), dikhususkan 
untuk pendampingan bersama kelas C. Yaitu kelas yang 

terdiri dari siswa dengan rentang usia mulai dari 5 sampai 

dengan 6 tahun. 

Selepas berdoa, SPS Eco Pesantren Daarut Tauhiid (DT) 

mengupayakan agar aktivitas pembelajaran senantiasa diawali 

dengan pembiasaan-pembiasaan baik pada siswa. Kali ini 

dibimbing oleh Aas, salah seorang guru di SPS Eco Pesantren 

DT. 

Para siswa diajarkan untuk melaksanakan pembiasaan baik 

yaitu aktivitas berwudu dan salat Duha. Sebelum berwudu, 

niat berwudu tak kalah penting. Begitu pun doa setelah salat 

Duha.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/sps-eco-pesantren-dt-awali-

pjj-dengan-berwudu-dan-salat-duha/      

https://www.daaruttauhiid.org/sps-eco-pesantren-dt-awali-pjj-dengan-berwudu-dan-salat-duha/
https://www.daaruttauhiid.org/sps-eco-pesantren-dt-awali-pjj-dengan-berwudu-dan-salat-duha/
https://www.daaruttauhiid.org/sps-eco-pesantren-dt-awali-pjj-dengan-berwudu-dan-salat-duha/
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Sekilas Wakaf di Turki dan Mesir 

Sejak abad ke-15, Kesultanan Turki Utsmani (Ottoman) 

dapat memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga Turki 

dapat menguasai sebagian besar wilayah Arab. Kekuasaan 

politik yang diraih oleh Dinasti Utsmani secara otomatis 

mempermudah penerapan syariat Islam, di antaranya adalah 

peraturan tentang wakaf. 

 

Undang-undang 

Salah satu undang-undang yang dikeluarkan pada masa 

dinasti Utsmani ialah peraturan tentang pembukuan 

pelaksanaan wakaf, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil 

Akhir tahun 1280 H. Seperti yang dibahas oleh Solikhul Hadi 

pada Perkembangan Wakaf dari Tradisi Menuju Regulasi, 

undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, 

sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai 

tujuan wakaf, dan melembagakan wakaf dalam upaya 

penertiban administrasi dan perundang-undangan. 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/sekilas-wakaf-di-turki-dan-

mesir/       

https://www.daaruttauhiid.org/sekilas-wakaf-di-turki-dan-mesir/
https://www.daaruttauhiid.org/sekilas-wakaf-di-turki-dan-mesir/
https://www.daaruttauhiid.org/sekilas-wakaf-di-turki-dan-mesir/
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CEPAT MARAH CEPAT TERSINGGUNG, 

INI DIA PENYEBABNYA 

Yuk disimak video lengkapnya di 

https://www.youtube.com/watch?v=AgQ1poI4c_k  

JANGAN SAMPAI MENYESAL ! Inilah yang perlu 

disiapkan sebelum ajal tiba 

Yuk disimak video lengkapnya di 

https://www.youtube.com/watch?v=IL7sm3_lU6Q  

https://www.youtube.com/watch?v=AgQ1poI4c_k
https://www.youtube.com/watch?v=IL7sm3_lU6Q
https://www.youtube.com/watch?v=AgQ1poI4c_k
https://www.youtube.com/watch?v=IL7sm3_lU6Q
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Wakaf Terpadu Daarut Tauhiid 

Sahabat, Wakaf Daarut Tauhiid (DT) menggulirkan 

konsep Kawasan Wakaf Terpadu DT, yakni konsep 

pengelolaan wakaf secara produktif dan terpadu dalam satu 

kawasan. Tujuannya untuk meningkatkan kemanfaatan lebih 

dari aset-aset wakaf bagi kesejahteraan umat. 

Aset-aset wakaf dibangun untuk memenuhi lima bidang 

kebutuhan umat, yang kemudian dijadikan lima bidang wakaf 

oleh Wakaf DT. Kelima bidang wakaf tersebut adalah Wakaf 

Sarana Dakwah, Wakaf Media Dakwah, Wakaf Sarana Dasar 

(Sadar) Pendidikan, Wakaf Sarana Kesehatan, dan Wakaf 

Ekonomi Produktif. Kelima bidang tersebut berpadu dalam 

satu kawasan sehingga disebut Kawasan Wakaf Terpadu DT. 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.youtube.com/watch?v=hBqwWmM05Wc      

https://www.youtube.com/watch?v=hBqwWmM05Wc
https://www.youtube.com/watch?v=hBqwWmM05Wc
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77 Hari Menuju Ramadhan 

Wakaf Al-Quran merupakan salah satu amal jariyah dan 

akan menjadi sumber pahala yang terus mengalir bagi orang-

orang yang melaksanakannya. 

Dengan berwakaf Al-Quran untuk masjid dan diniatkan 

karena Allah, selama masih ada orang yang membacanya, 

maka setiap bacaan juga akan menjadi pahala yang terus 

mengalir bagi orang yang mewakafkan Al-Quran tersebut.  

Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah 

amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu 

yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang shalih”. (HR. Muslim 

no. 1631) 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.instagram.com/p/CKfTPMUB34u/    

 

https://www.instagram.com/p/CKfTPMUB34u/
https://www.instagram.com/p/CKfTPMUB34u/
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  MENGAPA KITA PERLU BERWAKAF ? 

Bismillahirrahmanirrahim 

Mengapa kita perlu Berwakaf ? 

Yuk sahabat, disimak Microblog Daarut Tauhiidnya. 

Semoga bermanfaat.  

 

Baca Selengkapnya Di 

https://www.instagram.com/p/CKgnFgTB6WF/  

   

TEMAN SETIA DALAM 

KUBUR 

Sahabat, sesungguhnya kita semua 

tak terkecuali akan mengalami yang 

namanya kematian 

 

 

Baca Selengkapnya Di 

https://www.instagram.com/p/CKf--X2BnJI/   

https://www.instagram.com/p/CKgnFgTB6WF/
https://www.instagram.com/p/CKf--X2BnJI/
https://www.instagram.com/p/CKgnFgTB6WF/
https://www.instagram.com/p/CKgnFgTB6WF/
https://www.instagram.com/p/CKf--X2BnJI/
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Cara Rasulullah 

Mendidik Anak 
 

Sahabat fillah, 

 

Islam mengajarkan agar para 

orangtua tak mengabaikan 

perkembangan anak-anaknya. 

Di pundak orangtualah, 

tanggung jawab untuk memberikan pendidikan terbaik bagi 

anak-anaknya. 

Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam, sejak 1500 tahun 

lampau, telah memberikan contoh terbaik akan metode 

membimbing dan mendidik anak.  

Mari kita simak uraian lengkapnya dalam kajian MQ Pagi 

Muslimah. 

 

Bersama: 

Ustadzah Siti Sumarni 

 

Tema: 

“Cara Rasulullah Mendidik Anak” 

 

🗓️ Rabu, 27 Januari 2021 

14 Jumadil Akhir 1442 H 

🕔 Pukul : 05:00 – 06:00 WIB 

 

Baca Selengkapnya di 

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

 

https://www.instagram.com/p/CKgesvYBVNh/
https://www.instagram.com/p/CKgesvYBVNh/
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Dibuka, Program Pesantren Virtual 

Weekend Angkatan ke-5  

Program Pesantren Virtual (PPV) Weekend angkatan ke-5 

resmi dibuka pada Sabtu (23/1) dari pukul 09.00 sampai 09.30 

WIB melalui aplikasi Zoom Meeting. Acara dihadiri Abdul 

Halim, Kabag. Dakwah Internal & Eksternal DKM Daarut 

Tauhiid (DT), peserta program, serta musyrif dan musyrifah. 

 “Alhamdulillah kita diizinkan Allah bersama-sama 

dalam program virtual ini meskipun berada di tempat yang 

berjauhan.  

 

Baca Selengkapnya Di 

https://www.daaruttauhiid.org/dibuka-program-pesantren-

virtual-weekend-angkatan-ke-5/        
 

 

https://www.daaruttauhiid.org/dibuka-program-pesantren-virtual-weekend-angkatan-ke-5/
https://www.daaruttauhiid.org/dibuka-program-pesantren-virtual-weekend-angkatan-ke-5/
https://www.daaruttauhiid.org/dibuka-program-pesantren-virtual-weekend-angkatan-ke-5/
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Program STQ Weekend Baitul Quran Periode 

Januari-Maret 2021 Dimulai  

Baitul Quran Pesantren Daarut Tauhiid (DT) senantiasa 

melakukan upaya menghadirkan generasi ahlul Quran yang 

memiliki tauhid yang bersih, berakhlak mulia, dan bermanfaat 

untuk umat. Salah satunya melalui Program STQ Weekend; 

program menghafal al-Quran di akhir pekan setiap Sabtu dan 

Ahad, selama minimal tiga bulan. 

Sebanyak 91 peserta program dan tim Baitul Quran hadir 

via daring, Sabtu (23/1) mulai pukul 16.00 WIB. Kegiatan 

dibuka oleh Iman Nurhakim, Kepala Bagian Operasional 

Baitul Quran DT. 

Dalam sambutannya, Iman mengucapkan selamat 

bergabung, juga ungkapan terima kasih atas kepercayaan para 

peserta memilih Baitul Quran DT sebagai tempat belajar al-

Quran, sekaligus tempat ikhtiar untuk menghafalkannya.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/program-stq-weekend-baitul-

quran-periode-januari-maret-2021-dimulai/       

 

https://www.daaruttauhiid.org/program-stq-weekend-baitul-quran-periode-januari-maret-2021-dimulai/
https://www.daaruttauhiid.org/program-stq-weekend-baitul-quran-periode-januari-maret-2021-dimulai/
https://www.daaruttauhiid.org/program-stq-weekend-baitul-quran-periode-januari-maret-2021-dimulai/
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Kenali Pendidikan Santri Siap Guna   

Masyarakat telah merasakan bahwa program pendidikan 

pesantren berbasis pengembangan nilai-nilai tasawuf yang 

tercermin dalam pendidikan tauhid dan pembinaan akhlak 

telah menjadi kebutuhan, baik itu dari kalangan remaja hingga 

dewasa, bahkan lanjut usia. Prof. Azyumardi Azra 

mengatakan bahwa perkembangan masyarakat sekarang ini 

dan di masa yang akan datang ditandai dengan kesalahan 

tujuan (disorientasi) dan  

 

Santri Siap Guna 

Daarut Tauhiid (DT) pun tidak monoton dalam 

menyebarkan misi tauhid dan pembinaan akhlak pada 

program kajian semata, salah satunya lewat Santri Siap Guna 

(SSG).  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/kenali-pendidikan-santri-siap-

guna/        

https://www.daaruttauhiid.org/kenali-pendidikan-santri-siap-guna/
https://www.daaruttauhiid.org/kenali-pendidikan-santri-siap-guna/
https://www.daaruttauhiid.org/kenali-pendidikan-santri-siap-guna/
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Kepemimpinan dalam Islam 

 

Saudaraku, kepemimpinan sangat besar kedudukannya di 

dalam Islam. Sampai-sampai Nabi Muhammad shalallahu 

‘alaihi wassalam mengajarkan jika kita melakukan perjalanan 
meski hanya berdua atau bertiga tetap wajib diangkat salah 

seorangnya sebagai pemimpin perjalanan. Padahal hanya satu 

perjalanan, namun Nabi Muhammad memberi perhatian 

dengan mengajarkan kepada kita untuk mengangkat seorang 

pemimpin. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya 

kedudukan seorang pemimpin dalam hidup seorang muslim. 

Nabi Muhammad pernah bersabda, “Jika tiga orang dari 
kalian melakukan safar (perjalanan), maka hendaklah 

mengangkat salah satunya sebagai amir (pemimpin).” (HR. 
Abu Daud).  

 

Baca Selengkapnya di  

https://www.daaruttauhiid.org/kepemimpinan-dalam-islam/  

 

  

https://www.daaruttauhiid.org/kepemimpinan-dalam-islam/
https://www.daaruttauhiid.org/kepemimpinan-dalam-islam/
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DIMANAKAH LETAK KEBAHAGIAAN? 

Yuk disimak video lengkapnya di 

https://www.youtube.com/watch?v=C9FMA2ROS78   

 

 

INILAH SEDUSTA DUSTA PERKATAAN 

 

Baca Selengkapnya di 

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C9FMA2ROS78
https://www.youtube.com/watch?v=GUVBEXReVbY
https://www.youtube.com/watch?v=C9FMA2ROS78
https://www.youtube.com/watch?v=GUVBEXReVbY
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 Semakin 

membaca akan 

bertambah 

pandai dan 

semakin pandai 

akan bertambah 

membaca.  
Ulama ahli tafsir ketika 

menerangkan ayat ini (Q.s Al 

Kahfi AYat 66) menyebut bahwa di zaman itu Nabi Musa 

adalah orang yang memiliki pengetahuan paling luas di antara 

seluruh manusia. Seandainya ada orang yang tak perlu lagi 

belajar, maka pastilah Nabi Musa orangnya. 

