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Tentang Kepemimpinan, Ketua Yayasan 

DT: Atur Diri Sendiri sebelum Tim 

 “Kepemimpinan bukan hanya bagaimana kita mengatur 
orang lain, tapi bagaimana bisa mengatur diri sendiri terlebih 

dahulu. Jika kita bisa mengatur diri sendiri, maka akan mudah 

melaksanakan harapan dan cita-cita kita dalam membangun 

tim,” ujar Gatot Kunta Kumara, Ketua Yayasan Daarut 
Tauhiid (DT). 

 Nasihat ini disampaikannya saat mengisi Kajian MQ 

Pagi bersama KH. Abdullah Gymnastiar (Aa Gym), Kamis 

(28/1). Kajian ini disiarkan langsung secara daring melalui 

Zoom, YouTube dan Facebook Aa Gym. 

  

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/tentang-kepemimpinan-ketua-

yayasan-dt-atur-diri-sendiri-sebelum-tim/       
 

https://www.daaruttauhiid.org/tentang-kepemimpinan-ketua-yayasan-dt-atur-diri-sendiri-sebelum-tim/
https://www.daaruttauhiid.org/tentang-kepemimpinan-ketua-yayasan-dt-atur-diri-sendiri-sebelum-tim/
https://www.daaruttauhiid.org/tentang-kepemimpinan-ketua-yayasan-dt-atur-diri-sendiri-sebelum-tim/
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A Deda: Mengelola Perusahaan, 

Jangan Lupakan Allah 

Kajian MQ Pagi pada Kamis (28/1) menghadirkan 

Pembina Yayasan Daarut Tauhiid (DT) Abdurrahman Yuri (A 

Deda). Adik dari KH. Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) itu, 

menyampaikan bagaimana dalam konteks mengelola suatu 

perusahaan, maka harus diberikan pada ahlinya. 

“Cara Allah menyembuhkan sakit seseorang itu, Allah 
kirimkan obat dan orang yang ahli dalam mengobati. Sama hal 

jika kita memiliki masalah di suatu perusahaan,” ujar A Deda. 
“Kondisi ini yang dirasakan oleh DT, yang mana setiap 

urusan diberikan pada ahlinya. Maka, insya Allah akan ada 

keberkahan di dalamnya,” lanjutnya.  
A Deda menambahkan bahwa sukses atau tidaknya suatu 

perusahaan, bukan hadir hanya karena kemampuan 

kepemimpinan. Namun, bagaimana karakter pemimpin itu 

sendiri dalam hubungannya dengan Allah. 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/a-deda-mengelola-

perusahaan-jangan-lupakan-allah/      

https://www.daaruttauhiid.org/a-deda-mengelola-perusahaan-jangan-lupakan-allah/
https://www.daaruttauhiid.org/a-deda-mengelola-perusahaan-jangan-lupakan-allah/
https://www.daaruttauhiid.org/a-deda-mengelola-perusahaan-jangan-lupakan-allah/
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SMK Daarut Tauhiid Jalin Kerja Sama dengan 

Netkrom Solusindo 

Meski pandemi dan pembelajaran berlangsung online,  

SMK Daarut Tauhiid (DT) pada Rabu (27/1) melakukan 

penandatanganan MoU kerja sama dengan Netkrom di 

Gedung Netkrom Bandung. 

Kerja sama ini ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK 

DT Abdul Rojak dan Direktur Netkrom Solusindo Manta 

Danni Ibrahim. 

Dihubungi melalui sambungan telepon, Rojak mengatakan 

bahwa MoU ini merupakan bentuk keseriusan SMK DT 

dalam menyiapkan siswa agar siap berkarya dalam dunia IT. 

“Alhamdulillah kami bekerja sama dengan Netkrom. 
Walau kondisi sekarang masih pandemi, tapi kami yakin 

kesepakatan ini untuk kebaikan guru dan siswa ke depannya,” 
ujar Rojak. 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/smk-daarut-tauhiid-jalin-

kerja-sama-dengan-netkrom-solusindo/       

https://www.daaruttauhiid.org/smk-daarut-tauhiid-jalin-kerja-sama-dengan-netkrom-solusindo/
https://www.daaruttauhiid.org/smk-daarut-tauhiid-jalin-kerja-sama-dengan-netkrom-solusindo/
https://www.daaruttauhiid.org/smk-daarut-tauhiid-jalin-kerja-sama-dengan-netkrom-solusindo/
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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. 

Keberadaan matahari pada siang hari sangat unggul. Tidak 

hanya berfungsi menerangi bumi saja, melainkan menjadi 

panduan untuk menentukan waktu dan arah, sehingga wajar 

jika berbagai hal bisa dilakukan di waktu siang. Bagaimana 

dengan malam, bisakah digunakan untuk beraktivitas? 

  

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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Ikhlas Beribadah dan Sesuai 

Sunnah 

Syarat diterimanya ibadah oleh Allah SWT itu ada dua, 

pertama adalah melaksanakannya harus ikhlas hanya 

mengharap rida-Nya. Dan kedua, melaksanakannya sesuai 

dengan tuntunan Rasulullah saw. 

Ibadah yang baik dan benar adalah ciri yang tidak bisa 

dilepaskan dari pribadi shalih. Keduanya saling 

mendefenisikan satu sama lain. Orang yang shalih akan 

merasakan betapa ibadah adalah suatu kenikmatan. Betapa 

hidup hampa jika jauh dari salat. Betapa hari-hari akan terasa 

kering tanpa tilawah. Dan betapa hati merasa rugi manakala 

sepertiga malam terlewat begitu saja tanpa qiyaamul lail. 

