
“Bertumbuh Semakin Bermanfaat”
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Ramadhan Usai Tak Berarti Ibadah Selesai,
Jangan Sampai Mengenal Allah Hanya
di Bulan Ramadhan Saja

Sholat Sunah Sebelum
Solat Ied

Kontinu Dalam Beramal
Shalih Selepas Ramadlan

Bolehkah Memilih Menjanda Seumur Hidup Abu Bakrah ats-Tsaqa
dan Tali Sumur Penuh Kenangan ANDA BERIKUTNYA

Mengenal ALLAH
Hanya Di Bulan Ramadhan Saja
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Menjadi Lembaga Pendanaan Yang Amanah Dan Profesional Untuk Kemandirian
Yatim Dhuafa

VISI

MISI

Menjadikan lembaga sebagai instrument edukatif untuk menumbuhkan

kesadaran dan kepedulian terhadap anak yatim dhuafa

Membangun nilai-nilai kemandirian yatim

Mengupayakan dana dan menyalurkannya untuk kemandirian yatim dhuafa

Senantiasa memperbarui diri selaras dengan aspirasi umat menuju lebih baik

Membentuk binaan RPI menjadi pribadi muslim yang memiliki nilai-nilai

sebagai berikut:

a. Salimul Aqidah, bersih Aqidahnya dari syirik dan bid’ah

b. Shahibul Ibadah, Benar Ibadahnya menurut Al-Qur’an dan Assunnah

c. Matinul Khuluq, mulia Akhlaknya

d. Berprestasi secara akademik & kehidupan

e. Mandiri di dalam kehidupannya

Bersama wali binaan mengarahkan, membimbing adik binaan RPI menjadi

pribadi muslim yang berbakti dan berprestasi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Program LAZ Saku Yatim

- Beasiswa Juara untuk yatim & dhuafa
- Beasiswa Orang Tua Asuh Quran Santri Yatim & Dhuafa
- Sanggar Belajar Lestari

- Kajian & Motivasi Masyarakat
- Dai & Relawan di Pelosok
- Sekolah Motivasi

- Bina Bunda Yatim Sejahtera
- Sayang Yatim dengan Gizi Qurban

- Sehati (Kesehatan Anak Yatim & Dhuafa)
- Bantuan Biaya Berobat

- Bantuan Sembako Yatim & Dhuafa
- Bantuan Kemanusiaan
- Dunia Islam

- PPTQ Baitul Furqon Putra
- PPTQ Baitul Furqon Putri

1. Saku Cerdas

2. Saku Dakwah

3. Saku Sejahtera

4. Saku Sehat

5. Saku Peduli

6. Waqaf Tunai
    Pembangunan
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Salam Redaksi

Segenap Keluarga Besar LAZ Saku Yatim
mengucapkan	:

SelamatSelamatSelamat

IDUL F ITRI 1443 H
Taqobbalallahu Minna Wa Minkum 

Terimakasih atas kepercayaan dan dukungan dari seluruh Muzakki dan Donatur yang telah 
menyalurkan dana Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakafnya melalui Saku Yatim.

Kami akan terus berupaya memegang komitmen dalam menjalankan tiap - tiap amanah 
melalui program - program kebaikan demi mewujudkan anak yatim dan dhuafa yang cerdas 

dan tangguh.
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Bahasan Utama

Tanpa	 terasa	 Ramadhan	 telah	 pergi	
meninggalkan	kita.	Bulan	yang	penuh	berkah,	
magh�irah	 dan	 rahmat	 Allah	 itu	 telah	 berlalu	
meninggalkan	kita.

Bulan	 di	 saat	 hati-hati	 manusia	 begitu	
mudah	untuk	melakukan	ketaatan.	Suatu	masa	
d imana 	 o rang -orang 	 ber lomba lomba	
melakukan	berbagai	bentuk	amal	shalih.

Di 	 antara	 kemurahan	 Allah	 kepada	
hambaNya	 adalah	 ketika	 Allah	 memberikan	
kesempatan	bagi	manusia	untuk	terbebas	dari	
belenggu	setan	dan	kungkungan	hawa	nafsu.

Allah	 'hadiahkan'	 bagi	 hamba-Nya	 waktu	
sebulan	penuh	pertolongan	bagi	hambahamba-
Nya	yang	mau	memanfaatkan	peluang.

Di	bulan	Ramadhan	Allah	belenggu	setan	si	
musuh	 bebuyutan, 	 hingga	 tak	 berdaya	
membujuk	dan	melancarkan	godaan.	Lalu	Allah	
sediakan	 'program'unggulan	 berupa	 shaum,	
yang	 dengannya	 manusia	 bisa	 menundukkan	
hawa	nafsu,	bukan	justru	menjadi	budaknya.

Saat 	 se tan 	 d ibe lenggu , 	 na fsu 	 juga	
tertundukkan,	maka	kita	terbiasa	untuk	tertib	
dengan	 aturan;	 mengerjakan	 perintah	 dan	
meninggalkan	 larangan,	 termasuk	 disiplin	
menjaga	 waktu	 dan	 batas-batasannya.	 Ini	
berlangsung	 hingga	 selama	 satu	 bulan.	 Yakni	
waktu	 yang	 semestinya	 sangat	 cukup	 untuk	

membentuk	 sebuah	 kebiasaan	 baik,	 re�lek	
terhadap	 keshalihan	 hingga	 menjadi	 sebuah	
karakter.	Karena	 telah	menjadi	kebiasaan	dan	
karakter,	 semestinya	 tidak	 mudah	 berubah	
kebiasaan	 itu	 meskipun	 belenggu	 setan	 telah	
dilepaskan,	karena	nafsu	telah	tertundukkan.

Namun	 realita	 yang	 sering	 kita	 dapatkan,	
perubahan	itu	begitu	drastis	dirasakan;	aturan	
syariat	 begitu	 enteng	 ditinggalkan,	 larangan-
larangan	begitu	mudah	untuk	dilanggar,	hingga	
seakan	ia	tidak	pernah	memiliki	kebiasaan	yang	
baik.