Namun bagaimana faktanya? Beliau tetap haus akan ilmu. 

Beliau tetap tidak pernah merasa cukup dengan ilmu. Inilah 

dia karakter orang alim yang sesungguhnya, semakin pandai 

justru merasa semakin banyak ketidaktahuannya. Belajar 

adalah petualangan yang terus 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.instagram.com/p/CKiHwmlhh1b/     

 

 

https://www.instagram.com/p/CKiHwmlhh1b/
https://www.instagram.com/p/CKiHwmlhh1b/
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dr. Asep Hermana: Air Zam-zam Punya 

Banyak Manfaat 

 Tidak banyak yang mengetahui bahwa air zam-zam 

memiliki banyak khasiat. Sebagaimana diungkapkan dr. Asep 

Hermana dalam acara 7 Keajaiban Kesembuhan yang 

disiarkan MQTV, Rabu (13/1). 

 “Sebagian dari tubuh kita berisi air, sehingga secara 
tidak sadar seluruh bagian tubuh ini banyak kandungan airnya. 

Rutin mengonsumsi air putih akan memberikan efek yang 

menyehatkan bagi kita,” ujar dr Asep. 
  

 

Baca Selengkapnya Di 

https://www.daaruttauhiid.org/dr-asep-hermana-air-zam-

zam-punya-banyak-manfaat/         
 

https://www.daaruttauhiid.org/dr-asep-hermana-air-zam-zam-punya-banyak-manfaat/
https://www.daaruttauhiid.org/dr-asep-hermana-air-zam-zam-punya-banyak-manfaat/
https://www.daaruttauhiid.org/dr-asep-hermana-air-zam-zam-punya-banyak-manfaat/
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 Senam Intifadha, Cara Awali Hari PG & TK 

Daarut Tauhiid 

Hari pertama di awal pekan, PG & TK Daarut Tauhiid (DT) 

mengadakan kegiatan Senam Pagi, Senin (25/1). Kegiatan 

dihadiri oleh siswa PG & TK DT serta siswa Program Private 

Homeschooling secara daring via aplikasi Zoom. Meskipun 

daring, para siswa tetap semangat mengikuti gerakan yang 

dicontohkan para guru. 

Senam pagi kali ini dipandu oleh Sucianti, guru TK-B 

mengambil tema ‘Senam Intifadha’. Sebelum pandemi, 
kegiatan dilakukan secara luring setiap satu pekan sekali. Saat 

pandemi, kegiatan kembali dilakukan meskipun secara daring. 

Tidak hanya para siswa yang mengikutinya, para guru dan 

orangtua yang mendampingi turut serta.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/senam-intifadha-cara-awali-

hari-pg-tk-daarut-tauhiid/        

 

https://www.daaruttauhiid.org/senam-intifadha-cara-awali-hari-pg-tk-daarut-tauhiid/
https://www.daaruttauhiid.org/senam-intifadha-cara-awali-hari-pg-tk-daarut-tauhiid/
https://www.daaruttauhiid.org/senam-intifadha-cara-awali-hari-pg-tk-daarut-tauhiid/
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Unta Nabi Soleh (Bagian 1) 

“Dan (Kami telah mengutus) kepada kaum Tsamud 

saudara mereka Soleh. Ia berkata: ‘Hai kaumku, sembahlah 
Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. 

Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari 

Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu, maka 

biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu 

mengganggunya dengan gangguan apa pun, (yang karenanya) 

kamu akan ditimpa siksaan yang pedih.’” (QS. al-A’raf [7]: 
73). 

Pada saat kaum Tsamud meminta kepada Nabi Soleh as 

untuk menunjukkan bukti kerasulannya, maka Allah SWT 

memberikan mukjizat berupa unta betina yang berasal dari 

seonggok batu besar yang tiba-tiba berubah (secara azali) 

menjadi unta betina.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/unta-nabi-soleh-bagian-1/         

 

 

https://www.daaruttauhiid.org/unta-nabi-soleh-bagian-1/
https://www.daaruttauhiid.org/unta-nabi-soleh-bagian-1/
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Kisah Curahan Hati Seorang 

Bapak di Pesawat 
Kadang kita bertanya, mana yang harus didahulukan. 

Misalnya, mendidik anak menjadi saleh atau pintar? Kisah 

berikut ini layak jadi pertimbangan. Kisah ini Aa kutip dari 

sebuah tulisan inspirasi. 

Seorang bapak kira-kira usia 65 tahun duduk sendiri di 

sebuah lounge Bandara Halim Perdana Kusuma, menunggu 

pesawat yang akan menerbangkannya ke Yogya. Kami 

bersebelahan hanya berjarak satu kursi kosong. Beberapa 

menit kemudian ia menyapa saya. 

 

“Dik hendak ke Yogya juga?”….. 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/kisah-curahan-hati-seorang-

bapak-di-pesawat/  

 

https://www.daaruttauhiid.org/kisah-curahan-hati-seorang-bapak-di-pesawat/
https://www.daaruttauhiid.org/kisah-curahan-hati-seorang-bapak-di-pesawat/
https://www.daaruttauhiid.org/kisah-curahan-hati-seorang-bapak-di-pesawat/
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 Pendidikan Menumbuhkan Generasi Baru 

Sahabat, peralihan generasi terus berlangsung sampai hari 

ini. Serta generasi baru bersiap mengambil alih dan 

melanjutkan estafet perjuangan dari generasi sebelumnya.  

Pendidikan adalah tentang menyiapkan generasi baru. 

Pendidikan bukanlah membentuk tapi pendidikan adalah 

menumbuhkan.  

Mari menjadi generasi yang  memberikan perubahan untuk 

masa depan.  

 

Education Fosters a New Generation 

Friends, the generation transition continues to this day. As 

well as the new generation is ready to take over and continue 

the struggle relay from the previous generation. 

 

Yuk disimak video lengkapnya di 

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

 

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


 

 

  
                     EDISI KEEMPAT BULAN JANUARI   | 6 

RUGILAH ORANG YANG SIA-SIAKAN 

WAKTU 

Sahabatku... 

Tentu waktu adalah hal yang berharga bagi diri kita, 

selayaknya berlian yang tiap detik menghilang begitu saja. 

Dan rugilah orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan 

waktu tersebut dengan baik. 

Lalu bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu dengan 

sebaik-baiknya? 

Maka dari itu mari kita simak Nasihat dari Gurunda kita, 

semoga bisa menjadi manfaat bagi kita semua. 

Dan jangan lupa bantu SHARE ke Sahabat kita lainnya 

yaa... 

