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Daarut Tauhiid Gelar Doa Bersama 

untuk Gun Guna 

 Kabar duka atas wafatnya Gun Gun Cahya Gumilar 

setelah mendapatkan perawatan intensif karena Covid-19 di 

Rumah Sakit Hermina Pasteur, masih menyisakan kesedihan. 

Gun Gun merupakan santri karya di SMP DTBS Putra. 

Semasa hidupnya, ia dikenal sebagai sosok periang dan 

totalitas dalam berkarya. Hal ini disampaikan Gatot Kunta 

Kumara, Ketua Yayasan Daarut Tauhiid (DT) dalam acara 

Doa untuk Sahabat Gun Gun Cahya Gumilar. Acara ini 

disiarkan melalui Zoom Meeting dan YouTube DT Peduli, 

serta diikuti ribuan santri karya DT, pada Ahad (17/1). 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/daarut-tauhiid-gelar-doa-

bersama-untuk-gun-gun/     

https://www.daaruttauhiid.org/daarut-tauhiid-gelar-doa-bersama-untuk-gun-gun/
https://www.daaruttauhiid.org/daarut-tauhiid-gelar-doa-bersama-untuk-gun-gun/
https://www.daaruttauhiid.org/daarut-tauhiid-gelar-doa-bersama-untuk-gun-gun/
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Program Pesantren Virtual 

Pesantren Daarut Tauhiid (DT) melalui unit Dewan 

Kemakmuran Masjid (DKM) DT Bandung kembali 

menyelenggarakan program-program pesantren virtual 

(daring) yang akan diselenggarakan sepanjang tahun 2021. 

Dadang Subagja selaku Ketua DKM DT mengatakan tahun ini 

Pesantren DT belum membuka pesantren mukim dan tetap 

akan menyelenggarakan program-program virtual. 

“Tahun ini kami belum membuka program pesantren 
mukim, paling tidak sampai pertengahan tahun. Oleh karena 

itu, program pesantren yang biasanya mukim dialihkan 

menjadi program-program virtual. Harapannya kaum 

muslimin di mana pun berada tetap bisa belajar dan 

mendapatkan pendidikan agama Islam dari rumahnya masing-

masing tanpa harus datang langsung ke Daarut Tauhiid,” 
ujarnya. 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/tahun-2021-dkm-dt-kembali-

selenggarakan-program-pesantren-virtual/    

https://www.daaruttauhiid.org/tahun-2021-dkm-dt-kembali-selenggarakan-program-pesantren-virtual/
https://www.daaruttauhiid.org/tahun-2021-dkm-dt-kembali-selenggarakan-program-pesantren-virtual/
https://www.daaruttauhiid.org/tahun-2021-dkm-dt-kembali-selenggarakan-program-pesantren-virtual/
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Pembukaan 

Semester Genap 

Santri Diniyah 

Takmiliyah 

Awaliyah Eco 

Pesantren DT 

Rabu (13/1), 

Diniyah Takmiliyah 

Awaliyah (DTA) Eco 

Pesantren Daarut 

Tauhiid (DT) 

mengadakan pembukaan semester genap tahun ajaran 

2020/2021. Acara ini dihadiri 32 santri serta orangtuanya 

melalui aplikasi Zoom Meeting. Sementara dari Pesantren DT 

hadir Ustaz Mulyadi Al Fadhil sebagai Penanggung jawab 

Sementara (Pjs) Kepala Harian Pesantren, Ustaz Pepep 

Hambali sebagai Kepala Sekolah DTA Eco Pesantren DT, dan 

Ai Nita sebagai Wakil Kepala Bagian Kurikulum, serta para 

staf pengajar. 

Melalui pembelajaran jarak jauh semester genap ini, Ustaz 

Pepep menghimbau adanya kerja sama antara sekolah dan 

juga orangtua dalam mendampingi proses pembelajaran setiap 

anak. 

“Saya berterima kasih kepada seluruh orangtua karena 
tidak memungkiri bahwa pada kondisi sekarang, orang tua 

adalah guru sebenarnya.  

 

Baca Selengkapnya di 

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

santri-diniyah-takmiliyah-awaliyah-eco-pesantren-dt/     

https://www.daaruttauhiid.org/pembukaan-semester-genap-santri-diniyah-takmiliyah-awaliyah-eco-pesantren-dt/
https://www.daaruttauhiid.org/pembukaan-semester-genap-santri-diniyah-takmiliyah-awaliyah-eco-pesantren-dt/
https://www.daaruttauhiid.org/pembukaan-semester-genap-santri-diniyah-takmiliyah-awaliyah-eco-pesantren-dt/
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Sejarah Al-Quran (Bagian 3)  

Sesudah sempurna persesuaian terhadap semua ayat-ayat 

al-Quran: tempatnya di dalam surah dan penertiban surah, 

Khalifah Utsman pun memerintahkan membuat salinan 

sebanyak empat buah mushaf dari naskah pertama yang 

dinamai naskah al-Imam. Satu naskah itu dikirim ke Mekah, 

satu naskah dikirim ke Kufah, satu naskah dikirim ke Bashrah, 

dan satu naskah lagi di kirim ke Syam. 

Asal salinan asli yang ditulis badan lajnah itu berada di 

tangan Khalifah Utsman sendiri. Beliau memerintahkan 

supaya disita segala shuhuf-shuhuf yang terdapat di 

masyarakat dan membakarnya. Beliau pun mengimbau 

supaya kamu muslimin membaca al-Quran dengan qira’at 
yang sesuai dengan mushaf al-Imam. 

Berkata al-Qadhi Abu Bakar dalam kitab al-Intishar, 

“Utsman tidak bermaksud seperti yang dimaksudkan oleh 
Abu Bakar yaitu menulis al-Quran di atas halaman kertas.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/sejarah-al-quran-bagian-3/    

https://www.daaruttauhiid.org/sejarah-al-quran-bagian-3/
https://www.daaruttauhiid.org/sejarah-al-quran-bagian-3/


 

 

  
                        EDISI KETIGA BULAN JANUARI    |5 

 

Al-Quran Mukjizat Agung 
Saudaraku, mukjizat terbesar yang Allah Ta’ala turunkan 
kepada rasul-Nya adalah al-Quran. Allah mengutus Nabi 

Muhammad shalallahu ‘alaihi wassalam untuk 
menyampaikan Quran kepada seluruh umat manusia, 

sehingga al-Quran menjadi pedoman hidup umat manusia 

hingga akhir zaman. Allah Ta’ala berfirman: 
 

ِ اْلٰعلَِمْيَن ۗ ﴿الشعراء :  ۲۱۹َواِنَّٗه لَتَْنِزْيُل َرب   

ْوُح اْْلَِمْيُن ۙ ﴿الشعراء :  ۱۹۳نََزَل بِِه الرُّ  

۱۹۴َعٰلى قَْلبَِك ِلتَُكْوَن ِمَن اْلُمْنِذِرْيَن ۙ ﴿الشعراء :   

بِْيٍن ۗ ﴿الشعراء :  ٍ مُّ ۱۹۵بِِلَساٍن َعَربِي   

Artinya: “Dan sungguh, (al-Quran) ini benar-benar 

diturunkan oleh Tuhan seluruh alam, yang dibawa turun oleh 

ar-Ruh al-Amin (Jibril) ke dalam hatimu (Muhammad) agar 

engkau termasuk orang… 

 

Baca Selengkapnya di 

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

sejarah-al-quran-bagian-3/   

https://www.daaruttauhiid.org/https-www-daaruttauhiid-org-sejarah-al-quran-bagian-3/
https://www.daaruttauhiid.org/https-www-daaruttauhiid-org-sejarah-al-quran-bagian-3/
https://www.daaruttauhiid.org/https-www-daaruttauhiid-org-sejarah-al-quran-bagian-3/
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Celetek Celetuk Pembawa Masalah 
Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص Bersabda : 

 

ا بَْيَن اْلَمْشِرقِ  إِنَّ  اْلعَْبدَ لَيَتََكلَُّم بِاْلَكِلَمِة َما يَتَبَيَُّن فِْيَها، يَِزلُّ بَِها فِي النَّاِر أَْبعَدَ ِممَّ  

 

"Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan suatu kata 

yang ia tidak memerhatikannya,tidak memikirkan 

kejelekannya dan tidak khawatir akan akibat/dampaknya, 

ternyata karenanya ia dilemparkan ke dalam neraka lebih 

jauh dari apa-apa yang ada di antara masyriq/timur.”  