Kebaikan	yang	telah	dirintis	dan	dibiasakan	
makin	 jauh	 makin	 terkikis	 dan	 habis.	 Allah	
ingatkan	 kita,	 “Dan	 janganlah	 kamu	 seperti	
seorang	 perempuan	 yang	 menguraikan	
benangnya	 yang	 sudah	 dipintal	 dengan	 kuat,	
menjadi	cerai	berai	kembali.”	(QS.	an-Nahl:	92)

Ini	adalah	perumpamaan	yang	pas	dengan	
kondisi	orang	yang	telah	memperbaiki	hati	dan	
amalnya	 pada	 bulan	 ramadhan,	 lalu	 ia	
menanggalkan	 kebaikan	 itu	 satu	 persatu,	
hingga	ia	seakan	tak	pernah	memperbaiki	diri.

Sisi	cela	bukan	pada	program	yang	tersedia	
pada	 bulan	 ramadhan,	 tapi	 dari	 kecerobohan	
orang	 yang	 menjalaninya.	 Atau	 dia	 tidak	
bersyukur	 atas	 nikmat	 ramadhan	 yang	 Allah	
sediakan.

Ramadhan	Usai	Tak	Berarti	Ibadah	Selesai,	
Jangan	Sampai	Mengenal	Allah	Hanya	di		

Bulan	Ramadhan	Saja
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Karena	 seandainya	 dia	 bersyukur	 tentu	
Allah	akan	memudahkan	baginya	menjalankan	
ketaatan.	Maka	jangan	sampai	kita	rusak	sendiri	
kebiasaan	 baik	 yang	 telah	 kita	 rintis	 di	 bulan	
ramadhan,	 jadikan	 kebaikan	 sebagai	 karakter	
yang	 melekat	 hingga	 tak	 mudah	 berubah	
kepada	keburukan

Ramadhan	Usai	Tak	Berarti	Ibadah	Selesai

Mâ	 ba'da	 Ramadhan?	 Hari-hari	 setelah	
bulan	Ramadhan	adalah	masa-masa	yang	paling	
mencemaskan	bagi	para	salaf.

Mereka	 takut	 akan	 amalan	 yang	 tertolak;	
shiyam	di	siang	hari	menahan	lapar,	qiyamul	lail	
yang	 panjang,	 tilawah	 yang	 berulang	 kali	
khatam,	 berlomba	 menginfakkan	 harta,	 serta	
segudang	amalan	ibadah	lainnya	yang	mereka	
lakukan	selama	Ramadhan,	semuanya	itu	telah	
menjadi	sebuah	kekhawatiran	terbesar	bagi	diri	
mereka.

Mereka	lebih	banyak	bermuhasabah	dalam	
sebuah	tanda	tanya,	“Apakah	amal	ibadahku	di	
bulan	Ramadhan	kemarin	diterima	oleh	Allah?”

Berapa	 banyak	 dari	 kita	 yang	 kembali	
bermalasan	 dan	 bergelimang	 maksiat	 usai	
Ramadhan	 berlalu.	Masjid-masjid	 yang	 ketika	
awalnya	tak	sanggup	menampung	jamaah	yang	
hadir	hingga	membanjiri	halamannya,	kembali	
senyap 	 tak 	 berpenghuni 	 ket ika 	 akhir	
Ramadhan.

Begitu	 pula	 amalan-amalan	 semacam	
tilawatul	qur'an,	qiyamullail,	shadaqah	menjadi	
melemah	bahkan	menghilang.

Jangan	 Sampai	 Mengenal	 Allah	 Hanya	 di	
Bulan	Ramadhan	Saja

Sebagian	 ulama'	 salaf	 pernah	 ditanya	
tentang	suatu	kaum	yang	bersungguhsungguh	
beribadah	 pada	 bulan	 Ramadhan,	 tetapi	 jika	
bulan	 tersebut	 telah	 usai,	 mereka	 kembali	
bermalasan	 bahkan	 bergelimang	 dengan	
kemaksiatan.	 Maka	 ia	 menjawab,	 “Betapa	

jeleknya	kaum	itu,	mereka	tidak	mengenal	Allah	
kecuali	pada	bulan	ramadhan	saja.”

Padahal	 jika	 kita	 tengok	 generasi	 salaful	
ummah,	 betapa	 mereka	 berlinang	 airmata	
melepas	 ramadhan	 karena	 pesona	 lipat	
gandanya	pahala	di	bulan	tersebut.	Kalau	hanya	
sekedar	jenis	ibadah,	barangkali	itu	bukan	hal	
yang	 utama	 bagi	 mereka	 karena	 keseharian	
ibadah	 mereka	 tak	 jauh	 beda	 dengan	 ketika	
Ramadhan.

Mereka	terbiasa	mengerjakan	qiyamul	lail,	
tilawah	 Al	 Qur'an,	 shadaqah,	 dan	 menjauhi	
berbagai	 bentuk	kemaksiatan.	 Sisi	 keutamaan	
pahalalah	 yang	 menjadikan	 mereka	 berurai	
airmata	 sehingga	berdoa	selama	6	bulan	agar	
amalan	selama	Ramadhan	di	terima	dan	6	bulan	
berikutnya	 berharap	 bersua	 kembali	 dengan	
Ramadhan.

Terlebih	 lagi	 kita,	 yang	keseharian	di	 luar	
Ramadhan	jauh	berbeda.	Selayaknya	kita	lebih	
panjang	 tangis	 kesedihannya.	 Karena	 kita	
begitu	mudah	melaksanakan	amal	ketaatan	di	
bulan	Ramadhan,	hal	yang	sulit	kita	dapatkan	di	
luar	Ramadhan.

Mari	 kita	 bermuhasabah/merenung	
sejenak,	mencoba	menghitung	dan	menimbang	
kuantitas	 dan	 kualitas	 ibadah	 yang	 telah	 kita	
kerjakan	selama	sebulan.

J ika 	 amalan	 se lama	 Ramadhan	 tak	
menyebabkan	 kita	 beroleh	 ampunan,	 maka	
sepatutnya	kita	khawatir	di	bulan	lainnya	kita	
lebih	sulit	mendapatkan	ampunan.