Syaikh Ibnu Atha’illah, semoga Allah meridainya, 

menerangkan, “Siapa yang dapat merasakan buah dari amal 
ibadahnya di dunia ini, maka itu dapat dijadikan tanda 

diterimanya amal oleh Allah SWT.”  
 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/ikhlas-beribadah-dan-sesuai-

sunnah/      

https://www.daaruttauhiid.org/ikhlas-beribadah-dan-sesuai-sunnah/
https://www.daaruttauhiid.org/ikhlas-beribadah-dan-sesuai-sunnah/
https://www.daaruttauhiid.org/ikhlas-beribadah-dan-sesuai-sunnah/
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Tingkatan Shalat Untuk Mengevaluasi Diri 

Sahabat, selayaknya kita melakukan evaluasi terhadap 

ibadah harian yang kita lakukan terutama shalat. Dengan 

evaluasi, kita akan mengetahui kekurangan dari ibadah yang 

kita lakukan, kemudian kita akan memperbaiki pada 

pelaksanaan berikutnya.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.youtube.com/watch?v=c-eUNrs30s8    

Rezeki Menjadi Jalan Kebaikan 

 

Baca Selengkapnya di 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=c-eUNrs30s8
https://www.youtube.com/watch?v=oZ-KxtYR_Ac
https://www.youtube.com/watch?v=c-eUNrs30s8
https://www.youtube.com/watch?v=oZ-KxtYR_Ac
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TIPS SENANTIASA BERSYUKUR  

www.daaruttauhiid.org 

Bismillahirrahmanirrahim 

Tips Senantiasa bersyukur 

Mari disimak Microblog Daarut Tauhiidnya sahabat, 

Semoga bermanfaat.  

 

Baca Selengkapnya Di 

https://www.instagram.com/p/CKvf6KLhVLE/    

 

 

KEPANIKAN 

“Kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah 
separuh obat dan kesabaran adalah permulaan kesembuhan.” 
(Ibnu Sina)  

 

Baca Selengkapnya Di 

https://www.instagram.com/p/CKu-PIgBVJo/   

 

https://www.instagram.com/p/CKvf6KLhVLE/
https://www.instagram.com/p/CKu-PIgBVJo/
https://www.instagram.com/p/CKvf6KLhVLE/
https://www.instagram.com/p/CKu-PIgBVJo/
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Resmi Beroperasi, 

Dapur Umum 

BPKH dan DT 

Peduli Sediakan 

Paket Makanan 

Setiap Hari 

Usai meresmikan dapur 

umum yang dibangun Badan Pengelola Keuangan Haji 

Republik Indonesia (BPKH RI) beberapa waktu lalu, Daarut 

Tauhiid (DT) Peduli Bandung menyediakan kebutuhan 

pangan untuk para penyintas dan relawan. 

 Penyediaan makanan siap santap ini juga bekerja sama 

dengan dapur umum inti Taruna Tanggap Bencana 

(TAGANA) untuk membantu memenuhi kebutuhan makan 

sehari-hari. 

 Sejumlah 600 paket nasi beserta lauk pauknya 

disalurkan kepada penyintas yang terdata di tiga titik pos 

pengungsian, di antaranya di RW 6, RW 5 Cimanggung, dan 

Perumahan SBG.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/resmi-beroperasi-dapur-

umum-bpkh-dan-dt-peduli-sediakan-ratusan-paket-makanan-

setiap-hari/        

https://www.daaruttauhiid.org/resmi-beroperasi-dapur-umum-bpkh-dan-dt-peduli-sediakan-ratusan-paket-makanan-setiap-hari/
https://www.daaruttauhiid.org/resmi-beroperasi-dapur-umum-bpkh-dan-dt-peduli-sediakan-ratusan-paket-makanan-setiap-hari/
https://www.daaruttauhiid.org/resmi-beroperasi-dapur-umum-bpkh-dan-dt-peduli-sediakan-ratusan-paket-makanan-setiap-hari/
https://www.daaruttauhiid.org/resmi-beroperasi-dapur-umum-bpkh-dan-dt-peduli-sediakan-ratusan-paket-makanan-setiap-hari/
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 Miris! Saat Kemarau, Warga di Limbangan 

Konsumsi Air Sungai Bercampur Limbah  

Setiap memasuki musim kemarau, sekira 350 KK warga 

Kampung Cicadas, Desa Pasir Waru, Kecamatan Limbangan 

mengalami kekeringan. Warga terpaksa memanfaatkan sungai 

sebagai sumber air untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

sehari-hari. 

Menurut Arif Ichwani, salah seorang tokoh setempat, 

daerah tersebut merupakan lereng bukit sehingga tidak ada 

mata air yang bisa dimanfaatkan warga untuk memenuhi 

kebutuhannya sehari-hari. Sumur yang dibuat secara 

tradisional dengan kedalaman sekitar 8-10 meter juga turut 

mengering sehingga tidak ada alternatif lain selain 

memanfaatkan aliran sungai. 

“Jadi, ketika kemarau datang, warga di sekitar sini 
memanfaatkan aliran air sungai untuk kebutuhan hidupnya, 

tapi ada juga sebagian warga yang memanfaatkan aliran 

sungai untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari meskipun 

sedang di musim penghujan.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/miris-saat-kemarau-warga-di-

limbangan-konsumsi-air-sungai-bercampur-limbah/       

https://www.daaruttauhiid.org/miris-saat-kemarau-warga-di-limbangan-konsumsi-air-sungai-bercampur-limbah/
https://www.daaruttauhiid.org/miris-saat-kemarau-warga-di-limbangan-konsumsi-air-sungai-bercampur-limbah/
https://www.daaruttauhiid.org/miris-saat-kemarau-warga-di-limbangan-konsumsi-air-sungai-bercampur-limbah/
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Pengelolaan Wakaf Modern 

Terkait literatur ekonomi Islam, kita mengenal istilah 

Islamic Social Finance atau Keuangan Sosial Islam. Konsep 

ini di dalamnya meliputi zakat, infak, sedekah, wakaf, dan 

hibah. Instrumen-instrumen keuangan sosial Islam ini sudah 

dijadikan alat untuk membiayai proyek-proyek pemerintah 

sejak zaman para sahabat memimpin. Bahkan menjadi alat 

stabilisasi keuangan negara pada waktu itu. 

Misalnya masyhur kita dengar dalam catatan sejarah, 

seorang sahabat pernah menginvestasikan dana wakaf dalam 

bentuk bagi hasil. Dana wakaf itu hasilnya digunakan untuk 

membiayai proyek-proyek amal saleh. Seperti pembangunan 

masjid, program belajar, serta memberikan gaji para guru. 