(HR. Al-Bukhari no. 6477 dan Muslim no. 7406, 7407)  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.youtube.com/watch?v=NcG0Bs6hfqA&feature

=youtu.be  

 

https://www.youtube.com/watch?v=NcG0Bs6hfqA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NcG0Bs6hfqA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NcG0Bs6hfqA&feature=youtu.be
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DAARUT TAUHIID BERDUKA 

Selamat Jalan Sahabat 

Jazakumullah Khairan Katsiran atas perjuangan dan 

dedikasinya dengan baik selama menjadi Santri Karya Daarut 

Tauhiid.  

Semoga Allah membalas dengan beratnya timbangan amal 

baik di surga yang telah Allah janjikan. 

Selamat Jalan wahai Sahabat kami...   

Gun Gun Cahya Gumilar bin Ukus (dimakamkan di 

Pemakaman Keluarga Sutawangi-Jatiwangi-Majalengka, 17 

Januari 2021). 

Semoga Allah pertemukan dan dikumpulkannya kita di 

Surga-Nya nanti. Aamiin Yaa Rabbal'alamiin. 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.youtube.com/watch?v=nwLwjBBKZVI&featur

e=youtu.be  

 

https://www.youtube.com/watch?v=nwLwjBBKZVI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nwLwjBBKZVI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nwLwjBBKZVI&feature=youtu.be
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BERKATA BAIK ATAU DIAM 

Sahabatku sekalian... 

 

Seringkali kita melakukan sesuatu hal yang sia-sia, bahkan 

menjadi buruk bagi orang lain. Begitu juga dengan ucapan dan 

perkataan kita. 

Oleh karena itu mari kita evaluasi diri kita kembali dan 

juga mulai bertobat akan perbuatan tersebut. 

Dan mari kita simak Nasihat dari Gurunda kita, semoga 

bisa menjadi manfaat bagi kita semua 

 

Baca Selengkapnya di  

https://www.instagram.com/p/CKLKp69Hdmz/  

 

 

https://www.instagram.com/p/CKLKp69Hdmz/
https://www.instagram.com/p/CKLKp69Hdmz/
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Umur, memaknai hakikat 

umur 

 

“Waktumu adalah umurmu. 
Umurmu adalah modal 

utamamu. Itulah yang bisa kau 

niagakan untuk sampai ke 

kebahagiaan abadi di Sisi 

Allah Taala. Nafas yang sudah 

dihembuskan adalah permata 

tapi sudah tidak bernilai lagi. 

Hilang tanpa pengganti.” 

(Imam Al Ghazali) 

Baca Selengkapnya di 

https://ww w.instagram.com/p/CKKu2xXBVN4/  

 

Murah Hati 
 

“Sungguh menakjubkan perkara 
orang yang beriman, karena segala 

perkaranya adalah baik. Jika ia 

mendapatkan kenikmatan, maka ia 

bersyukur. Dan jika ia tertimpa 

musibah atau kesulitan, ia 

bersabar karena mengetahui 

bahwa hal tersebut adalah baik 

baginya.” 

 (HR Muslim). 

 

Baca Selengkapnya di  

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

https://www.instagram.com/p/CKKu2xXBVN4/
https://www.instagram.com/p/CKLA_gaBDQw/
https://www.instagram.com/p/CKKu2xXBVN4/
https://www.instagram.com/p/CKLA_gaBDQw/
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5 TIPS MENGHADAPI UJIAN 

HIDUP 

Mari sahabat, kita simak microblog Daarut Tauhiid, semoga 

bermanfaat.  

 

Baca Selengkapnya di  

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

 

Salah satu bentuk nikmat 

dalam hidup adalah kita bisa 

menikmati bacaan sholat 

kita. 

Dan salah satu kunci 

penting sholat khusyu, 

adalah bacaan yang tartil. 

Sudahkah bacaan Al Quran 

sahabat lancar dan benar? 

 

Baca Selengkapnya di  

https://www.instagram.com/p/CKLcc66B-lV/  

https://www.instagram.com/p/CKLkVBbhgKg/
https://www.instagram.com/p/CKLcc66B-lV/
https://www.instagram.com/p/CKLkVBbhgKg/
https://www.instagram.com/p/CKLkVBbhgKg/
https://www.instagram.com/p/CKLkVBbhgKg/
https://www.instagram.com/p/CKLcc66B-lV/
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Segera Daftar 

Kuota Terbatas!  
Menjadi Pengusaha Sukses 

& Berkah bersama 

Program Santripreneur 

Daarut Tauhiid 

Program Santripreuneur 

adalah Program Pesantren 

Virtual yang dirancang 

khusus selama tiga bulan 

untuk melahirkan pengusaha yang berwawasan Islami, 

berakhlakul karimah serta memiliki kemampuan dasar untuk 

menjadi pengusaha sukses dan berkah. 

 

Baca Selengkapnya di 

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

 

 

 Live PARIWARA 
🗓 Senin, 18 Januari 2021 
🕘 Pukul 16.00 - 17.00 wib 

🔸Narasumber : 

- Gun Gun Saptari Hidayat, 

ST,.MBA 

🔸Host: 

Dikri Muhammad 

🔸Tema : 

Nabung Sampah Jadi Emas 

Baca Selengkapnya di  

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

https://www.instagram.com/p/CKLcspYhcPd/
https://www.instagram.com/p/CKLWu_BhNOY/
https://www.instagram.com/p/CKLcspYhcPd/
https://www.instagram.com/p/CKLWu_BhNOY/


 

                               EDISI KETIGA BULAN JANUARI    | 1 

 

Kondisi Terkini A Deda, Adik Aa Gym 

“57 tahun bernafas, baru terasa kalau sehat itu nikmat yang 
luar biasa,” ujar Abdurrahman Yuri (A Deda), Rabu (13/1) 
saat Kajian MQ Pagi. 

 Pembina Yayasan Daarut Tauhiid (DT) dan adik 

Kandung KH. Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) ini, 

menyampaikan kondisi terkininya kepada para santri dan 

jamaah yang mengikuti kajian via YouTube dan Facebook 

pribadi Aa Gym. Sebelumnya A Deda dikabarkan positif 

mengalami Covid-19. 

 “A Deda rencananya akan ke Rumah Sakit Edelwis 
Bandung pada tanggal 24 Desember 2020.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/kondisi-terkini-a-deda-adik-

aa-gym/      

https://www.daaruttauhiid.org/kondisi-terkini-a-deda-adik-aa-gym/
https://www.daaruttauhiid.org/kondisi-terkini-a-deda-adik-aa-gym/
https://www.daaruttauhiid.org/kondisi-terkini-a-deda-adik-aa-gym/
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Upgrading Digital Marketing, Upaya 

Pesantren DT Hadapi Era Digital 
Era digital telah mendominasi dunia. Khususnya di masa 

pandemi ini, yang mana digitalisasi menjadi sarana utama 

dalam segala bidang kehidupan. Secara data pun masyarakat 

pengguna jaringan online dan media sosial terus meningkat, 

tak terkecuali di Indonesia. 

Menyikapi fenomena tersebut, tim Syiar dan Renbang 

Lembaga Pesantren Daarut Tauhiid (DT) mengadakan 

upgrading Digital Marketing sebagai bekal keilmuan SDM 

dalam menjalankan tugas di lembaga. Upgrading 

dilaksanakan pada Jumat (15/1) bersama Taufik Ardi, 

konsultan digital marketing dan sosial media advertiser. 

Sebelum materi dimulai, kegiatan diawali sambutan dari 

Yana Nurjaman selaku Sekretaris Lembaga Pesantren.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/upgrading-digital-marketing-

upaya-pesantren-dt-hadapi-era-digital/      

https://www.daaruttauhiid.org/upgrading-digital-marketing-upaya-pesantren-dt-hadapi-era-digital/
https://www.daaruttauhiid.org/upgrading-digital-marketing-upaya-pesantren-dt-hadapi-era-digital/
https://www.daaruttauhiid.org/upgrading-digital-marketing-upaya-pesantren-dt-hadapi-era-digital/
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Wakaf di 

Masa 

Daulah 

Islam 
Praktik wakaf menjadi lebih luas pada masa Dinasti 

Umayyah dan Dinasti Abbasiyah. Peruntukannya tidak hanya 

untuk orang-orang miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal 

untuk membangun lembaga pendidikan, membangun 

perpustakaan, dan membayar gaji para staf, para guru dan 

beasiswa. Antusiasme masyarakat pada pelaksanaan wakaf 

telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan 

wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan 

ekonomi masyarakat. 

Seperti yang dibahas oleh Solikhul Hadi pada 

Perkembangan Wakaf dari Tradisi Menuju Regulasi, kala 

masa dinasti Umayyah yang menjadi hakim di Mesir adalah 

Taubah bin Ghar al-Hadhramy dan khalifah saat itu adalah 

Hisyam bin Abdul Malik. Ia sangat perhatian dan tertarik 

dengan pengembangan wakaf sehingga terbentuk lembaga 

wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya di bawah 

pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali 

dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan di 

seluruh negara muslim.  