Qatadah	mengatakan,	"Siapa	saja	yang	tidak	
diampuni	di	bulan	Ramadhan,	maka	sungguh	di	
hari	lain	ia	pun	akan	sulit	diampuni.”

Semoga	Allah	selalu	memberikan	kekuatan	
kepada	 kita	 untuk	 menjaga	 keseinambungan	
amal	 pasca	 Ramadhan	 dan	 menjadikan	 kita	
hamba	 yang	 istiqamah.	 Selanjutnya,	 kita	
dipertemukan	kembali	dengan	Ramadhan	yang	
akan	datang.	Aamiin
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Hadits

adits	 ini	 menunjukkan	 bahwa	 tidak	Hdisyariatkan	 shalat	 sunnah	 sebelum	
dan	sesudah	shalat	Ied.

Demikian	 juga	 Ibnu	 Arabiy	 berkata,	 “Jika	
ada	tuntunan	shalat	sunnah	sebelum	shalat	Ied	
di	lapangan	tentu	ada	riwayat	yang	menukilkan	
untuk	 kita.	 Orang	 yang	 mengerjakan	 shalat	
sunnah	 sebelum	 Ied	 beralasan	 karena	 saat	 itu	
waktu	mutlak	yang	diperbolehkan	untuk	shalat.	
Adapun	orang	tidak	mengerjakannya	beralasan	
karena	 Nabi	 shallallahu'alaihi	 wasallam	 tidak	
mencontohkannya.	Barangsiapa	yang	mengikuti	
sunnah	Nabi	 sungguh	dia	mendapat	petunjuk.”	
(Shahih	Fiqh	Sunnah	1/605)

Adanya	 peniadaan	 shalat	 sebelum	 shalat		
Ied	dan	setelah	shalat		Ied	itu	kalau	keberadaan	
shalat	 	Ied	di	lapangan	sebagaimana	dijelaskan	
o l e h 	 I b n u 	 H a j a r 	 d a n 	 A l - A l b a n i y	
Rahimahumallah:	 "Sesungguhnya	 peniadaan	
shalat	 itu	 ketika	 pelaksanaan	 shalat	 	 Ied	 di	
lapangan.”

Yaitu	ketika	shalat	Ied	itu	pelaksanaannya	
di	lapangan	maka	tidak	ada	shalat	sebelumnya	
maupun	 sesudahnya,	 adapun	 kalau	 shalat	 Ied	
itu	 dilakukan	 di	 masjid	 karena	 ada	 hujan	
misalnya,	 maka	 shalat	 sunnah	 yang	 ada	
sebabnya	 seperti	 shalat	 dua	 raka'at	 setelah	
wudhu	 atau	 shalat	 tahiyatul	 masjid	 tetap	
dianjurkan	untuk	dilakukan.	Wallahu	A'lam.

Sholat	Sunah	Sebelum	Sholat	Ied

Dari	Ibn	‘Abbās	(diriwayatkan)	bahwasanya	Rasulullah	saw.	pada	hari	Idul	Adlha	atau	
Idul	Fitri	keluar,	lalu	salat	dua	rakaat,	dan	tidak	mengerjakan	salat	apa	pun	sebelum	

maupun	sesudahnya.	[HR	Muslim]

َّعْن ابن عباس: َ ْ ٍَ ِ
َّ ََّ َ ََ َْ َّ َّ َ ََّ ْ َّن رسول هللا صلى هللا علیِھ وسلم  خرج یوم أضحى أو فِطر فصلى ركعتین لم َ ِْ أ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َْ َ َ َِ ٍُ

ََ ْیصل قبلھا وال بعَدَھا. [رواه مسلم]َ َ َ َ ْ َ ُِّ



Sebagian	orang	bijak	mengatakan,

ُُ َْ َْ َ َ ِِّمْن ثواِب الحسنِة الحسنة بعَدَھا وِمْن عقوبِة السیئِة َ َّ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ
ُ َ ْالسیئة بعَدَھاَ َ ِّ َّ

“Diantara	balasan	bagi	amalan	kebaikan	
adalah	amalan	kebaikan	yang	ada	sesudahnya.	
Sedangkan	hukuman	bagi	amalan	yang	buruk	
adalah	amalan	buruk	yang	ada	sesudahnya.”	

(Al	Fawaa-id	hal.	35).

”Oleh	karena	 itu	barangsiapa	mengerjakan	
kebaikan	 kemudian	 melanjutkannya	 dengan	
kebaikan	 lain,	maka	 hal	 itu	merupakan	 tanda	
atas	terkabulnya	amal	pertama.	Demikian	pula	
sebaliknya,	 jika	 seorang	 melakukan	 suatu	
kebaikan	lalu	diikuti	dengan	amalan	yang	buruk	
maka	hal	itu	merupakan	tanda	tertolaknya	amal	
yang	pertama.”	(Lathaaiful	Ma'arif	hal.	244).

					
Melanjutkan	 berbagai	 amalan	 yang	 telah	

digalakkan	 di	 bulan	 Ramadlan	 menandakan	
diterimanya	 puasa	 Ramadhan,	 karena	 apabila	
Allah	 ta'ala	 menerima	 amal	 seorang	 hamba,	
pasti	 Dia	 menolongnya	 dalam	 meningkatkan	
perbuatan	 baik	 setelahnya.	 Bukankah	 Allah	
ta'ala	ber�irman,

َ ََ َ ََْ َّدق بالحسنى ََّ ْفأما مْن أعطى واتقى .وص ُ َ َ َ ْ َ َِّ
َْ َ.فسنیسره لِلیسرىُ ْ ُ ُ ُ ِّ َ َ

”Adapun	orang	yang	memberikan	(hartanya	di	
jalan	Allah)	dan	bertakwa,	dan	membenarkan	
adanya	pahala	yang	terbaik	(syurga).	Maka	
Kami	kelak	akan	menyiapkan	baginya	jalan	

yang	mudah.”	(Al	Lail:	5-7).