Alhamdulillah sekarang banyak negara-negara Islam yang 

pengelolaan wakafnya sangat luar biasa. Negara-negara Islam 

itu bisa memberikan gambaran kepada kita bagaimana 

pengelolaan wakaf modern. Di antaranya adalah Mesir. 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/pengelolaan-wakaf-modern/        

https://www.daaruttauhiid.org/pengelolaan-wakaf-modern/
https://www.daaruttauhiid.org/pengelolaan-wakaf-modern/
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Keutamaan 

Kepemimpinan 

Umat 

 Menjadi pemimpin itu 

bukan urusan ringan. 

Namun, bukan berarti kita 

sebagai umat Islam mesti 

menjauhinya. Apalagi jika sampai urusan kepemimpinan ini 

jatuh kepada mereka yang berbeda akidah dan memusuhi 

Islam. Kita mesti peduli pada urusan ini sehingga Islam, kaum 

muslimin, dan umat manusia pada umumnya hidup dalam 

ketenteraman. 

Peranan Islam mengajarkan kepemimpinan yang adil 

bijaksana, sebagaimana yang telah Rasulullah Shallallahu 

‘alaihi wasallam contohkan. Beliau memberikan teladan 

bahwa manakala kepemimpinan didasarkan pada syariat 

Islam, dikelola oleh orang-orang yang beriman kepada Allah 

Ta’ala dan rasul-Nya, maka kehidupan yang aman dan 

nyaman akan menjadi milik semua orang.  

  

Baca Selengkapnya di 

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

umat/     

https://www.daaruttauhiid.org/keutamaan-kepemimpinan-umat/
https://www.daaruttauhiid.org/keutamaan-kepemimpinan-umat/
https://www.daaruttauhiid.org/keutamaan-kepemimpinan-umat/
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Karakter Pemimpin Sejati 

Sahabat, pemimpin sejati pasti memiliki segudang 

pengalaman dan melalui proses yang panjang. Banyak 

tantangan dan rintangan yang dihadapi untuk bisa mencapai 

puncak kepemimpinan. 

Sahabat pun bisa menjadi seorang pemimpin sejati selama 

mau terus belajar dan berjuang untuk tidak menyerah 

mencapainya. 

Yuk sahabat, perluas lagi wawasan kita dan harus mau 

berkomitmen dan konsisten untuk terus membuka pikiran 

untuk belajar hal baru sebanyak mungkin.  

Semoga Berhasil...  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.youtube.com/watch?v=eCwTE4NnHuE       

 

https://www.youtube.com/watch?v=eCwTE4NnHuE
https://www.youtube.com/watch?v=eCwTE4NnHuE
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LUPA KEPADA DOSA SENDIRI 

Baca Selengkapnya di 

https://www.youtube.com/watch?v=krKMp351td8   

 

 

Rezeki Menjadi Jalan 

Kebaikan 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

#sirahkepemimpinan edisi I 

Mari disimak Microblog Daarut 

Tauhiidnya sahabat, keteladanan 

yang menakjubkan dari Sahabat 

yang Mulia. 

 

Baca Selengkapnya di 

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

  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=krKMp351td8
https://www.instagram.com/p/CKyTcHzhxAK/
https://www.youtube.com/watch?v=krKMp351td8
https://www.instagram.com/p/CKyTcHzhxAK/
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MENUTUP AIB SESAMA MUSLIM  

Dari Abdullah bin ‘Umar radliyallahu ‘anhumaa, Rasulullah 

 :bersabda ملسو هيلع هللا ىلص

 

 َمْن َستََر ُمْسِلًما َستََرهُ هللاُ يَْوَم اْلِقيَاَمةِ  ●

 

"Barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya 

Allah akan menutupi aibnya kelak di hari kiamat." 

(HR Bukhari & Muslim)  

Jika ada aib yang tidak dikenal di hadapan manusia 

lainnya, maka hendaklah yang berbuat maksiat ini dinasihati. 

Adapun untuk aib yang dilihat langsung, maka segera untuk 

diingkari sesuai kemampuan. 

 

Baca Selengkapnya Di 

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

 

https://www.instagram.com/p/CKxonBeBSII/
https://www.instagram.com/p/CKxonBeBSII/
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Daarut Tauhiid Apresiasi Launching Program 

Kemaslahatan Kampung BPKH 

 Pada Selasa (2/2), melalui aplikasi Zoom dan kanal 

YouTube, Yayasan Daarut Tauhiid (DT) mengapresiasi acara 

launching  Program Kemaslahatan Kampung. Program ini 

untuk membangun kembali desa yang terdampak tsunami di 

Sigi dan Donggala, Sulawesi Selatan. 

 Gatot Kunta Kumara, Ketua Yayasan DT menyebut ini 

sebagai bentuk keseriusan DT dalam berkhidmat kepada 

umat. Bekerja sama dengan Badan Pengelolaan Keuangan 

Haji (BPKH), DT melalui DT Peduli membangun hunian 

untuk masyarakat pascabencana  

 

Baca Selengkapnya di 

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

launching-program-kemaslahatan-kampung-bpkh/  

https://www.daaruttauhiid.org/daarut-tauhiid-apresiasi-launching-program-kemaslahatan-kampung-bpkh/
https://www.daaruttauhiid.org/daarut-tauhiid-apresiasi-launching-program-kemaslahatan-kampung-bpkh/
https://www.daaruttauhiid.org/daarut-tauhiid-apresiasi-launching-program-kemaslahatan-kampung-bpkh/
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Secara Daring, STAI Adakan Pelatihan 

Penulisan Karya Ilmiah 

STAI Daarut Tauhiid (DT) merupakan salah satu lembaga 

tinggi yang bernaung di bawah Yayasan DT. Pada Senin 

(25/1) menyelenggarakan pelatihan penulisan karya ilmiah 

untuk para dosen dan karyawan serta pengurus penerima 

beasiswa di lingkungan Yayasan DT. Pelatihan bertujuan 

memotivasi dan menstimulasi peserta dalam penulisan karya 

ilmiah. Pelatihan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi 

Zoom. 