 

Baca Selengkapnya di 

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

https://www.youtube.com/watch?v=hVrPXHAzfdA
https://www.youtube.com/watch?v=hVrPXHAzfdA
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LAGI LAGI GALAU, KENAPA 

HATI SERING GALAU 

Sahabat yang baik, hati sering galau, gelisah tidak tenang 

adalah salah satu ciri kalau kita banyak dosa, kita memang 

tidak mungkin luput dari dosa..  

Ibadah itu menghapus dosa, sedekah itu menghapus dosa, 

tapi mengapa sudah sholat sudah beramal hati tetap galau 

gelisah.. 

Simak kajian Aa Gym berikut ini yaa.. semoga bermanfaat 

 

Berikut linknya 

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

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dNbnokQqbWI
https://www.youtube.com/watch?v=dNbnokQqbWI
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Pebisnis Harus Berani Mengambil 

Keputusan 

Sahabat, terkadang dalam mengelola bisnisnya ataupun 

merintis sebuah bisnis, maka akan kita temui kondisi-kondisi 

diluar dugaan, kondisi-kondisi kritis dan kondisi-kondisi yang 

sangat sulit. 

Ternyata sebuah kondisi yang tidak terduga seperti itu 

membuat kita belajar bagaimana mengelola usaha atau bisnis 

dengan baik. 

Kondisi-kondisi genting seperti ini, kita harus mengambil 

keputusan dengan tepat. 

Agar tujuan ataupun capaian dari bisnis kita dapat 

terealisasi dengan baik dan lancar. 

Mari mulai berbisnis dengan belajar mengelola dan 

mengambil keputusan dengan tepat  

 

Baca Selengkapnya di  

https://www.youtube.com/watch?v=L6c4icus6Z4  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L6c4icus6Z4
https://www.youtube.com/watch?v=L6c4icus6Z4
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Pebisnis Harus Berani Mengambil 

Keputusan 

Sahabat, terkadang dalam mengelola bisnisnya ataupun 

merintis sebuah bisnis, maka akan kita temui kondisi-kondisi 

diluar dugaan, kondisi-kondisi kritis dan kondisi-kondisi yang 

sangat sulit. 

Ternyata sebuah kondisi yang tidak terduga seperti itu 

membuat kita belajar bagaimana mengelola usaha atau bisnis 

dengan baik. 

Kondisi-kondisi genting seperti ini, kita harus mengambil 

keputusan dengan tepat. 

Agar tujuan ataupun capaian dari bisnis kita dapat 

terealisasi dengan baik dan lancar. 

Mari mulai berbisnis dengan belajar mengelola dan 

mengambil keputusan dengan tepat  

 

Baca Selengkapnya di  

https://www.youtube.com/watch?v=L6c4icus6Z4  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L6c4icus6Z4
https://www.youtube.com/watch?v=L6c4icus6Z4
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 Ingin Menjadi Pebisnis Sukses ? 

 

Mari disimak Microblog Daarut Tauhiidnya sahabat, 

Niatkan karena Allah semoga jadi amal ibadah dan 

amalkan dalam kegiatan bisnis kita, Semoga Allah 

menjadikan bisnis kita menjadi bisnis yang bermanfaat dan 

produktif. 

Dan jangan lupa nantikan edisi #pebisnissukses 

selanjutnya 

Jazakallahu khairan katsira sahabat kami yang baik. 

  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.instagram.com/p/CKlbg7PhRPg/  

 

 

https://www.instagram.com/p/CKlbg7PhRPg/
https://www.instagram.com/p/CKlbg7PhRPg/
https://www.instagram.com/p/CKlbg7PhRPg/
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Nafkah Yang Halal 

 

Ketika menjelaskan hak isteri 

Abul Laits as-Samarqandi 

mengatakan, 

 

أَْن يُْطِعُمَها اْلَحََلَل فَإِنَّ اْللَْحَم إِذَا نَبََت ِمَن 

 اْلَحَراِم يَذُْوُب بِالنَّارِ 

”Suami wajib memberi makan isterinya dari sumber 

penghasilan yang halal karena daging yang berasal dari 

sumber penghasilan yang haram itu akan dihancurkan dengan 

api neraka.” 

(Tanbih al-Ghafilin hlm 486) 

Mustahil seorang itu bisa menghindari yang haram jika 

tidak memiliki ilmu tentang apa saja yang tergolong haram. 

Oleh karena itu, para suami wajib berilmu tentang apa saja 

sumber penghasilan yang haram agar bisa menghindarinya.  

 

Baca Selengkapnya di 

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

 

https://www.instagram.com/p/CKkquERhOEI/
https://www.instagram.com/p/CKkquERhOEI/
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Pesan Aa Gym, Empat Hal Penting dalam 

Hidup 

 Prestasi setiap orang tidak hanya dilihat dari banyaknya 

piala atau nilai akademik yang bagus. Melainkan adanya 

perubahan dalam diri. Prestasi sesungguhnya ketika ia 

menjadi lebih dekat kepada Allah. 

 Nasihat ini disampaikan oleh KH. Abdullah Gymnastiar 

(Aa Agym), Pendiri Pondok Pesantren Daarut Tauhiid (DT), 

pada Jumat (22/1). 

  

 

Baca Selengkapnya Di 

https://www.daaruttauhiid.org/pesan-aa-gym-empat-hal-

penting-dalam-hidup/          
 

https://www.daaruttauhiid.org/pesan-aa-gym-empat-hal-penting-dalam-hidup/
https://www.daaruttauhiid.org/pesan-aa-gym-empat-hal-penting-dalam-hidup/
https://www.daaruttauhiid.org/pesan-aa-gym-empat-hal-penting-dalam-hidup/
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  Direktorat Pendidikan Daarut Tauhiid Adakan 

Training Motivasi  

Saat pandemi Covid-19, banyak sekolah melakukan 

inovasi pembelajaran yang dilakukan secara daring. Inovasi 

pun dilakukan oleh Direktorat Pendidikan (Dirdik) Daarut 

Tauhiid (DT) dengan menghadirkan kegiatan beragam sesuai 

kebutuhan para siswa. Salah satunya dengan mengadakan 

training motivasi. 

Kegiatan tidak hanya diikuti semua jenjang pendidikan di 

DT. Beberapa sekolah yang bekerja sama dengan DT yaitu 

SMP dan SMA Labschool UPI turut berpartisipasi. Tercatat 

hampir 1.900 siswa mengikuti training motivasi yang 

ditayangkan melalui Zoom dan live YouTube SMA DTBS. 