	 	 	 	 	Termasuk	sebagian	ungkapan	rasa	syukur	
seorang	hamba	atas	berbagai	nikmat	yang	telah	
dianugerahkan	 kepadanya	 adalah	 terus	
menggalakkan	 berbagai	 amalan	 shalih	 yang	
telah	ia	lakukan	setelah	Ramadhan.	Tetapi	jika	
ia	 malah	 menggantinya	 dengan	 perbuatan	
maksiat	 maka	 ia	 termasuk	 kelompok	 orang	
yang	membalas	kenikmatan	dengan	kekufuran.	
Apabila	ia	berniat	pada	saat	melakukan	puasa	
untuk	 kembali	melakukan	maksiat	 lagi,	maka	
puasanya	tidak	akan	terkabul,	ia	bagaikan	orang	
yang	 membangun	 sebuah	 bangunan	 megah	
lantas	menghancurkannya	kembali.	Allah	ta'ala	
ber�irman:

ًَ ُ ََ َ ََّ ْ ْ َ َ ُ ُ َّوال تكونوا كالِتي نقضت غزلھا ِمْن بعِد قوٍة أنكاثا َْ ْ َ َ َ َ

٩٢))
“Dan	janganlah	kamu	seperti	seorang	

perempuan	yang	menguraikan	benangnya	yang	
sudah	dipintal	dengan	kuat	menjadi	cerai	berai	

kembali	“(An-Nahl:	92).

https://muslim.or.id/4654-nasehat-selepas-
ramadhan.html

Kontinu	dalam	Beramal	Shalih
Selepas	Ramadlan
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Nasihat



Majalah Saku Yatim Edisi 124 - Mei 2022 7

Konsultasi Syariah

“Beberapa	rekan	menawarkan	seseorang	lelaki	kepada	
saya	 dengan	 alasan	 biar	 saya	 ada	 yang	menjaga	 dan	
melindungi,	karena	anak-anak	saya	kan	sudah	besar	....
Tapi	jujur,	saya	ada	kekhawatiran	jika	berumah	tangga	
lagi,	 saya	 khawatir	 tidakbisa	 lagi	 mengembangkan	
potensi	saya	untuk	umat	seperti	sekarang	.....
Rekan-rekan	saya	bilang,	sebaik-baik	wanita	itu	adalah	
yang	selalu	berada	di	rumahnya....
Tapi	justru	kebahagian	saya	saat	ini	adalah	karena	saya	
"bisa"	membuat	orang	lain	bahagia	dengan	mengurus	
anak-anak	yatim,		fakir	miskin,	janda-janda	dan	dhuafa.
Saat	 suami	masih	 ada,	 saya	 nyaris	 gak	 punya	 teman,	
dunia	saya	cuma	dapur,sumur	dan	kasur....
Tidak	 pernah	 ikut	 ta'lim,	 apalagi	 berorganisasi,	 dunia	
saya	cukup	suami	dan	anak-anak....
Kualitaskeimanan	 saya	 cenderung	 menurun	 dan	 gak	
meningkat.
Semenjak	hidup	sendiri	saya	merasa	lebih	dibutuhkan	
umat . 	 Dan 	 itu 	 membuat 	 saya 	 lebih 	 banyak	
berkeliaran...Ups...maaf,	 	 di	 luar	 rumah	 maksud	 saya	
tadz.	 Saya	kok	 lebih	 cenderung	 ingin	 tetap	 sendiri	 ya	
tadz.....
Mohon	 nasehat	 panjenengan.	 Juga	 yang	 ingin	 saya	
tanyakan,	Apakah	kesendirian	saya,	akan	membuat	saya	
terlepas	dari	jaminan	memilih	8	pintu	surga?
Mohon	 berkenan	 memberi	 jawaban	 supaya	 saya	
tenang..."
(Pertanyaan	Ibu	XXXX)
JAWAB	:
(1)	 Apa	yang	disampaikan	teman-teman	anda	bahwa	

wanita	 harus	 selalu	 berada	 di	 rumah	 saja	 dan	
tidak	 boleh	 keluar	 kemana-mana,	 itu	 tidak	
sepenuhnya	benar.

	 Kesimpulan	itu	hanya	didasarkan	pada	satu	dua	
hadits	 saja,	 dengan	 mengabaikan	 hadits-hadits	
lain	yang	mengisyaratkan	hal	yang	sebaliknya.

	 Secara	umum	wanita	memang	sebaiknya	berada	
di	rumah	untuk	mengurus	keluarga.	Tapi	itu	tidak	
berlaku	mutlak	untuk	semua	orang.

	 Ada	wanita	 yang	 karena	 faktor	 tertentu	 kadang	

terpaksa	 harus	 berakti�itas	 di	 luar	 rumah.	 Ada	
pula	 banyak	 profesi	 yang	 seharusnya	 malah	
dipegang	oleh	wanita,	contohnya	dokter	spesialis	
kandungan,	 guru	 dan	 pengajar	 untuk	 kaum	
wanita,	aktivis	sosial	yang	mengurusi	janda-	janda	
dll.Profesi	itu	sebenarnya	harusnya	dipegang	oleh	
kaum	 wanita.	 Maka	 membatasi	 peran	 wanita	
secara	mutlak,	dan	mengurung	semua	wanita	di	
dalam	 rumah	 adalah	 tindakan	 yang	 terlalu	
mengada-ada.

(2)	 Antara	berakti�itas	di	luar	rumah	untuk	menebar	
manfaat	bagi	banyak	orang	atau	diam	di	rumah,	
keduanya	 masing-masing	 punya	 potensi	
kebaikan.	Semua	tergantung	situasi	dan	keadaan	
si	wanita.Tiap	orang	kasusnya	tidaklah	sama.Yang	
jelas	kedua-duanya	pernah	dijalankan	oleh	wanita	
wanita	terbaik	dalam	sejarah	Islam.