Ketua STAI DT Mulyadi al-Fadhil memberikan semangat 

dan dorongan agar para dosen dan penerima beasiswa S2 dan 

S3 tetap bisa berkarya melalui karya ilmiah. Menurutnya, 

STAI DT senantiasa berkomitmen mendorong dan 

memfasilitasi segenap santri karya khususnya sivitas 

akademika STAI DT untuk berkarya nyata seperti melakukan 

riset yang bermanfaat bagi umat.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/secara-daring-stai-adakan-

pelatihan-penulisan-karya-ilmiah/  

https://www.daaruttauhiid.org/secara-daring-stai-adakan-pelatihan-penulisan-karya-ilmiah/
https://www.daaruttauhiid.org/secara-daring-stai-adakan-pelatihan-penulisan-karya-ilmiah/
https://www.daaruttauhiid.org/secara-daring-stai-adakan-pelatihan-penulisan-karya-ilmiah/
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Mau Masuk PTN? Ini 5 Kiat dari Alumni 

Adzkia Islamic School 

Bisa melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri 

(PTN) merupakan impian bagi siswa yang lulus dari Sekolah 

Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK). Meski banyak jalur yang dapat dipilih untuk bisa 

masuk ke PTN, seperti Seleksi Nasional Masuk Perguruan 

Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk 

Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), dan Seleksi Mandiri 

Perguruan Tinggi Negeri (SM PTN), namun lulus dari 

berbagai seleksi tadi tentunya tidak semudah membalikkan 

telapak tangan. 

Hal ini dikarenakan banyaknya siswa yang berminat ke 

PTN, sehingga membuat persaingan pun menjadi semakin 

ketat. Dari data Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri 

Indonesia (MRPTNI) pada November 2020, siswa yang 

mengikuti SNMPTN di tahun 2020 berjumlah 489.601 orang.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/mau-masuk-ptn-ini-5-kiat-

dari-alumni-adzkia-islamic-school/         

https://www.daaruttauhiid.org/mau-masuk-ptn-ini-5-kiat-dari-alumni-adzkia-islamic-school/
https://www.daaruttauhiid.org/mau-masuk-ptn-ini-5-kiat-dari-alumni-adzkia-islamic-school/
https://www.daaruttauhiid.org/mau-masuk-ptn-ini-5-kiat-dari-alumni-adzkia-islamic-school/
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Memuji Allah Ta’ala 

 Mengingat Allah dengan memujinya adalah salah satu 

kunci menjadi pribadi yang pandai bersyukur. Seperti sebuah 

keterangan yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah bahwa 

Rasulullah saw bersabda, “Zikir yang paling utama adalah laa 
ilaha illallah dan doa yang paling utama adalah 

alhamdulillah.” (HR. Tirmidzi, Hakim, Ibnu Majah, Ibnu 
Hibban). 

Basahkanlah lisan kita dengan zikir dan doa memuji Allah 

Ta’ala. Tiada satu pun perbuatan Allah kecuali pasti kebaikan. 
Tidak ada sekecil apa pun ketetapannya kecuali pasti ada 

hikmahnya. Tidak ada peristiwa yang terjadi kecuali atas izin 

Allah dan semuanya itu tidak ada yang sia-sia. Latihlah lisan 

kita untuk senantiasa spontan memuji Allah setiap kali 

menyaksikan suatu peristiwa yang menakjubkan. Sesederhana 

apa pun peristiwa tersebut. 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/26198-2/      

 

https://www.daaruttauhiid.org/26198-2/
https://www.daaruttauhiid.org/26198-2/
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INGIN DIMUDAHKAN DALAM 

MASALAH? INI 

RAHASIANNYA! 

 

Simak Selengkapnya di 

https://www.youtube.com/watch?v=i9DhcT5zVXc        

 

DERITA ORANG IRI DENGKI 

Baca Selengkapnya Di 

https://www.youtube.com/watch?v=QsPN0sX9yig    

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i9DhcT5zVXc
https://www.youtube.com/watch?v=QsPN0sX9yig
https://www.youtube.com/watch?v=i9DhcT5zVXc
https://www.youtube.com/watch?v=QsPN0sX9yig
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Siapa Anak Kita 

 

Mari disimak Microblog Daarut Tauhiidnya sahabat,  

pembahasan yang menarik seputar pendidikan anak. 

  

Baca Selengkapnya di 

https://www.instagram.com/p/CK1S-jRh1Ba/   

  

 

  

 

 

 

 

Ketika Anak Belajar 

 

Baca Selengkapnya Di 

https://www.instagram.com/p/CK0UKcUBB8J/      

 

https://www.instagram.com/p/CK1S-jRh1Ba/
https://www.instagram.com/p/CK0UKcUBB8J/
https://www.instagram.com/p/CK1S-jRh1Ba/
https://www.instagram.com/p/CK1S-jRh1Ba/
https://www.instagram.com/p/CK1S-jRh1Ba/
https://www.instagram.com/p/CK1S-jRh1Ba/
https://www.instagram.com/p/CK0UKcUBB8J/
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Sinergi DT Peduli, Serah Terima Kunci Hunian 

bagi Penyintas Bencana Tsunami 

 Donggala dan Sigi merupakan daerah terdampak 

gempa, tsunami, dan likuifaksi pada akhir September 2018 

lalu. Peristiwa itu menjadi duka mendalam untuk Indonesia 

pada tahun tersebut. Luar biasanya dampak yang dialami 

membuat Daarut Tauhiid (DT) Peduli bersama BPKH dan 

Rumah Zakat bersinergi dalam pemulihan pascabencana 

dalam bentuk pembangunan hunian layak untuk korban 

bencana.  

  

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/sinergi-dt-peduli-serah-

terima-kunci-hunian-bagi-penyintas-bencana-tsunami-sigi-

dan-donggala/    
 

https://www.daaruttauhiid.org/sinergi-dt-peduli-serah-terima-kunci-hunian-bagi-penyintas-bencana-tsunami-sigi-dan-donggala/
https://www.daaruttauhiid.org/sinergi-dt-peduli-serah-terima-kunci-hunian-bagi-penyintas-bencana-tsunami-sigi-dan-donggala/
https://www.daaruttauhiid.org/sinergi-dt-peduli-serah-terima-kunci-hunian-bagi-penyintas-bencana-tsunami-sigi-dan-donggala/
https://www.daaruttauhiid.org/sinergi-dt-peduli-serah-terima-kunci-hunian-bagi-penyintas-bencana-tsunami-sigi-dan-donggala/
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Melalui Karya Seni, SPS Eco Latih 

Perkembangan Motorik Halus Siswa 

Rabu (27/1), siswa SPS Eco Pesantren Daarut Tauhiid 

(DT) antusias memulai pembelajaran dengan membuat karya 

seni berupa peluit dari sedotan. Pembuatan karya seni 

dibimbing secara online melalui aplikasi Zoom. Pembuatan 

karya seni juga selaras dengan tema pembelajaran pada pekan 

ini, yatu Alat Komunikasi Tradisional. 