 

Baca Selengkapnya di  

https://www.daaruttauhiid.org/wakaf-di-masa-daulah-islam/  

 

https://www.daaruttauhiid.org/wakaf-di-masa-daulah-islam/
https://www.daaruttauhiid.org/wakaf-di-masa-daulah-islam/
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Ketawaduan Nabi Muhammad 

Nabi Muhammad adalah manusia yang paling mulia 

akhlaknya. Tidak ada yang menandingi ketinggian akhlak 

beliau. Siti Aisyah menerangkan bahwa akhlak Nabi 

Muhammad adalah al-Quran. Dengan kemuliaan akhlaknya 

inilah, Islam bisa tumbuh dan berkembang. 

Meskipun pada perjalanan dakwah beliau banyak sekali 

orang-orang yang menentang dengan sangat kasar. Tetapi itu 

tidak membuatnya menampakan balasan yang buruk. Dan 

salah satu sifat mulia Rasulullah adalah ketawaduannya. 

Meskipun kedudukan Nabi Muhammad sangatlah tinggi 

dan agung, namun sama sekali tidak menampakan ciri 

kemegahan dunia pada hidupnya. Beliau senantiasa berada 

dalam kesederhanaan hidup meski kedudukan beliau setara 

bahkan melebihi raja-raja dunia. Nabi Muhammad adalah 

sosok yang sangat dekat dengan orang-orang di sekitarnya.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/ketawaduan-nabi-muhammad/     

https://www.daaruttauhiid.org/ketawaduan-nabi-muhammad/
https://www.daaruttauhiid.org/ketawaduan-nabi-muhammad/
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Mengambil Pelajaran Dari 

Bencana 
Sahabat, sekarang kita terbuai oleh keindahan dan kesenangan 

dunia. Tanpa disadari, bahwa kesenangan dan keindahan 

dalam sekejap bisa tergantikan oleh Allah dengan bencana. 

Baru setelah itu kita menyadari bahwa keindahan dan 

kesenangan dunia ini hanyalah fatamorgana, tidak nyata. 

Satu-satunya hal yang nyata adalah sampai dimana amalan 

kita sekarang? 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.youtube.com/watch?v=ErMZ0uCcpDE    

https://www.youtube.com/watch?v=ErMZ0uCcpDE
https://www.youtube.com/watch?v=ErMZ0uCcpDE


 

 

  
                        EDISI KETIGA BULAN JANUARI    |6 

CIRI KUALITAS KEISLAMAN 

SEORANG MUSLIM 

 

 اْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم اْلُمْسِلُمْوَن ِمْن ِلَسانِِه َويَِدهِ 
Artinya: 

“Seorang muslim (yang baik) adalah yang kaum muslimin 
selamat dari keburukan lisan dan tangannya.” 

 

(HR. Bukhari no. 10) 

Sahabat yang baik, Muslim yang baik adalah orang yang 

damai dalam dirinya dan selalu menebarkan kedamaian 

untuk orang lain agar terwujud kehidupan yang adil, 

maslahat, tentram, dan penuh dengan kebahagiaan. 

 

Baca Selengkapnya di  

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

0&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=wC_auKTel-0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wC_auKTel-0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wC_auKTel-0&feature=youtu.be
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Tidak Akan Ada Yang Luput Dari Pengawasan Allah 

ُهَو َخلَقَُكۡم ؕ َوقَالُۡوا ِلُجلُۡوِدِهۡم ِلَم َشِهْدتُّۡم َعلَۡينَا ُ الَِّذۡىۤۡ اَۡنَطَق ُكلَّ َشۡىٍء وَّ ا اَۡنَطقَنَا ّٰللاه  قَالُۡوۤۡ
اِلَۡيِه تُۡرَجعُۡونَ  ةٍ وَّ َل َمرَّ   اَوَّ

ا ُكۡنتُۡم تَۡستَتُِرۡوَن اَۡن يَّۡشَهدَ َعلَۡيُكۡم َسۡمعُُكۡم َوََلۤۡ اَۡبَصاُرُكۡم َوََل ُجلُۡودُُكۡم َوٰلِكۡن َظنَۡنتُۡم َومَ 
ا تَۡعَملُۡونَ  مَّ َ ََل يَۡعلَُم َكثِۡيًرا ِمِّ  اَنَّ ّٰللاه

Dan mereka berkata kepada kulit mereka, "Mengapa kamu 

menjadi saksi terhadap kami?" (Kulit) mereka men-jawab, 

"Yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah, yang 

(juga) menjadikan segala sesuatu dapat berbicara, dan Dialah 

yang menciptakan kamu yang pertama kali dan hanya kepada-

Nya kamu dikembalikan." 

Dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian 

pendengaran, penglihatan dan kulitmu terhadapmu bahkan 

kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa 

yang kamu lakukan. 

QS. Fussilat 21-22 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.youtube.com/watch?v=p95PVlmfllE&feature=y

outu.be   

 

https://www.youtube.com/watch?v=p95PVlmfllE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=p95PVlmfllE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=p95PVlmfllE&feature=youtu.be
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BENCANA 

AKIBAT DARI 

DOSA 

"Dan kami sungguh benar-benar 

akan menguji kalian sampai kami 

mengetahui orang-orang yang 

bersungguh-sungguh di antara 

kalian dan orang-orang yang bersabar. 

(Q.s Muhammad:31) 

 

Maka seorang yang beriman apabila dia diberi ujian maka dia 

pun bersabar, mengambil pelajaran, dan meminta ampunan, 

serta tidak menyibukkan diri dengan mencela orang yang 

berbuat jahat kepadanya. Maka Allah Maha Bijaksana lagi 

Adil. Kemudian dia memuji Allah atas keselamatan 

agamanya. 

(Al imam Adz-Zhahabi) 

 

Baca Selengkapnya Di 

https://www.instagram.com/p/CKN3vEyB1vN/  

 

 

https://www.instagram.com/p/CKN3vEyB1vN/
https://www.instagram.com/p/CKN3vEyB1vN/
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Bismillahirrahmanirrahim 

Memaknai musibah dalam pandangan seorang muslim. 

Yuk sahabat, mari kita simak Microblog Daarut Tauhiid. 

Semoga bermanfaat.  

 

Baca Selengkapnya di  

https://www.instagram.com/p/CKOe2z7hxJK/  

 

Peduli Gempa 

SULBAR 
Gempa dengan kekuatan 

magnitudo 6,2 SR 

menimbulkan korban jiwa 

dan kerusakan bangunan 

cukup parah, diantaranya 

ada Hotel Maleo dan Kantor 

Gubernur SULBAR serta unit fasilitas kesehatan seperti 

Rumah Sakit dan rumah-rumah warga mengalami rusak berat  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.instagram.com/p/CKNkri0BhV1/  

https://www.instagram.com/p/CKOe2z7hxJK/
https://www.instagram.com/p/CKNkri0BhV1/
https://www.instagram.com/p/CKOe2z7hxJK/
https://www.instagram.com/p/CKOe2z7hxJK/
https://www.instagram.com/p/CKOe2z7hxJK/
https://www.instagram.com/p/CKNkri0BhV1/
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PINTU SURGA 

KHUSUS 

WANITA 

Sahabat fillah, 

Banyak amalan muslimah 

untuk menjadi pembuka pintu 

surga, salah satunya adalah dari 

peran dan kodratnya sebagai 

wanita sendiri. 

Mari kita simak uraian lengkapnya dalam kajian MQ Pagi 

Muslimah. 

Bersama: 

Ustadzah Erika, Lc., MA 

 

Tema: 

“Pintu Surga yang Hanya Bisa Dimasuki oleh Wanita” 

🗓️ Rabu, 20 Januari 2021 

7 Jumadil Akhir 1442 H 

🕔 Pukul : 05:00 – 06:00 WIB 

 

Kajian ini dapat disimak melalui : 

Radio MQ FM 102.7 Bandung 

atau 

Live Streaming 

www.mqfmnetwork.com 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.instagram.com/p/CKOlDBVBBu3/  

http://www.mqfmnetwork.com/
https://www.instagram.com/p/CKOlDBVBBu3/
https://www.instagram.com/p/CKOlDBVBBu3/
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LPPOM MUI: Vaksin Sinovac Halal dan 

Thoyib 

 Kehalalan vaksin sinovac menjadi pro kontra bagi 

masyarakat tanah air. Hal ini membuat sebagian masyarakat 

tidak ingin divaksin karena meyakini vaksin yang dibuat di 

Tiongkok itu belum diuji klinis. Ada juga yang enggan 

menjadi “tikus percobaan”.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/lppom-mui-vaksin-sinovac-

halal-dan-thoyib/       

https://www.daaruttauhiid.org/lppom-mui-vaksin-sinovac-halal-dan-thoyib/
https://www.daaruttauhiid.org/lppom-mui-vaksin-sinovac-halal-dan-thoyib/
https://www.daaruttauhiid.org/lppom-mui-vaksin-sinovac-halal-dan-thoyib/
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IDI Jabar: Vaksin untuk Ciptakan 

Antibodi Kuat 

Vaksin sinovac sudah melalui uji klinis yang diawasi 

Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran (FK Unpad) dan 

Biofarma. Namun adanya keengganan sebagian masyarakat 

untuk divaksin, menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk. 