(3)	 Adapun	 tentang	 keinginan	 anda	 untuk	memilih	
tetap	menjanda	seumur	hidup,	hal	itu	sama	sekali	
tidak	ada	larangan.Apalagi	kalau	sampai		disebut-
sebut	memperkecil	 peluang	 tiba	 di	 pintu	 surga	
bagi	 seseorang.	 Itu	 ucapan	 yang	 jauh	 dari	
kenyataan.	 Bukankah	 Asma'	 bintu	 Abu	 bakar,	
wanita	yang	digelari	Dzatu	nitqain	juga	memilih	
menjanda	hingga	ajal	menjelang	?	Padahal	selepas	
diceraikan	oleh	Zubair	bin	Awwam,	banyak	sekali	
laki-laki	yang	antri	mendamba	cintanya	siang	dan	
malam.	 Sendiri	 itu	 kadang	 lebih	 indah	 dan	
menentramkan.Walau	 juga	 tidak	 menutup	
kemungkinan,	 dengan	 menikah	 lagi,	 anda	 bisa	
kembali	merasakan	mega-mega	indah	kehidupan.

(4)	 Antara	 tetap	menjanda	atau	menikah	 lagi	 	 saya	
tidak	tahu	mana	yang	lebih	baik	untuk	anda.Apa	
anda	 sudah	 lupa	kalau	 anda	punya	Allah	untuk	
bertanya	 dan	 menyandarkan	 harapan?Mintalah	
saran	kepada	Allah	sebelum	minta	saran	kepada	
manusia.....Semoga	Allah	memberi	petunjuk	yang	
terbaik	bagi	anda	untuk	meniti	hari-hari	di	masa	
depan.	

Wallahu	a'lam.

BOLEHKAH	MEMILIHBOLEHKAH	MEMILIH
MENJANDA	SEUMUR	HIDUP?MENJANDA	SEUMUR	HIDUP?
BOLEHKAH	MEMILIH
MENJANDA	SEUMUR	HIDUP?

Oleh:	MUHAMMAD	USMANOleh:	MUHAMMAD	USMANOleh:	MUHAMMAD	USMAN
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KEGIATAN	SANGGAR	LESTARI	DI	BULAN	RAMADHAN
Berikut	ini	beberapa	foto	kegiatan	yang	telah	dilakukan	oleh	siswa-siswi	sanggar	di	bulan	

Ramadhan	:

Buka	Puasa	Bersama	–	Wilayah	Kec.	LumajangBuka	Puasa	Bersama	–	Wilayah	Kec.	LumajangBuka	Puasa	Bersama	–	Wilayah	Kec.	Lumajang

KBM	(Pembinaan	Akhlaq)	–	Wilayah	Kec.	SenduroKBM	(Pembinaan	Akhlaq)	–	Wilayah	Kec.	SenduroKBM	(Pembinaan	Akhlaq)	–	Wilayah	Kec.	Senduro

KBM	(Matematika)	–	Wilayah	KratonKBM	(Matematika)	–	Wilayah	KratonKBM	(Matematika)	–	Wilayah	Kraton
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KBM	(Matematika)	–	wilayah	candipuroKBM	(Matematika)	–	wilayah	candipuroKBM	(Matematika)	–	wilayah	candipuro

Pesantren	Kilat	di	LAZ	Saku	YatimPesantren	Kilat	di	LAZ	Saku	YatimPesantren	Kilat	di	LAZ	Saku	Yatim
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iburan	 adalah	 saat	 yang	 bahagia	 bagi	Lsantri.	Dimana,	mereka	bisa	berkumpul	
dengan	keluarga,	 jalan-jalan,	main	hape	

dan	hal	 lainnya	yang	tak	bisa	mereka	 lakukan	
selama	di	pondok.

Di	 PPTQ	 Baitul	 Furqon,	 moment	 liburan	
justru	 merupakan	 tolak	 ukur	 keberhasilan	
pendidikan	 pondok.	 Apakah	 ketika	 di	 rumah,	
santri	 tetap	 disiplin	 melaksanakan	 ibadah	
sebagaimana	 di	 pondok?	 Apakah	 ketika	
dirumah,	 mereka	 tetap	 mengulangi	 hafalan	
mereka	 sebagaimana	 ketika	 di	 pondok?	 Dan	
apakah	mereka	 bisa	 mengamalkan	 ilmu	 yang	
telah	mereka	pelajari	di	pondok?

Di	 moment	 inilah	 dibutuhkan	 peran	 dan	
dukungan	 Orang	 Tua.	 Karena	 sesungguhnya,	
pendidikan	 anak	 merupakan	 tanggung	 jawab	
orang	 tua.	 Guru,	 ustad	 dan	 para	 kiyai	 hanya	

berkewajiban	menyamapaikan	ilmu	yang	telah	
diamanahkan.

Jangan	 sampai,	 justru	 orang	 tua	 yang	
menjadi	sebab	ketidakdisiplinan	anak	ketika	di	
rumah.	 Dengan	 memberikan	 mereka	 fasilitas	
berlebihan,	 pelayanan	 istimewa,	 diajak	 jalan-
jalan	 hingga	 melalaikan	 kewajiban	 dengan	
alasan	kasian	atau	rasa	bersalah	karena	ketika	
anak	 	 di	 pondok	 tidak	 bisa	 memberikan	
perhatian	 seperti	 ini.	 Ini	 adalah	 was-was	
syaiton	yang	harus	di	tepis.

Di	pondok	santri	diajarkan	mandiri,	maka	
jangan	 sampai	 ketika	 dirumah	 diperlakukan	
bak	raja	yang	baru	pulang	dari	medan	perang.	
Jika	 tidak,	 inilah	yang	menjadikan	pendidikan	
pondok	 tidak	 melekat	 pada	 jiwa	 santri.	
Wallahulmusta'an.

Parameter	Keberhasilan
Pendidikan	Pondok	Pesantren
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Setelah	 menjalankan	 puasa	 selama	 Bulan	
Ramadhan,	 Umat	 Islam	 menyambut	 hari	
kemenangan	yaitu	Hari	Raya	Idul	Fitri.	Dengan	
takb i r 	 d ikumandangkan 	 menandakan	
berakhirnya	 Bulan	 Suci	 Ramadhan.	 Hari	 Raya	
Idul	 Fitri	mendapatkan	 tempat	 istimewa	 bagi	
setiap	Umat	Islam	termasuk	anak-anak,	mereka	
bergembira	 ria	menyambut	 hari	 kemenangan	
selepas	menjalankan	 ibadah	Puasa	Ramadhan	
selama	sebulan	penuh.	