“Setiap pekannya pembelajaran di SPS Eco Pesantren 

memiliki beragam tema yang berbeda. Hal ini bertujuan agar 

siswa dapat mengekspresikan diri lewat berbagai karya seni 

yang dibuat serta menjadikan pembelajaran lebih variatif bagi 

siswa,” ujar Tiyah, guru SPS Eco Pesantren DT. 

  

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/melalui-karya-seni-sps-eco-

latih-perkembangan-motorik-halus-siswa/   

https://www.daaruttauhiid.org/melalui-karya-seni-sps-eco-latih-perkembangan-motorik-halus-siswa/
https://www.daaruttauhiid.org/melalui-karya-seni-sps-eco-latih-perkembangan-motorik-halus-siswa/
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Bertanggung Jawab, Sikap Mental Seorang 

Pengusaha 

Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam pada empat belas 
abad yang lalu telah mencontohkan kepada kita betapa 

pentingnya membangun kekuatan ekonomi. Karena untuk 

berdakwah dan berbuat baik serta memberikan manfaat, kita 

butuh kemandirian. Untuk memberi pada orang lain, kepada 

siapa saja, tetangga, saudara, atau pun kepada yang 

membutuhkan, kita perlu kekuatan ekonomi. Kita perlu 

kekuatan uang atau financial power. 

Kita ini kalau misalnya ingin menjadi seorang entrepreneur 

yang hebat, harus berani bertanggung jawab terhadap apa 

yang sudah diputuskan. Harus siap menanggung 

konsekuensinya, baik itu kecil maupun besar. Kita 

mengetahui setiap keputusan itu pasti ada resikonya. Dan 

semuanya itu harus kita ukur konsekuensi dan resikonya. 

Orang-orang hebat yang terkenal, yang memimpin sebuah 

organisasi,   

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/bertanggung-jawab-sikap-

mental-seorang-pengusaha/          

https://www.daaruttauhiid.org/bertanggung-jawab-sikap-mental-seorang-pengusaha/
https://www.daaruttauhiid.org/bertanggung-jawab-sikap-mental-seorang-pengusaha/
https://www.daaruttauhiid.org/bertanggung-jawab-sikap-mental-seorang-pengusaha/
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Kemuliaan Penghafal Quran 

Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya orang yang tidak 
terdapat dalam rongga badannya sesuatu dari al-Quran adalah 

seperti rumah yang roboh.” (HR. Tirmidzi). 
Al-Quran terjaga kemurniannya hingga saat ini dan nanti, 

syariatnya adalah karena kehadiran para penghafal Quran. 

Pada zaman Rasulullah, al-Quran terjaga karena banyaknya 

dari kalangan sahabat yang menjadi penghafal. Selain itu 

memang masih sedikit yang punya kemampuan baca tulis, 

para sahabat merupakan orang-orang dengan kemampuan 

menghafal yang sangat luar biasa. Jika pun ada sahabat yang 

bisa membaca dan menulis, maka ia akan langsung 

menuliskan ayat yang ia dengar dari Nabi Muhammad pada 

pelepah kurma, potongan kulit, bebatuan, atau media lainnya 

yang memungkinkan. 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/kemuliaan-penghafal-quran/      

https://www.daaruttauhiid.org/kemuliaan-penghafal-quran/
https://www.daaruttauhiid.org/kemuliaan-penghafal-quran/
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Pentingnya Pendidikan Dalam 

Islam 

 Sahabat, tanpa ilmu kita akan bingung, dengan ilmu kita 

lebih bisa memberikan kebermanfaatan sebanyak-banyaknya, 

jadi tidak ada istilahnya, buat apa menuntut ilmu. 

Karena menuntut ilmu itu wajib untuk semua mukmin dan 

muslimat.  

 

The Importance of Education in Islam 

Friends, without knowledge we will be confused, we can 

provide as much benefit as possible, so there is no term, why 

study.  

Because Studying knowledge is obligatory for all mukmin 

and Muslimat.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.youtube.com/watch?v=lvI0V1Dpv7o        

https://www.youtube.com/watch?v=lvI0V1Dpv7o
https://www.youtube.com/watch?v=lvI0V1Dpv7o
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SERING LUPA BILANGAN RAKAAT 

SHALAT  

Baca Selengkapnya di 

https://www.youtube.com/watch?v=WLIBm2PTgA8    

 

Pusing Karena Banyak Masalah 

 

 

Simak Videp Lengkapnya di 

https://www.youtube.com/watch?v=5bHy8p1mwUg   

  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=WLIBm2PTgA8
https://www.youtube.com/watch?v=5bHy8p1mwUg
https://www.youtube.com/watch?v=WLIBm2PTgA8
https://www.youtube.com/watch?v=5bHy8p1mwUg
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Ketenangan Hati Itu Harta Yang Tak Ternilai  

Mari disimak Microblog Daarut Tauhiidnya sahabat. 

Jazakallahukhairan katsira sahabat kami yang baik. 

Semoga bermanfaat. 

 

Baca Selengkapnya Di 

https://www.instagram.com/p/CK33HSChY6V/      

 

Pantang Sia-sia  

“Alihkan perhatianmu dan 

kerjakan apa-apa yang 

berhubungan dengan Allah. 