Meyakinkan bahwa vaksin sinovac aman dan bermanfaat bagi 

masyarakat. 

Pada Sabtu (16/1), dr. Eka Mulyana dalam Kajian MQ Pagi 

yang dipandu oleh Pembina Pondok Pesantren Daarut Tauhiid 

(DT) KH. Abdullah Gymnastiar (Aa Gym), menuturkan 

bahwa proses halal dari vaksin sinovac yang dikeluarkan MUI 

dan BPOM menunjukkan keamanan vaksin tersebut. 

“Vaksin yang ada ini untuk menciptakan sistem antibodi 
yang kuat dalam menangkal virus.   

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/idi-jabar-vaksin-untuk-

ciptakan-antibodi-kuat/       

https://www.daaruttauhiid.org/idi-jabar-vaksin-untuk-ciptakan-antibodi-kuat/
https://www.daaruttauhiid.org/idi-jabar-vaksin-untuk-ciptakan-antibodi-kuat/
https://www.daaruttauhiid.org/idi-jabar-vaksin-untuk-ciptakan-antibodi-kuat/
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Dibuka, Program Tahfizul 

Quran Tematik Angkatan 

Kedua 
Siapa yang berjuang, dialah yang akan berhasil. Begitulah 

kalimat yang disampaikan Sigit Bayu Anggoro, Kepala Unit 

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

sambutannya pada pembukaan Program TQT Angkatan 2 dan 

Lanjutan, Ahad (17/1), daring via zoom. 

“Sejatinya program ini adalah tentang perjuangan kita, 
yang berhasil nanti satu bulan menghafal dengan tadabbur–
nya, dengan kecintaan kepada-Nya adalah yang berjuang. 

Yang paling ikhlas hatinya, yang paling semangat berjuang 

menghafalnya, termasuk menggunakannya dan me-

murojaah–nya ketika salat maupun di luar salat,” kata Sigit. 
 

Baca Selengkapnya di 

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

quran-tematik-angkatan-kedua/  

https://www.daaruttauhiid.org/dibuka-program-tahfizul-quran-tematik-angkatan-kedua/
https://www.daaruttauhiid.org/dibuka-program-tahfizul-quran-tematik-angkatan-kedua/
https://www.daaruttauhiid.org/dibuka-program-tahfizul-quran-tematik-angkatan-kedua/
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Pendidikan Jiwa dalam Kajian 

Ma’rifatullah 

Kajian Ma’rifatullah merupakan program kajian yang 
biasanya diselenggarakan setiap Kamis malam di Daarut 

Tauhiid (DT). Kajian ini senantiasa diikuti ratusan santri dan 

masyarakat umum. KH. Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) 

sebagai pemateri utama memberikan banyak pembahasan 

yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah Ta’ala. Dengan 
gaya penuturannya yang khas, menjadi daya tarik tersendiri 

bagi Kajian Ma’rifatullah ini. 

Pembahasan Aa Gym sering memadupadankan beberapa 

kitab hadis, Kitab al-Hikam karya Syaikh Ibnu Atha’illah, dan 
banyak kitab lain yang bertema penyucian jiwa. Aa Gym 

biasanya menggunakan tema dengan mengambil salah satu 

sifat Allah Ta’ala, seperti sifat Penyayang (ar-Rahman).  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/pendidikan-jiwa-dalam-

kajian-marifatullah/      

https://www.daaruttauhiid.org/pendidikan-jiwa-dalam-kajian-marifatullah/
https://www.daaruttauhiid.org/pendidikan-jiwa-dalam-kajian-marifatullah/
https://www.daaruttauhiid.org/pendidikan-jiwa-dalam-kajian-marifatullah/
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Fokus menjadi Pribadi Bagus 

Sahabatku, pernahkah melihat kaca pembesar atau lup? 

Dalam istilah bahasa Sunda disebut dengan suryakanta. 

Dahulu saat kita masih kanak-kanak, mungkin guru kita di 

sekolah pernah mengajarkan bagaimana kaca pembesar bisa 

membakar kertas atau daun yang kering. 

Kaca pembesar itu diposisikan di atas kertas atau daun 

kering dengan jarak tertentu, dan di bawah terik sinar 

matahari. Sinar matahari yang diserap kaca pembesar itu akan 

mengarah kepada kertas atau daun kering, dan lama-kelamaan 

akan timbul asap di sana sebelum kemudian terbakar. Kaca 

pembesar itu telah memfokuskan sinar matahari yang 

diterimanya, sehingga mampu membakar kertas atau daun 

kering tersebut. Namun, tidak demikian keadaannya jika ia 

tidak fokus. 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/fokus-menjadi-pribadi-bagus-

2/     

https://www.daaruttauhiid.org/fokus-menjadi-pribadi-bagus-2/
https://www.daaruttauhiid.org/fokus-menjadi-pribadi-bagus-2/
https://www.daaruttauhiid.org/fokus-menjadi-pribadi-bagus-2/
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RAHASIA AGAR MEMILIKI HATI YANG 

IKHLAS 

Yuk simak video lengkapnya di 

https://www.youtube.com/watch?v=UAkAlG67JA8&feature

=youtu.be  

 

Persiapan 

Bekal Dalam 

Kematian 

Tentu tidak ada yang 

mengetahui kapankah ajal 

akan datang kepada diri 

kita? Dan terkadang pula, ajal datang secara tiba-tiba. Maka 

dari itu Mari kita persiapkan bekal kita dalam menghadapi 

kematian yang akan datang…. 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.instagram.com/tv/CKQ6iulMgVy/?igshid=1sau

rmq9kz9fc    

https://www.youtube.com/watch?v=UAkAlG67JA8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UAkAlG67JA8&feature=youtu.be
https://www.instagram.com/tv/CKQ6iulMgVy/?igshid=1saurmq9kz9fc
https://www.instagram.com/tv/CKQ6iulMgVy/?igshid=1saurmq9kz9fc
https://www.youtube.com/watch?v=UAkAlG67JA8&feature=youtu.be
https://www.instagram.com/tv/CKQ6iulMgVy/?igshid=1saurmq9kz9fc
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Banjir Bandang 

Landa 

Kawasan 

Gunung Mas 

Puncak, Bogor 

 

Selasa (19/1), kawasan Gunung Mas Puncak, Kecamatan 

Cisarua, Kabupaten Bogor dilanda banjir bandang. 

Dalam sebuah video amatir, terlihat material banjir 

bandang yang bercampur lumpur mengalir deras disertai 

batang-batang pohon yang melintang dan ikut hanyut. 

Sahabat, mari kirimkan doa terbaik untuk keselamatan 

warga dan negeri kita tercinta. Ayo berikhtiar bersama, 

kompak berinfak, dan tolak bencana dengan memperbanyak 

sedekah. 

 

Baca Selengkapnya Di 

https://www.instagram.com/p/CKQZ6AIhxp0/   

 

https://www.instagram.com/p/CKQZ6AIhxp0/
https://www.instagram.com/p/CKQZ6AIhxp0/
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ILMU  

Imam Muslim meriwayatkan 

dalam kitab Shahih-nya, hadits 

dari sahabat Uqbah bin ‘Amr bin 
Tsa’labah radhiallahu’anhu, 
bahwa Rasulullah 

Shallallahu’alaihi Wasallam 
bersabda: 

 

 من دَلَّ على خيٍر فله مثُل أجِر فاعِله

“Barangsiapa yang menunjuki kepada kebaikan maka dia 
akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang 

mengerjakannya.” 

 (HR. Muslim no. 1893).  