  

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/direktorat-daarut-tauhiid-

adakan-training-motivasi/         

https://www.daaruttauhiid.org/direktorat-daarut-tauhiid-adakan-training-motivasi/
https://www.daaruttauhiid.org/direktorat-daarut-tauhiid-adakan-training-motivasi/
https://www.daaruttauhiid.org/direktorat-daarut-tauhiid-adakan-training-motivasi/
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Arsitektur dan Estetika dalam Islam  

Kehadiran arsitektur berawal dari manfaat dan kebutuhan-

kebutuhan sebuah bangunan untuk melayani fungsi-fungsi 

tertentu. Fungsi ini diekspresikan oleh seorang arsitek melalui 

gambar kerja. Kebutuhan sebuah bangunan akan ruang-ruang 

dalam lingkup interior maupun eksterior, bermula pada 

sebuah kebutuhan dari pengguna bangunan. 

 

Arsitektur dan Keindahan 

Selain itu, arsitektur juga merupakan bagian dari seni, 

karena pekerjaan arsitektur tidak lepas dari rasa dan 

keindahan. Hal ini menyebabkan pengertian arsitektur terus 

berkembang dan dipengaruhi oleh cara berpikir, cara 

membuat, cara meninjau, dan budaya.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/arsitektur-dan-estetika-dalam-

islam/          

https://www.daaruttauhiid.org/arsitektur-dan-estetika-dalam-islam/
https://www.daaruttauhiid.org/arsitektur-dan-estetika-dalam-islam/
https://www.daaruttauhiid.org/arsitektur-dan-estetika-dalam-islam/
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Kunci Syukur 

Syukur adalah jalan menjadikan karunia Allah Ta’ala 
sebagai nikmat bagi kita. Karena karunia Allah sangat 

berlimpah di dunia ini. Akan tetapi itu bisa dinikmati hanya 

bagi orang-orang yang beriman dan bersyukur kepada-Nya. 

Ahli syukur akan melihat segala karunia menjadi nikmat. 

Sedangkan bagi orang-orang yang kufur kepada-Nya, maka 

berbagai karunia itu itu hanya menjadi sumber malapetaka. 

Tidak heran kalau ada orang yang diberi karunia yang 

sederhana dalam pandangan manusia, tapi dia betapa bahagia 

hidupnya. Karena ia dapat mensyukuri karunia yang diterima, 

meski sekecil apa pun. Sebaliknya ada orang yang Allah 

karuniai dengan harta kekayaan berlimpah, namun hidupnya 

penuh dengan keluh kesah, cemas, dan tidak bahagia. 

Ternyata karena ia tidak mensyukuri apa yang sudah 

didapatkan. 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/kunci-syukur/   

 

https://www.daaruttauhiid.org/kunci-syukur/
https://www.daaruttauhiid.org/kunci-syukur/
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Barakallah Fii Umrik 

 Baarakallah Fii Umrik Gurunda Kami yang dicintai dan 

disayangi Allah Ta'ala. 

K.H Abdullah Gymnastiar 

( Aa Gym ) 

. 

ْل ُعُموَره  ْن أَْعَمالَه اَللَُّهمَّ َطو ِّ ْر قُلُْوبَه َوثَب ِّْت إ ْيَمانَه َوأَْحس  ْح أَْجَسادَه َونَو ِّ ِّ َوَصح 
ِّْين  َوالدُّْنيَا  ْدهَواْقض  َحَوائ َجنَا ف ى الد  ِّ اَْبع  ْبنَا َوَعن  الشَّر  ِّ ِّْع أَْرَزقَه َوإ لَى الَخْير  قَر  َوَوس 
ْير   َرة  إ نََّك َعلَى ُكل ِّ َشْىٍء قَد  خ   َواۤلا

Ya Allah! Panjangkan umurnya, sehatkan jasadnya, terangi 

hatinya, tetapkan iman nya, baikkan amalannya, luaskan 

rezekinya, dekatkan pada kebaikan dan jauhkan dari 

keburukan, kabulkan semua kebutuhan kami dalam urusan 

agama, dunia, dan akhirat. Sesungguhnya Engkau (Allah) 

Maha Kuasa atas segala sesuatu.  

 

Yuk disimak video lengkapnya di 

https://www.youtube.com/watch?v=xNeLX9DKMLk     

https://www.youtube.com/watch?v=xNeLX9DKMLk
https://www.youtube.com/watch?v=xNeLX9DKMLk
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MENGAPA ADA ORANG YANG BANYAK ILMUNYA 

TAPI TIDAK SESUAI DENGAN KELAKUANNYA 

 

Yuk disimak video lengkapnya di 

https://www.youtube.com/watch?v=vfPUF3npNk0       

 

INGAT INI JIKA 

DALAM KEADAAN 

SENDIRIAAN  

 

Sahabatku sekalian... 

 

Sungguh Alloh Subhanahu Wa Ta'ala dapat mengetahui 

segala yang kita butuhkan, Maha Mengetahui apa yang kita 

pikirkan dan juga lakukan. Dan Maha Mengetahui tingkat 

keyakinan kita kepada Alloh Ta'ala.  

 

Simak Video Selengkapnya di 

https://www.youtube.com/watch?v=XeYHENq8TQM  

https://www.youtube.com/watch?v=vfPUF3npNk0
https://www.youtube.com/watch?v=XeYHENq8TQM
https://www.youtube.com/watch?v=vfPUF3npNk0
https://www.youtube.com/watch?v=XeYHENq8TQM
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Barakallah Fii 

‘Umrik 

Bismillahirrahmanirrahim. 

 

Barakallah fii 'umrik teruntuk gurunda kita tercinta, 

yang ke-59 tahun bertepatan pada 29 Januari 2021, 

 

Semoga Allah memberkahi 'umur Aa, dikaruniai taufik dan 

hidayahNya selama dakwahnya serta Aa dan keluarga 

dimuliakan dunia wal akhirat.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.instagram.com/p/CKm1sSuh0Wj/  

 

https://www.instagram.com/p/CKm1sSuh0Wj/
https://www.instagram.com/p/CKm1sSuh0Wj/
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Pemuda Dalam Kepungan Syubhat dan 

Syahwat 

Bismillahirrahmanirrahim, 

#pemudatangguh 

Mari disimak Microblog Daarut Tauhiidnya sahabat, 

Semoga bermanfaat.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.instagram.com/p/CKoZ5ITh02T/?igshid=19jtr3

fd29ajj  

 

Barakallah fii 'ilmi Bapak 

Muhammad Iskandar telah 

dinyatakan LULUS dari Sidang 

Promosi DOKTORAL SPS di 

Kampus Universitas Pendidikan 

Indonesia, pada hari Kamis, 28 Januari 

2021. 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.instagram.com/p/CKnJJQhBW21/  

https://www.instagram.com/p/CKoZ5ITh02T/?igshid=19jtr3fd29ajj
https://www.instagram.com/p/CKoZ5ITh02T/?igshid=19jtr3fd29ajj
https://www.instagram.com/p/CKnJJQhBW21/
https://www.instagram.com/p/CKoZ5ITh02T/?igshid=19jtr3fd29ajj
https://www.instagram.com/p/CKoZ5ITh02T/?igshid=19jtr3fd29ajj
https://www.instagram.com/p/CKnJJQhBW21/
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Menjaga 

Kesehatan Ibu 

Hamil Saat 

Pandemi ? 
 