Sangat	 berkesan	 bagi	 seorang	 anak	 yang	
merayakan	 Hari	 Lebaran	 dan	 Idul	 Fitri.	 Pada	
waktu	 kita	 kecil,	 tentunya	masih	 ingat	 ketika	
lebaran	 mengunjungi	 tetangga	 dan	 sanak	
saudara	 untuk	 datang	 ke	 rumah	 saling	
bermaafan.

Selain	 itu,	 anak-anak	 juga	 mengenal	 Hari	
Raya	 Idul	 Fitri	 dengan	 tradisi	 baju	 baru,	
mendapatkan	 uang	 dari	 tetangga	 atau	 sanak	
saudara	 yang	 mereka	 kunjungi,	 waktunya	
makan	 sepuasnya	 dan	 tidak	 terkekang	 lagi	
dengan	 puasa,	 serta	makan	 ketupat	 bersama-
sama.	Tetapi	makna	lebaran	tidak	cukup	sampai	
itu	 saja,	 anak-anak	 harus	 lebih	 dikenalkan	
terhadap	 apa	 esensi	 dari	Hari	 Raya	 Idul	 Fitri,	
yaitu	 kembalinya	 seseorang	 kepada	 kesucian.	
Setelah	seseorang	menjalani	puasa	satu	bulan	
penuh	 dengan	 kehati-hatian	 maka	 segala	
dosanya	 akan	 terhapus.	 Pada	 saat	 hari	 raya	
lebaran	 idul	 �itri	 datang	 maka	 ia	 bersih	 dari	

segala	dosa	laksana	bayi	yang	keluar	dari	rahim	
seorang	ibu.

Berikut	 ini	 beberapa	 kata	 dan	 ucapan	
Se lamat 	 Lebaran 	 Idul 	 F i t r i 	 yang 	 b isa	
Ayah/Bunda	 ajarkan	 pada	 anak	 sebagai	
ungkapan	kegembiraan	dalam	merayakannya.

1.	 Berbuat	salah	dan	khilaf	merupakan	sifat	
manus i a . 	 S edangkan 	 m in t a 	 maa f	
merupakan	 kewajiban	 manusia.	 Oleh	
karena	 itu,	 pada	 hari	 yang	 �itri	 ini,	 saya	
mohon	maaf	lahir	dan	batin	atas	kesalahan	
saya	yang	disengaja	maupun	tak	disengaja.

2.	 Selamat	 Hari	 Raya	 Idul	 Fitri.	 Mari	 kita	
kembali	 kepada	 kesucian.	 Pada	 hari	
lebaran	 ini,	 mohon	 maaf	 lahir	 batin,	
taqobalallohu	minnaa	wa	minkum.	Minal	
aidin	wal	faidzin.

3.	 Untuk	 perbuatan	 yang	 tak	 terjaga	 dan	
untuk	lisan	yang	tak	bertulang,	saya	minta	
dibukakan	 pintu	 maaf	 yang	 seluasnya.		
Semoga	 kita	 kembali	 kepada	 �itrah	 dan	
kesucian.

Kami	 keluarga	 besar	 Bimbel	 Spectrum	
Lumajang	 mengucapkan	 Selamat	 Hari	 Raya	
Idul	Fitri	1443	H

Taqobalallohu	minnaa	wa	minkum.	Minal	aidin	
wal	faidzin.	Mohon	Maaf	Lahir	dan	Batin
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MENGENALKAN	ESENSI
HARI	RAYA	IDUL	FITRI	KEPADA	ANAK-ANAK
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erjalanan	 Bina	 Bunda	 Yatim	 kali	 ini	Padalah	ke	sebuah	desa	di	kaki	Gunung	

Semeru	Senduro.	Ada	beberapa	anak	

binaan	disana,	 salah	satunya	ananda	Adityo	

Dwi	Pangestu.	Ananda	Tio	bukan	yatim	tapi	

tergolong	dhuafa	ayah	dan	 ibunya	berpisah,	

Tio	 tinggal	 bersama	 ayahnya.	 Sekolahnya	

sempat	 putus	 nyambung.	 Karena	 awalnya,	

Tio	harus	ikut	ayahnya,	lalu	ikut	ibunya	dan	

pada	 akhirnya	 memutuskan	 untuk	 tinggal	

b e r s ama 	 s ang 	 ayah . 	 S edang 	 kedua	

saudaranya	tinggal	bersama	ibunya.

Perpisahan	 pastinya	 menimbulkan	 luka	

terutama	 bagi	 anak-anak.	 Tapi	 takdir	 tak	

pernah	salah	menulis	peristiwa.

Setelah	 beberapa	 waktu	 sekolah	 Tio	

mengalami	 hambatan.	 Untuk	 mengejar	

ketertinggalannya	Tio	mengikuti	kejar	paket	

A	supaya	mendapatkan	ijazah	Sekolah	Dasar.	

Dengan	 tujuan	 agar	 dapat	 	 melanjutkan	 ke	

jenjang	yang	lebih	tinggi.	

Di	Sanggar	LESTARI	binaan	SAKU	YATIM.	

Ananda	Tio	adalah	anak	yang	paling	rajin	dan	

bersemangat . 	 Datang	 lebih	 awal	 dan	

pulangpun	paling	akhir.	Semangat	itulah	yang	

membuat	kami	lebih	bersemangat	lagi	untuk	

mencari	 kilau	 mutiara	 yang	 berada	 di	

Senduro.	 Hujan	 panas	 kami	 	 terjang,	 jalan	

t e r j a l 	 t i n gg i 	 men ju l ang 	 d an 	 t u run	

menghujampun	kami	tak	pantang.

Keterbatasan	 ekonomi	 orang	 tua	 Tio	

sempat	 mematahkan	 semangat	 Tio	 untuk	

bisa	 melanjutkan	 sekolah,	 tetapi	 Tio	 tidak	

pernah	patah	untuk	menuntut	ilmu.	