 

Baca Selengkapnya di 

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

 

   

 Berbakti Pada 

Orangtua 
Yuk sahabat, kita simak 

Microblog Daarut Tauhiid. 
Semoga bermanfaat  

 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.instagram.com/p/CKQ1pVPhfhU/    

https://www.instagram.com/p/CKQItOthRTm/
https://www.instagram.com/p/CKQ1pVPhfhU/
https://www.instagram.com/p/CKQItOthRTm/
https://www.instagram.com/p/CKQ1pVPhfhU/
https://www.instagram.com/p/CKQ1pVPhfhU/
https://www.instagram.com/p/CKQ1pVPhfhU/
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Bencana Awal Tahun, DT Peduli Siap 

Berkhidmat 

 Memasuki awal tahun 2021 ini, beberapa bencana 

terjadi di berbagai daerah di tanah air. Bantuan dan 

pendampingan trauma bagi para penyintas harus segera 

lakukan. Hal ini menjadi fokus kerja dari Daarut Tauhiid (DT) 

Peduli. Andri Adi, Relawan DT Peduli menyampaikannya 

dalam Kajian MQ Pagi pada Sabtu (16/1). Sebelum kajian 

dimulai oleh Pendiri Pondok Pesantren Daarut Tauhiid (DT) 

KH. Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) terlebih dahulu 

mendengarkan informasi terkini terkait bencana di Majene, 

Sulawesi Barat.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/bencana-awal-tahun-dt-

peduli-siap-berkhidmat/        

https://www.daaruttauhiid.org/bencana-awal-tahun-dt-peduli-siap-berkhidmat/
https://www.daaruttauhiid.org/bencana-awal-tahun-dt-peduli-siap-berkhidmat/
https://www.daaruttauhiid.org/bencana-awal-tahun-dt-peduli-siap-berkhidmat/
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PKBM DT dan MQ Cert Luncurkan 

Daarut Tauhiid English Program 

PKBM Daarut Tahiid (DT) merupakan lembaga yang 

bergerak di bidang pendidikan non formal. Saat ini PKBM DT 

bekerja sama dengan MQ Cert, meluncurkan program baru 

yang bernama Daarut Tauhiid English Program (DTEP). 

Ateng R. Said selaku DOS (Director Of Study) DTEP 

mengatakan keunggulan program ini, yaitu perpaduan kelas 

online dan offline, akses materi tanpa batas, dan akses dari 

perangkat apa saja yang berbasis internet tanpa instalasi apa 

pun. Keunggulan lainnnya, DTEP dipandu oleh tenaga 

pengajar profesional, dan kolaborasi materi dari berbagai 

penerbit dunia (Oxford University Press,  Cambridge 

University Press, Collins  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/pkbm-dt-dan-mq-cert-

luncurkan-daarut-tauhiid-english-program/        

https://www.daaruttauhiid.org/pkbm-dt-dan-mq-cert-luncurkan-daarut-tauhiid-english-program/
https://www.daaruttauhiid.org/pkbm-dt-dan-mq-cert-luncurkan-daarut-tauhiid-english-program/
https://www.daaruttauhiid.org/pkbm-dt-dan-mq-cert-luncurkan-daarut-tauhiid-english-program/
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SMP Adzkia Memulai kembali 

Kegiatan Keputrian 

 Semester baru telah dimulai. Kegiatan pembinaan yang 

dikhususkan untuk seluruh siswa kelas VII, VIII, dan IX pun 

kembali diadakan. Kegiatan akan dirutinkan setiap hari Jumat, 

yakni berupa pemberian pemahaman serta keterampilan yang 

dibutuhkan oleh seorang muslimah. 

Kali perdana program keputrian diadakan secara daring 

dengan pemateri Ustazah Trias Jayanti. Peremuan yang 

diamanahkan sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang 

Kesiswaan ini juga aktivis di salah satu organisasi Islam. 

Trias mengingatkan dan menguatkan kembali materi 

kepada peserta yang hadir, khususnya tentang keistimewaan 

seorang muslimah. Bagaimana Islam memandang perempuan 

beserta kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan. 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/smp-adzkia-memulai-

kembali-kegiatan-keputrian/   

https://www.daaruttauhiid.org/smp-adzkia-memulai-kembali-kegiatan-keputrian/
https://www.daaruttauhiid.org/smp-adzkia-memulai-kembali-kegiatan-keputrian/
https://www.daaruttauhiid.org/smp-adzkia-memulai-kembali-kegiatan-keputrian/
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Bekal Masa Kecil Rasulullah 

sebagai Entrepreneur 

Mekah termasuk kota yang paling istimewa di Jazirah 

Arab. Di antara keistimewaannya adalah keberadaan Ka’bah 
sebagai tempat ziarah orang-orang Arab dari berbagai negeri. 

Selain itu, kegiatan perdagangan ramai mewarnai musim 

ziarah di kota tersebut. Pada masa sebelum Islam, Mekah dan 

Ka’bah adalah pusat ibadah masyarakat Arab dan sekitarnya. 
Tatkala Hasyim bin Abdul Manaf menjadi tokoh penting di 

Mekah, dia berhasil membuka jalur perdagangan setahun dua 

kali bagi orang Quraisy ke Yaman dan Syiria. 

 

Keluarga Pedagang 

Rasulullah shalallahu ‘alaihi wassalam dilahirkan dari Bani 
Quraisy. Keluarga beliau adalah pedagang. sulit saat itu, 

mengingat kondisi alam yang tandus, berbatu-batu dan kering.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/bekal-masa-kecil-rasulullah-

sebagai-entrepreneur/       

https://www.daaruttauhiid.org/bekal-masa-kecil-rasulullah-sebagai-entrepreneur/
https://www.daaruttauhiid.org/bekal-masa-kecil-rasulullah-sebagai-entrepreneur/
https://www.daaruttauhiid.org/bekal-masa-kecil-rasulullah-sebagai-entrepreneur/
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Keutamaan Membaca Al-Quran 

Al-Quran adalah karunia yang sangat besar dari Allah 

Ta’ala untuk kita. Setiap karunia Allah wajib kita syukuri. 
Salah satu cara mensyukuri kehadiran al-Quran adalah dengan 

membacanya. Selain bernilai ibadah, membaca Quran bisa 

membuat hati kita jauh lebih tenang. 

Kalau membaca Al-Quran berarti kita sedang berzikir 

mengingat Allah Ta’ala. Sedangkan barang siapa mengingat 
Allah maka hatinya akan diliputi dengan ketenangan. Allah 

Ta’ala berfirman: 
ِ تَْطَمىِٕنُّ اْلقُلُْوُب ۗ ﴿الرعد : الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا  ِ ۗ اَََل بِِذْكِر ّٰللاه ۲۸َوتَْطَمىِٕنُّ قُلُْوبُُهْم بِِذْكِر ّٰللاه  

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati 

mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, 

hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram.” (QS. 
ar-Ra’d [13]: 28). 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/keutamaan-membaca-al-

quran/      

https://www.daaruttauhiid.org/keutamaan-membaca-al-quran/
https://www.daaruttauhiid.org/keutamaan-membaca-al-quran/
https://www.daaruttauhiid.org/keutamaan-membaca-al-quran/
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NASIHAT SYAIKH ALI,  SINYAL DARI 

BANYAKNYA BENCANA 

Mengapa di Indonesia Banyak Sekali Bencana ? 

Mari kita Simak Jawaban dan juga Nasihatnya bersama 

Gurunda kita Syaikh Ali Jaber Rahimahullah dan juga 

Gurunda Aa Gym. 

Semoga bisa menjadi manfaat bagi kita semua. 

 

Dan Jangan lupa bantu SHARE ke Sahabat kita lainnya 

yaa... 

 

Silahkan disimak video lengkapnya 

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

kIO1LQlyQ&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=r-kIO1LQlyQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=r-kIO1LQlyQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=r-kIO1LQlyQ&feature=youtu.be
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Urgensi Bisnis Seorang Muslim 

Sahabat, Rasulullah salallahu alaihi wassalam bersabda 

sembilan dari sepuluh pintu rezeki adalah dari usaha ataupun 

dari berdagang.  

Jadi, coba kita merintis usaha, serius membangun usaha dan 

serius mengelola usaha. Agar nantinya kita dapat 

membangkitkan ekonomi umat islam kedepannya. 

 

The Business Urgency of a Muslim 

Friends, Rasulullah salallahu alaihi wassalam said nine out of 

ten doors of sustenance is from business or from trading.  

So we try to start a business, seriously build a business and 

seriously manage a business. So that later we can raise the 

economy of the Islamic ummah in the future. 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.youtube.com/watch?v=1_Z2jv1aaWs&feature=

youtu.be     

 

https://www.youtube.com/watch?v=1_Z2jv1aaWs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1_Z2jv1aaWs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1_Z2jv1aaWs&feature=youtu.be
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Program PKBM (Pusat Kegiatan 

Belajar Masyarakat) Daarut 

Tauhiid 
 

Sahabat, selain pendidikan formal, di Daarut Tauhiid juga 

ada pendidikan non formal. Yaitu dengan program PKBM 

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Pendidikan non formal 

ini kami adakan agar semua lapisan masyarakat bisa 

mengikuti pendidikan tidak terbatas usia, tidak terbatas waktu 

juga terbuka kesempatan untuk siapapun.  