Lakukan hal-hal produktif yang 

juga akan membantumu di 

akhirat.” (IslamicRays) 

 

 

Baca Selengkapnya Di 

https://www.instagram.com/p/CK21EBIBDbH/  

 

 

https://www.instagram.com/p/CK33HSChY6V/
https://www.instagram.com/p/CK21EBIBDbH/
https://www.instagram.com/p/CK33HSChY6V/
https://www.instagram.com/p/CK33HSChY6V/
https://www.instagram.com/p/CK33HSChY6V/
https://www.instagram.com/p/CK33HSChY6V/
https://www.instagram.com/p/CK21EBIBDbH/
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Nasihat Aa Gym di Acara Launching Program 

Kemaslahatan Kampung BPKH 

“Orang beruntung adalah mereka yang dijadikan jalan oleh 
Allah dalam kebaikan. Kita menyumbang untuk anak yatim, 

sebetulnya bukan memberikan rezeki kepada anak yatim itu. 

Tapi Allah yang memberikan kita jalan beramal sehingga 

dicatat sebagai amal dalam rezeki kita,” ujar KH. Abdullah 
Gymnastiar (Aa Gym) saat memberikan tausiyah pada acara 

Launching Program Kemaslahatan Kampung BPKH, Selasa 

(2/2) via daring. 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/nasihat-aa-gym-di-acara-

launching-program-kemaslahatan-kampung-bpkh/       

 

 

https://www.daaruttauhiid.org/nasihat-aa-gym-di-acara-launching-program-kemaslahatan-kampung-bpkh/
https://www.daaruttauhiid.org/nasihat-aa-gym-di-acara-launching-program-kemaslahatan-kampung-bpkh/
https://www.daaruttauhiid.org/nasihat-aa-gym-di-acara-launching-program-kemaslahatan-kampung-bpkh/
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Dirawat karena Covid, Santri Karya: Hindari 

Stres ketika Positif 

Meskipun Daarut Tauhiid (DT) selalu disiplin menerapkan 

protokol kesehatan untuk mencegah mewabahnya Covid-19, 

namun tak urung beberapa santri karya terkena wabah 

tersebut. 

Salah satunya adalah Muhammad Rustandi. Santri karya 

yang memegang amanah sebagai Kepala Toko SMM DT itu, 

dinyatakan positif Covid-19 beberapa pekan lalu. Seiring 

waktu kondisinya kini sudah mulai membaik. 

Pada Sabtu (23/1), Rustandi menuturkan pengalamannya 

saat awal terkena dan kemudian dikarantina. “Alhamdullillah 
segera menjalani karantina ketika dinyatakan positif. Saya 

pun mulanya ketika dinyatakan positif menjadi berpikir, kok 

bisa tertular padahal sudah melaksanakan protokol secara 

ketat,” ujarnya. 
 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/dirawat-karena-covid-santri-

karya-hindari-stres-ketika-positif/          
 

   

https://www.daaruttauhiid.org/dirawat-karena-covid-santri-karya-hindari-stres-ketika-positif/
https://www.daaruttauhiid.org/dirawat-karena-covid-santri-karya-hindari-stres-ketika-positif/
https://www.daaruttauhiid.org/dirawat-karena-covid-santri-karya-hindari-stres-ketika-positif/


 

 

  
                   EDISI PERTAMA BULAN FEBRUARI   | 3 

Makna Syair Lir-Ilir Sunan Kalijaga 

Salah satu tembang dolanan terkenal di masyarakat kita 

adalah syair Lir-Ilir ciptaan Raden Said pada abad keempat 

belas. Beliau lebih dikenal dengan sebutan Sunan Kalijaga. 

Sunan Kalijaga adalah anggota Walisongo yang sering 

menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana 

berdakwah. 

Syair Lir-Ilir ini mengandung pesan moral yang sarat 

dengan nilai-nilai religius, tanggung jawab, kedisiplinan, 

kerja keras, dan pantang menyerah. Seperti dibahas oleh 

Niken Kusumarini pada Lir-Ilir dan Penyebaran Agama Islam 

di Pulau Jawa, Lir-Ilir ini sangat pas dijadikan contoh strategi 

para wali dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa kala itu 

yang masih sangat terpengaruh agama-agama sebelumnya. 

Perlambang Keimanan 

 

Lir-ilir 

(Bangunlah) 

Lir-ilir, lir-ilir, tandurè wus sumilir 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/makna-syair-lir-ilir-sunan-

kalijaga/           

https://www.daaruttauhiid.org/makna-syair-lir-ilir-sunan-kalijaga/
https://www.daaruttauhiid.org/makna-syair-lir-ilir-sunan-kalijaga/
https://www.daaruttauhiid.org/makna-syair-lir-ilir-sunan-kalijaga/
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Tawadhu, Gerbang Kebaikan 

Sifat tawadhu akan melahirkan cinta kasih. Itulah yang 

dinyatakan oleh Imam Syafi’i, semoga Allah rida kepadanya. 
Ketawadhuan akan melahirkan berbagai sikap mulia lainnya. 

Seperti sikap menghargai orang lain yang lebih rendah, 

menyayangi yang lebih kecil, dan menghormati orang lain 

yang lebih tinggi. 

Tawadhu bisa membuat seseorang lebih terampil 

mengendalikan emosinya, tidak mudah marah, tidak 

menampakkan duka lara, serta mudah menerima nasihat. Pun 

mudah dan terbuka menerima kritik serta lapang dada 

mengakui kesalahan, termasuk berjiwa ksatria memperbaiki 

apa yang kurang dari dirinya. 

Indah sekali orang yang tawadhu ini. Perangai yang baik 

terhadap sesama manusia akan memudahkannya untuk 

melebarkan tali silaturahim.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/tawadhu-gerbang-kebaikan/            

 

 

https://www.daaruttauhiid.org/tawadhu-gerbang-kebaikan/
https://www.daaruttauhiid.org/tawadhu-gerbang-kebaikan/
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Tilawah Surah Al-Kahfi 

  

Sahabat, gimana jadwal rutinitasnya hari ini? Sudah 

diaturkah? Tapi jangan lupa jadwal untuk membaca surah Al 

Kahfi hari ini. Karena di hari jum'at, kita disunnahkan 

membaca Surah Al Kahfi. 

Yuk kita jadwalkan membaca surah Al Kahfi hari ini. Agar 

menjadi rutinitas kita setiap pekan.  