K a r e n a 	 k e s u n g g u h a n n y a 	 A l l a h	

menggerakkan	 hati	 yang	 Allah	 kehendaki	

untuk	bisa	mewujudkan	mimpi	Tio,	melalui	

Orang	 Tua	 Asuh	 Qur'an	mari	 wujudkan	

mimpi	 anak-anak	 yatim	 dan	 dhuafa	 untuk	

menjadi	HAFIDZ	QUR'AN.

YANG	PENTING	SEMANGAT
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Mengenal	Abu	Bakrah
Abu	 Bakrah	 ats-Tsaqa�i	 adalah	 seorang	

sahabat	yang	mulia.	Seorang	penghafal	hadits.	
Namanya	 adalah	 Na�i'	 bin	 al-Harits.	 Ada	 juga	
yang	 mengatakan	 Na�i'	 bin	 Masruh.	 Lalu	
mengapa	dikenal	dengan	kun-yah	Abu	Bakrah?	
Saat	 benteng	 Thaif	 dikepung	 oleh	 kaum	
muslimin	di	Perang	Thaif,	Na�i'	menyelematkan	
diri	memanjat	dinding	benteng	dengan	bakrah	
(tali	sumur).	Kemudian	ia	berlari	menuju	Nabi	
shallallahu	'alaihi	wa	sallam.	Dia	adalah	seorang	
budak.	Lalu	Nabi	memerdekakannya.

Ibnu	 al-Madini	 mengatakan,	 “Namanya	
adalah	Na�i'	bin	al-Harits	seperti	yang	dikatakan	
Ibnu	Saad.”

Terdapat	sebuah	Riwayat	dari	Al-Mughirah	
dari	 Syabbak	 dari	 seseorang	 bahwa	 orang-
orang	 Tsaqif	 meminta	 kepada	 Rasulullah	
s h a l l a l l a hu 	 ' a l a i h i 	 wa 	 s a l l am 	 un tuk	
mengembalikan	 status	 Abu	 Bakrah	 sebagai	
budak.	Rasulullah	berkata	pada	mereka,	“Tidak.	
Dia	dimerdekakan	oleh	Allah	dan	Rasul-Nya.”

Tali	Sumur	Penuh	Kenangan
Ibnu	Asakir	mengatakan,	“Abu	Bakrah	bin	al-

Harits	 bin	 Kildah	 bin	 Amr.	 Ada	 juga	 yang	

mengatakan,	ia	adalah	budak	dari	al-Harits	bin	
Kildah.	Kemudian	ia	memanjat	benteng	dengan	
bakrah	 (tali	 sumur).	 Sejak	 hari	 itu	 dia	 dikun-
yahi	Abu	Bakrah”.	Namun	Abu	Bakrah	menyebut	
dirinya	sebagai	mantan	budak	dari	Rasulullah	
shallallahu	 'alaihi	 wa	 sallam.	 Ia	 mengatakan,	
“Aku	adalah	Abu	Bakrah	maula	(bekas	budak)	
Rasulullah.	Kalau	orang-orang	menolak	hal	itu.	
Dan	hanya	mau	memanggilku	dengan	nasabku,	
maka	aku	adalah	Na�i'	bin	Masruh.”

Ta l i 	 s umu r 	 i t u 	 p e n u h 	 k e n a n g a n .	
Melantar inya 	 se lamat 	 dar i 	 kepungan .	
Kemudian	bertemu	Rasulullah.	Memeluk	Islam.	
Dan	merdeka	dari	perbudakan.	Sehingga	wajar	
bak rah 	 ( t a l i 	 s umur ) 	 i t u 	 mengakrab i	
panggilannya.	Dijadikan	kun-yah,	dan	kun-yah	
adalah	sapaan	penghormatan.

Petuah
Abdul	 Aziz	 bin	 Abu	 Bakrah	menceritakan,	

“Ayahnya	 pernah	 menikahi	 seorang	 wanita.	
Kemudian	 wanita	 itu	 meninggal.	 Keluarga	
wanita	tersebut	menghalangi	Abu	Bakrah	untuk	
menyalatkannya.	Abu	Bakrah	berkata,	 'Akulah	
yang	 paling	 berhak	 menyalatkannya'.	 Mereka	
mengatakan,	 'Sahabat	 Rasulullah	 shallallahu	

Abu	Bakrah	ats-Tsaqa�i	Abu	Bakrah	ats-Tsaqa�i	
dan	Tali	Sumur	Penuh	Kenangandan	Tali	Sumur	Penuh	Kenangan

Abu	Bakrah	ats-Tsaqa�i	
dan	Tali	Sumur	Penuh	Kenangan



'alaihi	 wa	 sallam	 ini	 benar'.	 Kemudian	 Abu	
Bakrah	masuk	ke	dalam	liang	kubur.	Saudara-
saudara	 istrinya	 tadi	menghalanginya	 dengan	
kasar,	 hingga	 ia	 pingsan.	 Lalu	 Abu	 Bakrah	
dibawa	 menuju	 keluarganya.	 Melihat	 itu,	 dua	
puluh	orang	putra-putrinya	menangis.	Dan	aku	
(Abdul	Aziz)	adalah	yang	paling	kecil	di	antara	
mereka.

Lalu	 Abu	 Bakrah	 siuman.	 Ia	 berkata,	
'Janganlah	 kalian	menangis.	Demi	Allah,	 tidak	
ada	 ruh	manusia	 yang	 lebih	 aku	 sukai	 keluar	
(dari	 jasad)	 melebihi	 ruhku'. 	 Saudara-
saudaraku	pun	merasa	takut.	Mereka	berkata,	
'Mengapa	wahai,	Ayah?'	Abu	Bakrah	menjawab,	
'Aku	takut	bertemu	dengan	suatu	zaman	yang	di	
sana	aku	tak	mampu	melakukan	amar	makruf	
nahi	mungkar.	Masa-masa	itu	tak	ada	baiknya'.”	
(Mu'jam	ath-Thabrani).