 

Solusi-solusi program-program yang kami sajikan ini, 

memberikan manfaat untuk umat, untuk kita semua.  

 

Baca Selengkapnya Di 

https://www.youtube.com/watch?v=9v4TISLXsOs    

 

https://www.youtube.com/watch?v=9v4TISLXsOs
https://www.youtube.com/watch?v=9v4TISLXsOs
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Siapakah yang zuhud itu ? 

Yuk sahabat, mari kita simak Microblog Daarut Tauhiid. 

 

Semoga bermanfaat. 

Baca Selengkapnya di 

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

 

BOROS 

Jangan Boros Dalam 

Menggunakan Harta 

Hadis ini mencakup 

penggunaan harta dalam 

perkara-perkara yang 

bermanfaat bagi agama dan 

dunia, serta menjauhi perkara-

perkara yang membahayakan. 

Karena Allah menjadikan harta 

sebagai penopang hidup bagi 

manusia.  

 

Baca Selengkapnya di 

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

https://www.instagram.com/p/CKTVBRnBhwD/
https://www.instagram.com/p/CKSvKgPBEAc/
https://www.instagram.com/p/CKTVBRnBhwD/
https://www.instagram.com/p/CKTVBRnBhwD/
https://www.instagram.com/p/CKSvKgPBEAc/
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Aa Gym: Dosa Itu Berbahaya 

“Hal nyata yang kita rasakan adalah dosa yang kita lakukan. 
Karena kita tahu mata ini digunakan untuk apa, mulut kita 

bicara apa saja, otak kita mikir apa aja. Apa saja yang 

perbuatan yang dilarang Allah, itulah dosa,” ujar Aa Gym, 
Senin (18/1). 

 Tausiyah ini disampaikan melalui Instagram pribadinya. 

Aa Gym mengingatkan bahwa dosa yang dilakukan akan 

merugikan diri sendiri. Apalagi jika kita tidak merasa telah 

melakukan sesuatu yang dilarang, maka itulah dosa.\  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/aa-gym-dosa-itu-berbahaya/         

https://www.daaruttauhiid.org/aa-gym-dosa-itu-berbahaya/
https://www.daaruttauhiid.org/aa-gym-dosa-itu-berbahaya/
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Akhir Kepengurusan, OSIS-MPK 

SMP Adzkia Gelar LPJ Online 

Organisasi OSIS dan MPK merupakan sarana untuk belajar 

mengembangkan potensi sekaligus melatih tanggung jawab 

siswa dalam suatu kegiatan di sekolah. Begitu pun pengurus 

Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan Majelis 

Perwakilan Kelas (MPK) SMP Adzkia Islamic School masa 

bakti 2019-2020, memberikan Laporan Pertanggungjawaban 

(LPJ) seiring berakhirnya masa kepengurusan. 

Menandai berakhirnya jabatan pengurus OSIS-MPK, 

sejumlah pengurus inti, OSIS-MPK, memaparkan laporan 

pertanggungjawabannya kepada pihak sekolah. Acara 

dilaksanakan selama tiga hari, dimulai pada Jumat (15/1) 

secara online. 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/akhir-kepengurusan-osis-

mpk-smp-adzkia-gelar-lpj-online/         

https://www.daaruttauhiid.org/akhir-kepengurusan-osis-mpk-smp-adzkia-gelar-lpj-online/
https://www.daaruttauhiid.org/akhir-kepengurusan-osis-mpk-smp-adzkia-gelar-lpj-online/
https://www.daaruttauhiid.org/akhir-kepengurusan-osis-mpk-smp-adzkia-gelar-lpj-online/
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Kapankah Aktivitas di DT 

Kembali Normal? 

Sebagai lembaga dakwah dan pendidikan, Daarut Tauhiid 

(DT) adalah destinasi wisata religi yang selalu dikunjungi 

jamaah dari berbagai tempat. Keingintahuan jamaah membuat 

DT termasuk daftar kunjungan wajib ketika berlibur ke 

Bandung. Selain itu, karakter BAKU sebagai pendidikan khas 

DT serta pengelolaan kawasan wakaf terpadu yang 

berwawasan lingkungan menjadi daya tarik tersendiri. 

Namun di kala pandemi, semua kegiatan dan aktivitas di 

DT dilakukan online bagi para santri karya maupun santri 

mukim, termasuk juga para jamaah/pengunjung DT. Sepinya 

kegiatan di DT menimbulkan kerinduan. Kalimat, “Kapan DT 
mulai beraktivitas normal?”  
 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/kapankah-aktivitas-di-dt-

kembali-normal/    

https://www.daaruttauhiid.org/kapankah-aktivitas-di-dt-kembali-normal/
https://www.daaruttauhiid.org/kapankah-aktivitas-di-dt-kembali-normal/
https://www.daaruttauhiid.org/kapankah-aktivitas-di-dt-kembali-normal/
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Rasulullah yang Rendah Hati 

Saudaraku, kerendahan hati Nabi Muhammad shalallahu 

‘alaihi wassalam acap kali terlihat pada ketidaksukaannya 
pada penghormatan yang diperlihatkan oleh para sahabat. 

Sering kali para sahabat berdiri untuk menyambut kedatangan 

beliau. Nabi Muhammad tidak berkenan diperlakukan 

layaknya para raja. 

Rasulullah adalah pemimpin umat yang tidak pilih-pilih 

memenuhi undangan. Dari siapa pun undangan datang, baik 

dari tokoh masyarakat maupun dari orang yang biasa saja 

beliau akan dengan senang hati mendatanginya. Rasulullah 

shalallahu ‘alaihi wassalam bersabda, “Kalau aku diundang 
atau diajak makan kaki kambing, maka aku datang. Dan, jika 

dihadiahkan kepadaku kaki kambing, maka aku terima.” (HR. 
Bukhari). 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/rasulullah-yang-rendah-hati/        

https://www.daaruttauhiid.org/rasulullah-yang-rendah-hati/
https://www.daaruttauhiid.org/rasulullah-yang-rendah-hati/
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Sunnah Berjalan Kaki Untuk 

Kesehatan 

Rasulullah. Sahabat, kemampuan untuk berjalan normal 

adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Ada bukti 

medis yang kuat bahwa berjalan kaki 10.000 langkah sehari 

dapat memberikan manfaat kesehatan yang signifikan. Jika 

bisa dilakukan setiap hari, tidak hanya membuat kita merasa 

lebih baik dan berenergi dalam melakukan apapun, tapi juga 

bisa mengurangi risiko terserang penyakit berbahaya seperti 

serangan jantung, kanker, diabetes, dan depresi. 

Nah, yuk kita mulai biasakan jalan kaki minimal 30 menit 

atau rutin jalan kaki ke Masjid.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.youtube.com/watch?v=EgTcv-DdvJ4       

https://www.youtube.com/watch?v=EgTcv-DdvJ4
https://www.youtube.com/watch?v=EgTcv-DdvJ4
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PENYEBAB HATI MERASA GELISAH 

Sahabat yang baik, rasa galau dan gelisah tidak selalu 

buruk, apabila galau karena takut dosa, takut amal tidak 

diterima dan kegalauan ini ada lanjutanya yaitu berusaha 

taubat, ini galau galau yang positif, galau yang berkaitan 

dengan hak Allah. Ujungnya dari galau ini adalah menjadi 

taubat dan taat.  

Nah galau yang buruk itu adalah galau karena urusan 

dunia, apa saja sebab sebabnya? 

Simak Kajian Aa Gym Berikut ini yaa..  

Semoga bermanfaat 

 

Silahkan disimak video lengkapnya 

https://www.youtube.com/watch?v=eqT_EyZ0i7Q   

https://www.youtube.com/watch?v=eqT_EyZ0i7Q
https://www.youtube.com/watch?v=eqT_EyZ0i7Q
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TIDAK ADA KEBAHAGIAAN DALAM 

KEBOHONGAN 

 

Simak Video lengkapnya di 

https://www.youtube.com/watch?v=LIKtAMQpGO8      

 

 

Program PKBM 

(Pusat Kegiatan 

Belajar 

Masyarakat) 

Daarut Tauhiid 

Mengapa saya perlu berjalan kaki 

lebih ? 

Yuk sahabat, kita simak 

Microblog Daarut Tauhiid. Semoga bermanfaat.  

 

Baca Selengkapnya Di 

https://www.instagram.com/p/CKV9Dy3hYB-/     

https://www.youtube.com/watch?v=LIKtAMQpGO8
https://www.instagram.com/p/CKV9Dy3hYB-/
https://www.youtube.com/watch?v=LIKtAMQpGO8
https://www.instagram.com/p/CKV9Dy3hYB-/
https://www.instagram.com/p/CKV9Dy3hYB-/
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Akhlak Mulia 

Saat Bicara 

 

Habib bin Abu Tsabit 

mengatakan, 

 

َث َصاِحبَهُ  ُجِل أَْن يَُحد ِ ِمْن ُحْسِن ُخلُِق الرَّ

 َوُهَو ُمْقبٌِل َعلَْيِه بَِوْجِههِ 

“Diantara bentuk akhlak mulia adalah berbicara dengan orang 

lain sambil memberikan wajah kepada lawan bicara.” 