  

 

Tilawah Surah Al Kahfi 

Friends, what is the routine schedule today? Is it set? But 

don't forget the schedule for reading Surah Al Kahfi today. 

Because on Fridays, we are encouraged to read Surat Al Kahfi. 

Let's schedule reading Surah Al Kahfi today. So that it 

becomes our routine every week  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.youtube.com/watch?v=hqKZR6SuJsA  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hqKZR6SuJsA
https://www.youtube.com/watch?v=hqKZR6SuJsA
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BAHAYA TERMAKAN PUJIAN 

ORANG 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.youtube.com/watch?v=_Ah6qIGEUNY   

 

MENYIKAPI PENGHINAAN 

ORANG 

Baca Selengkapnya di 

https://www.youtube.com/watch?v=zsRcGb8hqgk   

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Ah6qIGEUNY
https://www.youtube.com/watch?v=zsRcGb8hqgk
https://www.youtube.com/watch?v=_Ah6qIGEUNY
https://www.youtube.com/watch?v=zsRcGb8hqgk
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 Wanita dan Rasa Malu 

  

Mari disimak Microblog Daarut Tauhiidnya sahabat. 

Jazakallahukhairan katsira sahabat kami yang baik. 

Semoga bermanfaat.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.instagram.com/p/CK6aSV1Bn3z/   

 

Wanita dan Rasa 

Malu 

  

Mudah retak dan tersentuh 

karenanya, ia memiliki sifat kasih 

sayang yang teramat dalam. 

Dengan kelembutannya itu, ia 

memiliki sifat-sifat sejuk yang 

lainnya.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.instagram.com/p/CK5pLo2hrsT/    

 

https://www.instagram.com/p/CK6aSV1Bn3z/
https://www.instagram.com/p/CK5pLo2hrsT/
https://www.instagram.com/p/CK6aSV1Bn3z/
https://www.instagram.com/p/CK6aSV1Bn3z/
https://www.instagram.com/p/CK6aSV1Bn3z/
https://www.instagram.com/p/CK6aSV1Bn3z/
https://www.instagram.com/p/CK5pLo2hrsT/
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Cerdas Memanfaatkan Nikmat 

"Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, semua 

urusannya baik baginya dan kebaikan itu tidak dimiliki 

kecuali oleh seorang mukmin. Apa bila ia mendapat 

kesenangan ia bersyukur dan itulah yang terbaik untuknya. 

Dan apabila mendapat musibah ia bersabar dan itulah yang 

terbaik untuknya"(shahih muslim).  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.youtube.com/watch?v=_vd6GP-jH-0         

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_vd6GP-jH-0
https://www.youtube.com/watch?v=_vd6GP-jH-0
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KEPAHITAN YANG 

MENYELAMATKAN 

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik 
bagimu, dan boleh Jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, 

padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang 

kamu tidak mengetahui.” (QS. Al-BAqarah: 216)  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.youtube.com/watch?v=Xrdyso283u0  
           

  Keistimewaan Istighfar  

Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص bersabda: 

Barangsiapa memperbanyak istighfar, 

niscaya Allah ubah setiap kesedihannya 

menjadi kegembiraan, Allah Azza wa 

Jalla berikan solusi dari setiap 

kesempitannya (kesulitannya), dan  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.instagram.com/p/CK8LQPqBD3n/            

https://www.youtube.com/watch?v=Xrdyso283u0
https://www.instagram.com/p/CK8LQPqBD3n/
https://www.instagram.com/p/CK8LQPqBD3n/
https://www.youtube.com/watch?v=Xrdyso283u0
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Life For Ibadah  

Bukan tanpa maksud Allah 

menciptakan 5 waktu ini untuk 

bermunajat kepadaNya. Sebab 

diwaktu-waktu itulah terdapat 

manfaat ketika seseorang 

menjalankan sholat. Gerakan 

yang diajarkan juga bukan 

sembarang polah tingkah asal-

asalan. Gerakan ini mengandung 

makna, bahkan menjadi senam ringan. 

1. Wujud pengabdian pada Sang Kuasa 

Dengan masuknya kita ke agama islam, berarti anda sudah 

membuat perjanjian dengan Sang Kuasa untuk melaksanakan 

segala perintahnya. Salah satu perintah nyatanya dengan 

melakukan sholat. 

2. Menjauhkan dari keburukan 

Adanya pertalian erat dihati anda dengan Sang Kuasa 

memberikan kepercayaan, bahwa segala sesuatu kegiatan 

anda selalu dilihat oleh-Nya. Untuk itu saat anda hendak 

melakukan dosa, pasti akan berfikir ulang. Hal ini 

mengurungkan diri anda untuk melakukan dosa. 

3. Ada kejadian magis di hari anda 

Pernahkan anda merasa segala urusan anda menjadi 

mudah? Segala yang anda cita-citakan semakin mudah diraih? 

  

Baca Selengkapnya di 

https://www.instagram.com/p/CK77ushh6b3/  

 

https://www.instagram.com/p/CK77ushh6b3/
https://www.instagram.com/p/CK77ushh6b3/
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DT Peduli Gelar Workshop FundComm 

Selama dua hari, dimulai Rabu (27/1) hingga Kamis (28/1), 

Daarut Tauhiid (DT) menggelar Workshop FundComm. 

Bertempat di Aula Daarul Hajj Kompleks Pesantren DT. 

Workshop diadakan untuk menyamakan persepsi pusat dan 

cabang terkait target divisi markom dan fundraising pada 

tahun 2021. 

“Alhamdullillah, antusias teman-teman luar biasa. 

Penguatan dan hal teknis ini kita lakukan agar dipahami 

teman-teman.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/dt-peduli-gelar-workshop-

fundcomm/   

 

https://www.daaruttauhiid.org/dt-peduli-gelar-workshop-fundcomm/
https://www.daaruttauhiid.org/dt-peduli-gelar-workshop-fundcomm/
https://www.daaruttauhiid.org/dt-peduli-gelar-workshop-fundcomm/
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Ketika Jodoh Tak Kunjung Tiba 

Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Daarut Tauhiid (DT) 

Jakarta kembali menyelenggarakan program bimbingan 

pranikah Sehati. Di tahun 2021 ini, Sehati masih dilaksanakan 

secara daring. Pertemuan perdana diadakan pada Senin (1/2), 

dan akan berlangsung hingga dua pekan ke depan. 