 

 

DT Aqiqah 

MQ Jasmine Medika 

DT Peduli 

Proudly Present!!!🎀🎀🎀 

 

Assalamualaikum Bunda Shalihah 🤗 

 

Kehamilan merupakan hal yang didambakan setiap wanita. 

Namun, apa jadinya kalo Bunda hamil di saat pandemi seperti 

ini ??? 

Nah, biar gak panik... Kita cari ilmu yuk dalam "Webinar 

Menjaga Kesehatan Ibu Hamil Saat Pandemi" bersama dr. 

Widiyastuti HQD, Sp. OG., M.Kes., .M.H.Kes (Dokter 

Spesialis Kandungan) pada…. 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.instagram.com/p/CKnTwHnhO26/   

https://www.instagram.com/p/CKnTwHnhO26/
https://www.instagram.com/p/CKnTwHnhO26/
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Barakallah Fii 

Umrik, Aa Gym 

“Kami atas nama santri Aa 
Gym mengucapkan 

barakallah fii umrik untuk 

gurunda tercinta KH. 

Abdullah Gymnastiar,” ujar 
Gatot Kunta Kumara, Ketua 

Yayasan Daarut Tauhiid (DT). 

 Kalimat ini disampaikan Gatot pada Jumat (29/1) yang 

bertepatan dengan hari lahir Pendiri Pondok Pesantren Daarut 

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

Menurutnya apa yang sering disampaikan oleh Aa Gym 

sangat membekas pada diri setiap santri. 

 “Setiap nasihat yang diberikan kepada kami, semata-

mata bentuk cinta seorang guru kepada santrinya. Kami sangat 

berterima kasih atas bimbingan dalam setiap urusan. Semoga 

Aa dan keluarga diberikan kesehatan, berkah umurnya. Aamin 

ya Allah,” ujarnya.  

 

Baca Selengkapnya Di 

https://www.daaruttauhiid.org/barakallah-fii-umrik-aa-gym/          
 

https://www.daaruttauhiid.org/barakallah-fii-umrik-aa-gym/
https://www.daaruttauhiid.org/barakallah-fii-umrik-aa-gym/
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Optimalkan Program MQ Pagi, Pesantren DT 

Kuatkan Sinergi 

MQ Pagi merupakan salah satu program dakwah Pesantren 

Daarut Tauhiid (DT) dengan pemateri utamanya KH. 

Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) dan para asatidz DT. 

Program ini diselenggarakan setiap pagi selepas salat Shubuh 

oleh Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Pesantren DT 

Bandung yang disiarkan melalui MQFM dan MQ Digital. 

Sebelum pandemi Covid-19, MQ Pagi biasanya 

dilaksanakan langsung di Masjid DT Bandung. Kemudian 

dipancarluaskan ke seluruh Indonesia bahkan ke manca 

negara melalui radio MQFM dan media online MQ Digital.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/optimalkan-program-mq-pagi-

pesantren-dt-kuatkan-sinergi/          

https://www.daaruttauhiid.org/optimalkan-program-mq-pagi-pesantren-dt-kuatkan-sinergi/
https://www.daaruttauhiid.org/optimalkan-program-mq-pagi-pesantren-dt-kuatkan-sinergi/
https://www.daaruttauhiid.org/optimalkan-program-mq-pagi-pesantren-dt-kuatkan-sinergi/
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STAI DT Ikuti Diskusi AKBAM 

Asosiasi Kampus Berakhlak Mulia (AKBAM) menggelar 

diskusi  daring yang melibatkan seluruh perguruan tinggi 

swasta, mulai dari Aceh, Papua, Sulawesi, Sumatera, dan 

Kalimantan. Tidak terkecuali STAI Daarut Tauhiid (DT) pun 

ikut serta dalam kegiatan tersebut. Berlangsung pada malam 

hari, dimulai dari pukul 20.00-22.00 WIB, Sabtu (23/1). 

Agenda utama adalah untuk mengetahui kondisi kampus 

swasta saat ini dan masa mendatang. Hadir sebagai 

pembicara, Adian Husaini yang merupakan Ketua AKBAM 

Nasional serta M. Budi Djatmiko sebagai Ketua Asosiasi 

Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI). 

 

Baca Selengkapnya di  

https://www.daaruttauhiid.org/stai-dt-ikuti-diskusi-akbam/  

 

https://www.daaruttauhiid.org/stai-dt-ikuti-diskusi-akbam/
https://www.daaruttauhiid.org/stai-dt-ikuti-diskusi-akbam/
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Mengenal Nabi Ulul Azmi, Santri 

MDTA Eco Pesantren: Seru Sekali! 

Santri kelas dua Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah 

(MDTA) Eco Pesantren Daarut Tauhiid (DT) melaksanakan 

Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara daring, Senin (25/1). 

Pembelajaran dibimbing oleh Nita, wali kelas dua. Sejarah 

Kebudayaan Islam (SKI) menjadi materi pembelajarannya. 

Mengenalkan SKI kepada santri kelas dua merupakan hal 

yang bisa dikatakan tidak mudah. Oleh karenanya digunakan 

metode pembelajaran yang tidak biasanya, yakni disampaikan 

melalui lagu berisi lirik. 

“Pada usia seperti ini, anak cenderung mudah bosan dan 
lupa jika melalui metode membaca teori saja. Untuk itu, para 

santri kita kenalkan sejarah Islam yakni tentang Nabi Ulul 

Azmi melalui sebuah lagu.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/mengenal-nabi-ulul-azmi-

santri-mdta-eco-pesantren-seru-sekali/    

 

https://www.daaruttauhiid.org/mengenal-nabi-ulul-azmi-santri-mdta-eco-pesantren-seru-sekali/
https://www.daaruttauhiid.org/mengenal-nabi-ulul-azmi-santri-mdta-eco-pesantren-seru-sekali/
https://www.daaruttauhiid.org/mengenal-nabi-ulul-azmi-santri-mdta-eco-pesantren-seru-sekali/
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Unta Nabi Soleh (Bagian 2) 

“Dan (Kami telah mengutus) kepada kaum Tsamud 
saudara mereka Soleh. Ia berkata: ‘Hai kaumku, sembahlah 
Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. 

Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari 

Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu, maka 

biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu 

mengganggunya dengan gangguan apa pun, (yang karenanya) 

kamu akan ditimpa siksaan yang pedih.’” (QS. al-A’raf [7]: 
73). 

Selain kemampuan menyimpan cadangan air dan 

memproduksi air susu yang cukup banyak, mukjizat unta 

betina Nabi Soleh as pun memiliki kelebihan lain. Ia 

mengandung secara azali tanpa melalui proses perkawinan 

terlebih dahulu.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/unta-nabi-soleh-bagian-2/      
 

 

https://www.daaruttauhiid.org/unta-nabi-soleh-bagian-2/
https://www.daaruttauhiid.org/unta-nabi-soleh-bagian-2/
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KEPEMIMPINAN DAN HAK UMMAT 

Rasulullah shalallahu ‘alaihi wassalam dan para sahabat 
merupakan pemimpin yang senantiasa mendahulukan 

kepentingan umatnya daripada kepentingan pribadi dan 

keluarga. Karena menjadi pemimpin berarti siap berkorban 

demi kepentingan orang banyak yang lebih besar. Menjadi 

pemimpin berarti siap melayani umat yang dipimpin, bukan 

kesiapan untuk dilayani. 

Seperti dijelaskan oleh Imam al-Mawardi bahwa 

kepemimpinan dalam Islam memiliki tujuan yang amat mulia. 

Yakni melanjutkan misi kenabian dalam menjaga dan 

mengamalkan agama, serta memimpin atau mengatur urusan 

manusia di dunia. Artinya kepemimpinan dalam Islam 

bukanlah hanya urusan horizontal seseorang dengan 

sekelompok orang yang dipimpinnya. 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/kepemimpinan-dan-hak-umat/        

https://www.daaruttauhiid.org/kepemimpinan-dan-hak-umat/
https://www.daaruttauhiid.org/kepemimpinan-dan-hak-umat/
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5 KIAT PRAKTIS POSITIF MENGATASI 

PERSOALAN HIDUP 

 

Sahabat, selama manusia masih hidup pasti dibekali 

dengan masalah hidup.Oleh sebab itu, ketika kita menghadapi 

masalah kita tidak boleh menyerah karena sesungguhnya 

Allah tidak pernah membebani seseorang dengan 

permasalahan melebihi kemampuan yang dimilikinya. 

Yuk sahabat, jangan menyerah dengan masalah baru yang 

kita hadapi. Perbanyak ikhtiar dan doa kepada Allah agar tau 

jalan pintas untuk menghadapinya.  

 

Baca Selengkapnya  

https://www.youtube.com/watch?v=aRzK3-xYlXI&t=4s  

https://www.youtube.com/watch?v=aRzK3-xYlXI&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=aRzK3-xYlXI&t=4s
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DOSA SAYA APA? HATI HATI 

TANDA JAUH DARI ALLOH  

 

َ يَْغِفُر قُْل يَا  ِ إِنَّ َّللاَّ ْحَمِة َّللاَّ ِعبَاِدَي الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَى أَنفُِسِهْم ََل تَْقنَُطوا ِمن رَّ
ِحيُم َوأَنِيبُوا إِلَى َربُِِّكْم َوأَْسِلُموا لَهُ ِمن قَْبِل أَن  الذُّنُوَب َجِميعاً إِنَّهُ ُهَو اْلغَفُوُر الرَّ

 يَأْتِيَُكُم اْلعَذَاُب ثُمَّ ََل تُنَصُرونَ 
 

“Katakanlah kepada hamba-hambaKu yang melampaui batas 

terhadap diri-diri mereka, janganlah kalian berputus asa dari 

rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa, 

sesungguhnya Dialah Zat Yang Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang. Maka kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah 

dirilah kepada-Nya sebelum datangnya azab kemudian kalian 

tidak dapat lagi mendapatkan pertolongan.” (QS. Az Zumar: 

53-54)  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.youtube.com/watch?v=7jPDIBYxY90   

https://www.youtube.com/watch?v=7jPDIBYxY90
https://www.youtube.com/watch?v=7jPDIBYxY90
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MARI KITA MENUA DENGAN RELA 

 

Simak Video Selengkapnya di 

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

  

https://www.youtube.com/watch?v=ihaboPSpvck
https://www.youtube.com/watch?v=ihaboPSpvck
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Pandemi Belum Berakhir, Pesantren DT 

Adakan Koordinasi Internal 

 Meski pandemi, kegiatan di Pesantren Daarut Tauhiid 

(DT) tidak berhenti. Jika biasanya program pesantren berjalan 

secara tatap muka atau mukim, maka saat masa pandemi 

seperti sekarang ini program dilaksanakan secara jarak jauh 

atau online. Salah satu alasannya untuk memutus mata rantai 

penularan Covid-19 yang belum mereda. 

 Pesantren DT menghadirkan program-program baru 

secara online. Beragam program baru ini untuk menggantikan 

sementara program biasanya yang tidak bisa berjalan semasa 

pandemi. 

 

 

Baca Selengkapnya Di 

https://www.daaruttauhiid.org/pandemi-belum-berakhir-

pesantren-dt-adakan-koordinasi-internal/            

https://www.daaruttauhiid.org/pandemi-belum-berakhir-pesantren-dt-adakan-koordinasi-internal/
https://www.daaruttauhiid.org/pandemi-belum-berakhir-pesantren-dt-adakan-koordinasi-internal/
https://www.daaruttauhiid.org/pandemi-belum-berakhir-pesantren-dt-adakan-koordinasi-internal/
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  PG & TK DT kembali Menerima Mahasiswa 

PPLSP UPI Tahun 2021 

PG & TK Daarut Tauhiid (DT) kembali mendapatkan 

kepercayaan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) 

untuk menerima mahasiswa dalam kegiatan Praktik 

Pengalaman Lapangan Satuan Pendidikan (PPLSP). 

Sebanyak lima mahasiswa yang mengikuti kegiatan PPLPS di 

PG & TK DT. 