(Syu'abul Iman karya al-Baihaqi 6/8525) 

 

Adab yang baik itu bagian dari akhlak mulia. 

Diantara bentuk akhlak mulia ketika ngobrol dengan orang 

lain adalah sambil mengarahkan wajah ke arah lawan bicara. 

Diantara bentuk akhlak buruk adalah berbicara kepada orang 

dengan mengarahkan wajah kita ke arah yang lain. 

Semoga bermanfaat. 

 

Baca Selengkapnya di 

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

 

https://www.instagram.com/p/CKVWDIlhISu/
https://www.instagram.com/p/CKVWDIlhISu/
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HATI HATI SALAH ARTI 

Banyak kosakata Indonesia yang merupakan bahasa 

serapan dari bahasa arab. Namun, saat kita melafalkan 

kosakata dalam bahasa arab, sungguhlah kita harus berhati-

hati dalam mengucapkannya. Dampaknya bisa salah arti, lho. 

 

Yuk swipe sampai akhir untuk tahu apa saja contoh kosakata 

yang sering salah ucap, tulis maupun tanda bacanya. 

 

Insyaa Allah hal ini MUDAH DIPELAJARI. 

 

DTEO Arabic Course insyaa Allah akan mengadakan FREE 

WEBINAR lho, iya, tanpa dipungut biaya!  

 

Baca Selengkapnya Di 

https://www.instagram.com/p/CKVlClmB1Kq/      

https://www.instagram.com/p/CKVlClmB1Kq/
https://www.instagram.com/p/CKVlClmB1Kq/
https://www.instagram.com/p/CKVlClmB1Kq/
https://www.instagram.com/p/CKVlClmB1Kq/
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Pembukaan KBM Semester Genap SPS Eco 

Pesantren Daarut Tauhiid 

 SPS Eco Pesantren Daarut Tauhiid (DT) mengadakan 

pembukaan KBM Semester Genap secara online melalui 

aplikasi Zoom Meeting, Senin (18/1). Kegiatan dihadiri 27 

wali murid dan 5 orang perwakilan manajemen sekolah. 

 Saat kegiatan dimulai, disambut dengan antusias para 

siswa yang tak sabar ingin masuk sekolah. Lalu ada pemberian 

motivasi dari Kepala Harian Pesantren Ustaz Mulyadi al-

Fadhil tentang menuntut ilmu. Motivasi ini semakin 

menambah antusias para siswa dan wali murid.  

 

Baca Selengkapnya di 

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

genap-sps-eco-pesantren-daarut-tauhiid/          

https://www.daaruttauhiid.org/pembukaan-kbm-semester-genap-sps-eco-pesantren-daarut-tauhiid/
https://www.daaruttauhiid.org/pembukaan-kbm-semester-genap-sps-eco-pesantren-daarut-tauhiid/
https://www.daaruttauhiid.org/pembukaan-kbm-semester-genap-sps-eco-pesantren-daarut-tauhiid/
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Tingkatkan Kemampuan Tutor, 

PKBM DT Gelar Upgrading 

PKBM Daarut Tauhiid (DT) pada Selasa (19/1) menggelar 

kegiatan upgrading bagi para tutor untuk meningkatkan 

kualitas dalam mengajar. Kegiatan dihadiri seluruh tutor 

program kesetaraan melalui Virtual Conference Zoom. 

Selain para tutor dan fasilitator, turut hadir Cucu Halimah, 

Kasi Dikmas Bidang PP PAUD Kota Bandung. Dalam 

kesempatan tersebut, Cucu menyampaikan harapannya 

terhadap PKBM DT. 

“Harapannya PKBM DT dapat meningkatkan kualitas 
pelayanan pendidikan, tenaga pendidik dan lainnya, sehingga 

PKBM DT menjadi salah satu lembaga pendidikan yang 

dijagokan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam segala 

hal,” ujar Cucu. 
 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/tingkatkan-kemampuan-tutor-

pkbm-dt-gelar-upgrading/          

https://www.daaruttauhiid.org/tingkatkan-kemampuan-tutor-pkbm-dt-gelar-upgrading/
https://www.daaruttauhiid.org/tingkatkan-kemampuan-tutor-pkbm-dt-gelar-upgrading/
https://www.daaruttauhiid.org/tingkatkan-kemampuan-tutor-pkbm-dt-gelar-upgrading/
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Bangsawan Tsamud, Gelap 

Mata karena Harta  

“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). 

Sepeninggal kaum ‘Ad, Allah SWT mengestafetkan 
kepemimpinan dunia kepada kaum Tsamud di bawah 

kepemimpinan Nabi Soleh as. Mereka sebagian besar wilayah 

bumi.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/bangsawan-tsamud-gelap-

mata-karena-harta-3/     

https://www.daaruttauhiid.org/bangsawan-tsamud-gelap-mata-karena-harta-3/
https://www.daaruttauhiid.org/bangsawan-tsamud-gelap-mata-karena-harta-3/
https://www.daaruttauhiid.org/bangsawan-tsamud-gelap-mata-karena-harta-3/
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Bacalah Walau Sulit 

 Saudaraku, jika kita bisa berlama-lama memegang ponsel, 

jika kita bisa berlama-lama membuka sosial media meski 

tanpa keperluan tertentu, serta kita pun terbiasa berlama-lama 

ngobrol dengan teman-teman di layar ponsel walau tanpa 

topik yang jelas atau penting. Lalu, mengapa kita berat untuk 

berlama-lama dengan al-Quran yang merupakan pesan-pesan 

dari Allah yang pasti mendatangkan kebaikan? 

Sebagian orang beralasan ia tidak membaca Quran karena 

tidak lancar membacanya. Padahal Rasulullah saw bersabda, 

“Seorang yang lancar membaca al-Quran akan bersama para 

malaikat yang mulia dan senantiasa taat kepada Allah. Ada 

pun yang membaca al-Quran secara terbata-bata di dalamnya 

dan sulit baginya bacaan tersebut maka baginya dua pahala.” 
(HR. Muslim). 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/bacalah-walau-sulit/         

https://www.daaruttauhiid.org/bacalah-walau-sulit/
https://www.daaruttauhiid.org/bacalah-walau-sulit/
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Jangan Memperumit Masalah, 

Buatlah Mudah  

Sahabat yang baik, Kalau semua urusan membuat kita sakit 

hati, setiap omongan membuat kita terluka, kalau setiap 

perilaku orang lain membuat kita pedih.. lalu bagaimana kita 

akan menghadapi hidup ini... kita tidak bisa dipenjara oleh 

perilaku orang lain, kita tidak bisa memaksa orang untuk 

bicara baik kepada kita, itu wilayah mereka masing masing, 

wilayah kita yaitu BERSIH HATI. 

 

Sahabat yang baik Simak Kajian Aa Gym berikut ini 

semoga bermanfaat  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.youtube.com/watch?v=zuPlbkOXcn0        

https://www.youtube.com/watch?v=zuPlbkOXcn0
https://www.youtube.com/watch?v=zuPlbkOXcn0
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REZEKI TIDAK BERKAH 

Sahabat yang baik, jika kita malas ke masjid, malas baca 

Al Quran dan malas mengerjakan ibadah lainya, namun 

kecenderunganya ingin berbuat maksiat, maka periksalah, 

jangan jangan rezeki kita tidak berkah.. 

 

Silahkan disimak video lengkapnya 

https://www.youtube.com/watch?v=gZ9tiSpPCSQ    

 

Menyayangi Binatang. Yuk sahabat, kita simak Microblog 

Daarut Tauhiid. 

Semoga bermanfaat. 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.instagram.com/p/CKYmv7DBNJ9/  

  

https://www.youtube.com/watch?v=gZ9tiSpPCSQ
https://www.instagram.com/p/CKYmv7DBNJ9/
https://www.youtube.com/watch?v=gZ9tiSpPCSQ
https://www.instagram.com/p/CKYmv7DBNJ9/
https://www.instagram.com/p/CKYmv7DBNJ9/
https://www.instagram.com/p/CKYmv7DBNJ9/
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Ingatkan Berharganya Waktu, Aa Gym: 

Waktu adalah Berlian 

  Melalui Kajian MQ Pagi yang disiarkan secara online 

pada Selasa (19/1), Pendiri Pondok Pesantren Daarut Tauhiid 

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

para jamaah agar mengelola waktu dengan baik. Menurutnya, 

kebanyakan manusia menyia-nyiakan waktu yang 

dimilikinya. 