Berbeda dengan sebelumnya, Program Sehati kali ini lebih 

singkat dengan enam kali pertemuan materi dan dua kali sesi 

konsultasi. 

“Tujuan dari Program Sehati adalah salah satu sarana 

ikhtiar untuk menjemput jodoh dengan ilmu. Karena dalam 

melakukan segala sesuatu harus ada ilmunya, apalagi 

membangun rumah tangga,” kata Dadang Sukandar, Kepala 

DKM DT Jakarta saat memberikan sambutan.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/program-sehati-dkm-dt-

jakarta-kembali-diadakan/  

           
 

 

 

https://www.daaruttauhiid.org/program-sehati-dkm-dt-jakarta-kembali-diadakan/
https://www.daaruttauhiid.org/program-sehati-dkm-dt-jakarta-kembali-diadakan/
https://www.daaruttauhiid.org/program-sehati-dkm-dt-jakarta-kembali-diadakan/
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Senam Sehat Ala PG & TK Daarut 

Tauhiid 

Siswa PG & TK Daarut Tauhiid (DT) pada Senin (1/2) 

terlihat antusias memulai kegiatan pembelajaran dengan 

melakukan senam sehat bersama. Kegiatan dipandu langsung 

oleh Cici, guru PG & TK DT secara online. Kegiatan senam 

sehat dilakukan sebagai penyemangat untuk mengawali 

kegiatan pembelajaran di awal pekan. 

Senam sehat kali ini bertemakan Lest Play with a Little 

Animals, yang mana para siswa menirukan berbagai gerakan 

binatang yang dicontohkan oleh guru. Saat kegiatan dimulai, 

guru menggunakan hiasan kepala berbentuk hewan. Bahkan 

ada pula yang mengenakan kostum hewan untuk memberikan 

tampilan menarik yang berbeda setiap pekannya. 

Diawali penyapaan kepada para siswa dan pemanasan, 

kegiatan senam pagi dimulai.  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.daaruttauhiid.org/senam-sehat-ala-pg-tk-daarut-

tauhiid/             

https://www.daaruttauhiid.org/senam-sehat-ala-pg-tk-daarut-tauhiid/
https://www.daaruttauhiid.org/senam-sehat-ala-pg-tk-daarut-tauhiid/
https://www.daaruttauhiid.org/senam-sehat-ala-pg-tk-daarut-tauhiid/
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KARENA TUHANKU BUKANLAH MULUT 

ORANG 

Sahabatku... 

Seringkali kita merasa sakit hati dengan cacian dan hinaan 

orang, bahkan terkadang membuat hati kita menjadi rapuh dan 

sakit. Tapi yakinlah Sahabatku, bahwa apa yang dikatakan 

oleh orang lain tidaklah menjadi hal yang yang penting.   

Baca Selengkapnya di 

https://www.youtube.com/watch?v=4B3h_hL1eZ8   

APABILA SERING MERASA KURANG DALAM 

HIDUP 

 

Simak Video Selengkapnya Di 

https://www.youtube.com/watch?v=VpKEeawzxV4  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4B3h_hL1eZ8
https://www.youtube.com/watch?v=VpKEeawzxV4
https://www.youtube.com/watch?v=4B3h_hL1eZ8
https://www.youtube.com/watch?v=VpKEeawzxV4
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Syukran 

Jazakallah 

Islam tidak hanya mengajarkan 

manusia membangun hubungan 

baik dengan Allah sang Maha 

Pencipta, tetapi juga mengajarkan 

untuk membangun hubungan baik 

dengan sesama manusia. 

 

Salah satu bentuk hubungan baik kepada sesama manusia 

adalah berterima kasih ketika mendapatkan pemberian atau 

perlakuan baik dari orang lain. Menyampaikan terima kasih 

kepada sesama manusia atas kebaikannya bahkan merupakan 

indikator apakah seseorang bisa bersyukur kepada Allah atau 

tidak atas nikmat-nikmat dariNya. 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: 
 

  َمْن الَ يَْشُكُر النّاسَ الَ يَْشُكُر َللّاَ 

 

“Tidak dikatakan bersyukur pada Allah, siapa yang tidak 
tahu berterima kasih kepada sesama manusia.” (HR. Tirmidzi 
dan Abu Daud; shahih)  

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.instagram.com/p/CK-jiiwB9lD/              

 

https://www.instagram.com/p/CK-jiiwB9lD/
https://www.instagram.com/p/CK-jiiwB9lD/
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#Pelajaranadabadab #KelasAaGym 

#EksperimenAaGym  #AaGymmoving  

#TouringSilaturahimtaklim 

 

BANYAK HUTANG TAPI INGIN CEPAT LUNAS? 

INI DOA SUPER, LAGI MUSTAJAB 

 

اللَُّهمَّ إِنِِّي أَُعوذُ بَِك ِمْن اْلَهِمِّ َواْلَحَزِن َوأَُعوذُ بَِك ِمْن اْلعَْجِز َواْلَكَسِل َوأَُعوذُ بَِك 
َجالِ   ِمْن اْلُجْبِن َواْلبُْخِل َوأَُعوذُ بَِك ِمْن َغلَبَِة الدَّْيِن َوقَْهِر الِرِّ

Allahumma inni a’udzu bika minal Hammi wal hazan, 
wa a’udzu bika minal ‘ajzi wal kasal, wa a’udzu bika 
minal jubni wal bukhl, wa a’udzu bika min ghalabatid 
dain wa qahrir rijal. 

 

Artinya: 

 “Ya Allah,  aku berlindung kepada-Mu dari kesusahan 

dan kedukaan, dari lemah kemauan dan rasa malas, dari 

sifat pengecut dan bakhil, dari banyak hutang dan 

kekezaliman manusia"  (HR Abu Daud) 

 

Baca Selengkapnya di 

https://www.youtube.com/watch?v=uJoPdM5YDtg&t=

2s  

https://www.youtube.com/watch?v=uJoPdM5YDtg&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=uJoPdM5YDtg&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=uJoPdM5YDtg&t=2s
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