Kegiatan yang dilaksanakan secara online ini dibuka 

langsung oleh Kepala Sekolah PG & TK DT Ade Karwati, 

Kamis (28/1). “Alhamdulillah kami bersyukur. Semoga 
dengan bergabungnya mahasiswa PPLSP dengan TK DT bisa 

memberikan nilai positif yang diberikan kepada UPI,” 
katanya. 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/pg-tk-dt-kembali-menerima-

mahasiswa-pplsp-upi-tahun-2021/            

 

https://www.daaruttauhiid.org/pg-tk-dt-kembali-menerima-mahasiswa-pplsp-upi-tahun-2021/
https://www.daaruttauhiid.org/pg-tk-dt-kembali-menerima-mahasiswa-pplsp-upi-tahun-2021/
https://www.daaruttauhiid.org/pg-tk-dt-kembali-menerima-mahasiswa-pplsp-upi-tahun-2021/
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Webinar SMP Adzkia: Bersiap menuju Sukses 

AKM 

Merdeka belajar adalah kebijakan besar dalam rangka 

mewujudkan transformasi pengelolaan pendidikan di 

Indonesia. Salah satunya dengan menghapus Ujian Nasional 

(UN) diganti Asesmen Kompetensi. Asesmen nasional sendiri 

terdiri dari tiga bagian yaitu Asesmen Kompetensi Minimum 

(AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. 

Diterapkannya kebijakan ini merupakan penanda 

perubahan paradigma evaluasi pendidikan dan peningkatan 

sistem evaluasi pendidikan.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/webinar-smp-adzkia-bersiap-

menuju-sukses-akm/  

 

https://www.daaruttauhiid.org/webinar-smp-adzkia-bersiap-menuju-sukses-akm/
https://www.daaruttauhiid.org/webinar-smp-adzkia-bersiap-menuju-sukses-akm/
https://www.daaruttauhiid.org/webinar-smp-adzkia-bersiap-menuju-sukses-akm/
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Keyakinan kepada Bintang 

“Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, 

agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat 

dan di laut. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan tanda-

tanda kebesaran (Kami) kepada orang-orang yang 

mengetahui.” (QS. al-An’am [6]: 97). 
Allah SWT menjadikan malam sebagai salah satu pakaian 

yang dengannya manusia bisa beristirahat dari segala hiruk 

pikuk aktivitas siang hari. Allah pun mengondusifkan malam 

dengan menghadirkan gelap yang tampak semakin indah 

berhias balutan gugusan bintang-bintang. Jika siang hari 

sangat cocok dan leluasa untuk beraktivitas apa pun, maka 

malam hari begitu aman dan nyaman untuk digunakan 

beristirahat melepas lelah atas semua aktivitas yang dilakukan 

pada siang harinya. 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/keyakinan-kepada-bintang/     

 

https://www.daaruttauhiid.org/keyakinan-kepada-bintang/
https://www.daaruttauhiid.org/keyakinan-kepada-bintang/
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Hati Haqqul Yakin 

Karunia Allah Ta’ala yang diterima akan terasa sebagai 
nikmat apabila kita bersyukur. Syukur itu mengikat nikmat 

yang sudah kita terima dan mengundang atau menarik nikmat 

yang belum diterima. Ada beberapa kunci penting yang perlu 

kita miliki agar menjadi pribadi yang pandai bersyukur. Kunci 

yang pertama ialah hati haqqul yakin bahwa segala karunia 

merupakan milik Allah dan dari Allah SWT. 

Hati yang senantiasa lurus, ajeg, yakin dengan sungguh-

sungguh bahwa Allah Ta’ala adalah sumber dari segalanya, 
bahwa hanya Allah yang kuasa atas segalanya adalah modal 

paling mendasar dan utama menjadi ahli syukur. Karena hati 

adalah cerminan diri kita sepenuhnya, Jika hati baik maka 

seluruh diri kita akan baik. Dan Allah Maha Mengetahui 

keadaan paling rahasia yang tersimpan di dalam hati kita. 

Tiada syukur bagi orang yang tidak ada keyakinan kepada 

Allah di dalam hatinya.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/hati-haqqul-yakin/       

https://www.daaruttauhiid.org/hati-haqqul-yakin/
https://www.daaruttauhiid.org/hati-haqqul-yakin/
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ORANG YANG BERUNTUNG DALAM 

MENGGUNAKAN WAKTU 

 

Allah Azza wajalla berfirman: 

 

١ََۡلع ۡصرَ ٱوَ  ََ نَ ٱإ نَّ نس َٰ ََۡۡل  َُخۡسٍر ٢َل ف ي ََ ينَ ٱإ َّلَّ ََلَّذ  لُواْ ع م  َو  نُواْ ام  تَ ٱء  ل ح َٰ َلصََّٰ
ۡواَْب َ اص  ت و  ق َ ٱو  ۡواَْب ََۡلح  اص  ت و  ۡبرَ ٱو  ٣َلصَّ  

 

“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar 

dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan 

mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya 

mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi 

kesabaran”. (QS. Al-Ashr:1-3) 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.youtube.com/watch?v=kRT1Ucy82iE         

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kRT1Ucy82iE
https://www.youtube.com/watch?v=kRT1Ucy82iE
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Selamat Harlah 

 

Keluarga Besar Daarut Tauhiid mengucapkan Selamat Harlah 

kepada Nahdlatul 'Ulama yang ke 95. 

 

Khidmat Nahdlatul Ulama, 

Menyebarkan Aswaja, 

Membumikan Wasathiyyatul Islam, 

dan Meneguhkan Komitmen Kebangsaan. 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.instagram.com/p/CKs7PgUBD2b/  

 

https://www.instagram.com/p/CKs7PgUBD2b/
https://www.instagram.com/p/CKs7PgUBD2b/
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https://www.youtube.com/channel/UCqaEjKR2Vt0aa5EKDi1FSJw
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Ingin Jadi 

Pribadi 

Indah ? 

 

#Pelajaranadabadab #KelasAaGym #EksperimenAaGym  

#AaGymmoving  #TouringSilaturahimtaklim 

 

Tentu kita sangat senang dengan keindahan, begitu juga 

Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Maha indah.  

 

Allah Ta'ala menyukai hamba-hambanya yang memiliki 

pribadi yang indah. Indah yang seperti apa ya yang 

dimaksud?  

 

Silahkan tonton videonya yaaa 

Semoga jadi jalan hikmah dan manfaat 

 

Simak Video Selengkapnya di 

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

SaFfA&t=7s&pbjreload=101  

 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=cHXREYSaFfA&t=7s&pbjreload=101
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=cHXREYSaFfA&t=7s&pbjreload=101
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=cHXREYSaFfA&t=7s&pbjreload=101
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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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https://www.daaruttauhiid.org/