  

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/ingatkan-berharganya-waktu-

aa-gym-waktu-adalah-berlian/           

https://www.daaruttauhiid.org/ingatkan-berharganya-waktu-aa-gym-waktu-adalah-berlian/
https://www.daaruttauhiid.org/ingatkan-berharganya-waktu-aa-gym-waktu-adalah-berlian/
https://www.daaruttauhiid.org/ingatkan-berharganya-waktu-aa-gym-waktu-adalah-berlian/
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Persiapan Hadapi Asesmen Nasional, 

PKBM DT Ikuti Seminar 

Upaya mempersiapkan Asesmen Nasional (AN), PKBM 

Daarut Tauhiid (DT) ikuti seminar nasional yang 

diselenggarakan oleh PP PAUD Dikmas Sumatera Utara 

dengan tema “Konsep Asesmen Nasional Pendidikan 
Kesetaraan” pada Rabu (20/1). Seminar dilaksanakan melalui 
Virtual Conference Zoom. Peserta yang hadir dalam kegiatan 

berjumlah 135-137 orang. 

“Dalam mempersiapkan AN, satuan pendidikan 
hendaknya memastikan data peserta didik sudah di-update 

dengan baik. Ini karena akan mempengaruhi AN dan review 

perval data peserta didik agar tidak ada persoalan saat 

melakukan AN,” ujar Sarwo Edi selaku narasumber pada 
kegiatan tersebut. 

Sarwo juga menegaskan bahwa strategi menghadapi AN 

salah satunya adalah melaksanakan kurikulum 2013 dengan 

sesungguhnya.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/persiapan-hadapi-asesmen-

nasional-pkbm-dt-ikuti-seminar/           

https://www.daaruttauhiid.org/persiapan-hadapi-asesmen-nasional-pkbm-dt-ikuti-seminar/
https://www.daaruttauhiid.org/persiapan-hadapi-asesmen-nasional-pkbm-dt-ikuti-seminar/
https://www.daaruttauhiid.org/persiapan-hadapi-asesmen-nasional-pkbm-dt-ikuti-seminar/
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PG & TK DT Adakan Sharing bersama 

Melinda Nurimannisa 

Kemampuan pendidik dalam bidang pedagogi, profesional, 

kepribadian, dan sosial harus senantiasa dikembangkan. 

Apalagi untuk menjawab tantangan kondisi PAUD di era 

pandemi saat ini. Oleh karena itu, PG & TK Daarut Tauhiid 

(DT) mengadakan kegiatan sharing silaturahmi pada Rabu 

(20/1) sore. Kegiatan dilaksanakan secara daring dengan 

menghadirkan seorang founder dan praktisi pendidik anak, 

Melinda Nurimannisa yang berdomisili di Belanda. 

Kegiatan ini dipandu langsung oleh Ade Karwati, Kepala 

Sekolah PG & TK DT. “Meskipun jarak yang sangat jauh 
antara Belanda dan Indonesia, dengan adanya teknologi kita 

bisa saling bersilaturahmi. Sharing ini adalah upaya untuk 

meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan berbagai 

pengalaman,” ujar Ade. 
 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/pg-tk-dt-adakan-sharing-

bersama-melinda-nurimannisa/      

 

https://www.daaruttauhiid.org/pg-tk-dt-adakan-sharing-bersama-melinda-nurimannisa/
https://www.daaruttauhiid.org/pg-tk-dt-adakan-sharing-bersama-melinda-nurimannisa/
https://www.daaruttauhiid.org/pg-tk-dt-adakan-sharing-bersama-melinda-nurimannisa/
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Istana dan Rumah (Pahat) Batu 

Kaum Tsamud 

“Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu 
pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah kaum ´Ad dan 

memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-

istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-

gunungnya untuk dijadikan rumah; maka ingatlah nikmat-

nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi 

membuat kerusakan.” (QS. al-A’raf [7]: 73). 
Kaum Tsamud tinggal di daerah yang Allah SWT 

anugerahi sumber mata air. Oleh karenanya perekonomian 

kaum Tsamud (dengan basis pertanian dan peternakan) 

menjadi sangat maju. Maka, lalu lintas ekonomi pun terjadi di 

sana. Kaum Tsamud tampil menjadi aktor yang berperan 

penting dalam kemajuan ekonomi dunia saat itu. 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/istana-dan-rumah-pahat-batu-

kaum-tsamud/          

https://www.daaruttauhiid.org/istana-dan-rumah-pahat-batu-kaum-tsamud/
https://www.daaruttauhiid.org/istana-dan-rumah-pahat-batu-kaum-tsamud/
https://www.daaruttauhiid.org/istana-dan-rumah-pahat-batu-kaum-tsamud/
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Sombong Karakter Iblis 

Saudaraku, kebalikan dari sikap rendah hati adalah 

sombong. Allah Ta’ala sebagai Sang Pencipta sangat tidak 
menyukai kesombongan makhluk-Nya. Sombong merupakan 

penyakit hati yang menyebabkan Allah murka kepada iblis 

manakala ia menolak perintah Allah untuk bersujud kepada 

Nabi Adam ‘alaihissalam. Iblis menolak bukan karena 

semata-mata tidak patuh kepada Allah, tapi ada kesombongan 

yang berkobar di dalam dirinya yang menganggap bahwa 

Nabi Adam tidak patut mendapatkan penghormatan dari 

dirinya. 

Rasa sombong itulah yang menyebabkan iblis 

membangkang terhadap perintah Allah dengan anggapan 

bahwa Allah telah menciptakannya dari api yang tentu lebih 

baik dari tanah asal penciptaan Nabi Adam. Iblis merasa 

dirinya jauh lebih mulia dari Nabi Adam sehingga ia merasa 

tak pantas untuk bersujud kepada Nabi Adam.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/sombong-karakter-iblis/         

https://www.daaruttauhiid.org/sombong-karakter-iblis/
https://www.daaruttauhiid.org/sombong-karakter-iblis/
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Manfaat Dari Kurma 

Sahabat, Kurma merupakan salah satu makanan favorit 

Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam. Meski rasanya 

manis, kurma memiliki indeks glikemik yang rendah, 

sehingga tidak meningkatkan kadar gula darah. Sebaliknya, 

kurma mencegah peningkatan kadar gula darah setelah 

makan. Kurma juga baik untuk ibu hamil. 

 

Sudah saatnya kita mengganti gula dan pemanis lainnya 

dengan kurma. Agar tetap sehat dengan sunnah Rasulullah. 

  

Silahkan disimak video lengkapnya 

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

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hMNMUTGFyog
https://www.youtube.com/watch?v=hMNMUTGFyog
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Kajian Tauhiid 
"Dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa 

yang telah mereka perbuat, niscaya Dia tidak akan 

menyisakan satu pun makhluk bergerak yang bernyawa di 

bumi ini, tetapi Dia menangguhkan (hukuman)nya, sampai 

waktu yang sudah ditentukan. 

Nanti apabila ajal mereka tiba, maka Allah Maha Melihat 

(keadaan) hamba-hamba-Nya."  

 

QS. Faathir [35]: 45 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.youtube.com/watch?v=YXRSkgq94N0   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YXRSkgq94N0
https://www.youtube.com/watch?v=YXRSkgq94N0
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Sudah Shalat dan Shaum Tapi Kenapa Doa 

Belum Terkabul 

 

ثِْم َواْلفََواِحَش اِْلَّ اللََّمَمَۙ اِنَّ َربََّك َواِسُع اْلَمْغِفَرةِِۗ ُهَو اَ  ىَِٕر اْْلِ ْعلَُم بُِكْم اَلَِّذْيَن يَْجتَنِبُْوَن َكب ٰۤ
َن اْْلَْرِض َواِْذ  ا اَْنفَُسُكْمِۗ ُهَو اَْعلَُم اَْنتُْم اَِجنَّةٌ فِْي بُُطْوِن اُ اِْذ اَْنَشاَُكْم ِمِّ تُِكْمِۗ فَََل تَُزكُّْوْٓ ه  مَّ

ى  ࣖ بَِمِن اتَّق 
Yaitu) mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan 

perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh, 

Tuhanmu Mahaluas ampunan-Nya. Dia mengetahui tentang 

kamu, sejak Dia menjadikan kamu dari tanah lalu ketika kamu 

masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu 

menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang 

bertakwa. 

 

Baca Selengkapnya di  

https://www.youtube.com/watch?v=nujPXZq-4fE  

  

https://www.youtube.com/watch?v=nujPXZq-4fE
https://www.youtube.com/watch?v=nujPXZq-4fE
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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


 

  
                      EDISI PERTAMA BULAN JANUARI    |3 

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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