Abu	Utsman	an-Nahdi	berkata,	“Aku	adalah	
teman	dekat	Abu	Bakrah.	Suatu	hari	Abu	Bakrah	
berkata	padaku,	 'Apakah	orang-orang	mengira	
aku	 mencela	 mereka	 karena	 (iri)	 terhadap	
dunia	 mereka.	 Padahal	 mereka	 mendudukan	
anakku	Ubaidullah	sebagai	ahli	perang.	Anakku	
Rawwad	 sebagai	 pejabat	 Darul	 Rizqi.	 Anakku	
Abdurrahman	 mengurusi	 Baitul	 Mal.	 Apakah	

mereka	memiliki	kedudukan	dunia	seperti	itu?	
Sungguh	 aku	mencela	mereka	 karena	mereka	
kufur	(tidak	bersyukur)?”

Wafat
Dari	 Uyainah	 bin	 Abdurrahman	 dari	

ayahnya,	 ia	berkata,	“Ketika	Abu	Bakrah	sakit,	
anak-anaknya	 menawarkan	 dokter	 padanya.	
Namun	ia	menolak.	Saat	ajalnya	telah	dekat,	ia	
berkata,	 'Mana	 dokter	 kalian	 itu?	 Suruh	 dia	
mengembalikan	nyawaku'.”

Abu	Saad	mengatakan,	“Abu	Bakrah	wafat	di	
Kota	Basrah	pada	masa	pemerintah	Muawiyah	
bin	Abu	Sufyan.”	Ada	yang	mengatakan	ia	wafat	
tahun	51	H.	Namun	ada	pula	yang	berpendapat	
tahun	 50	 H.	 Jenazahnya	 dishalatkan	 kaum	
muslimin	dengan	diimami	oleh	Abu	Barzah	Al-
Aslami	radhiallahu	'anhu.

Hasan	Al-Bashri	rahimahullah	mengatakan,	
“Kota	Bashrah	tidak	pernah	ditinggali	oleh	
orang	yang	lebih	utama	dari	Abu	Bakrah	dan	
Imran	bin	Hushain	radhiallahu	'anhuma.

Diterjemahkan	dengan	penambahan	dari:	
https://islamstory.com/ar/artical/34044/الثقفي-بكرة-ابو
Oleh	Nur�itri	Hadi	(IG:	@n�hadi07)
Artikel	www.KisahMuslim.com	
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Artinya	:	

Ya	Allah,	hanya	milik-Mu	lah	segala	pujian.	Engkaulah	yang	memberi	pakaian	ini	
kepadaku.

Aku	mohon	kepada-Mu	agar	memperoleh	kebaikan	dari	pakaian	ini
dan	kebaikan	yang	ia	diciptakan	karenanya.	Aku	berlindung	kepada-Mu	dari	

kejahatannya
dan	kejahatan	yang	diciptakan	karenanya.”

(HR.	Abu	Daud)

Doa Mengenakan Pakaian Baru
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Karyaku

Yuk	kirimkan	karyamu	ke	redaksi	majalah	

di	kantor	Saku	Yatim	Jl.	Veteran	No	57	-	Lumajang	

atau	melalui	085746067998

Mau Karyamu Dimuat Disini ??
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Lembaga Amil Zakat Saku Yatim
Jl. Veteran No. 57 Kepuharjo - Lumajang

0334-889008 / 082245030303

FORMULIR PENDAFTARAN

DONATUR BARU

Dengan mengucap saya bersedia menjadi Donatur Rumah Perubahan Indonesia :

Nama :

( harap diisi sesuai KTP dan nama panggilan jika perlu )

No. Telp / HP :

:Alamat Rumah

:Alamat Kantor

:Nama Instansi

:E- Mail

:Alamat Pengambilan

( harap dilengkapi Kelurahan, Kecamatan )

Jenis Pengambilan Via Petugas: Via transfer Via Datang ke RPI

Bersedia Menyalurkan Zakat: Infaq Shodaqoh Wakaf

Rp. 50.000,- Rp. 100.000,- Rp. 200.000,-/bulan

Rp...........................

.........................., ........,.....................20...........

Petugas

( ........................ )

Donatur

( .......................... )

Program (S3)* Anda, dipergunakan untuk :

1.

2.

3.

Beasiswa Yatim Dhuafa

Beasiswa Santri Yatim Dhuafa Pesantren Tahfidzul Qur’an

Pembinaan Yatim Dhuafa
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Lap. Keuangan

R e k e n i n g D o n a s i A n . L A Z  S a k u Ya t i m I n d o n e s i a

BANK Infaq Zakat Waqaf

14300.4040.6868

717.999.7899

37.5600.9999

0044.0100.0069.561

125.2121.999

Mandiri

BSI - BSM

BNI

BRI

BCA

14300.3030.2929

717.888.7895

-

0044.0133.3333.566

-

14300.6161.7575

7059.113.202

34.5560.9999

0044.0100.0000.567

-

L APORAN KEUANGAN BUL AN JANUARI 2022

LAZ SAKU YATIM INDONESIA

2022

NO KETERANGAN PENERIMAAN PENYALURAN
190.392.407Rp                    

POS INFAQ

INFAQ RUTIN 43.805.000Rp                       

INFAQ INSIDENTAL 65.523.145Rp                       

INFAQ DUNIA ISLAM 46.322.002Rp                       

INFAQ SEDEKAH PAGI 4.392.000Rp                         

INFAQ KALENDER -Rp                                          

INFAQ SEMBAKO 15.349.000Rp                       

INFAQ OTA 27.750.000Rp                       

INFAQ BUKA PUASA 1.050.000Rp                         

POS ZAKAT

ZAKAT PROFESI 650.000Rp                             

ZAKAT MAAL 4.765.000Rp                         

ZAKAT FITRAH -Rp                                          

POS WAQAF

WAQAF PEMBANGUNAN 56.093.000Rp                       

WAQAF AL QURAN 1.200.000Rp                         

4 POS QURBAN 1.000.000Rp                         

5 POS NADZAR -Rp                                          

267.899.147Rp                    

6 BIDANG PENDIDIKAN 68.010.611Rp                       

7 BIDANG EKONOMI 7.499.500Rp                         

8 BIDANG KESEHATAN 4.000.000Rp                         

9 BIDANG DAKWAH 66.872.124Rp                       

10 BIDANG SOSIAL 12.578.000Rp                       

11 BIDANG SDM DAN OPERASIONAL PEGAWAI 43.883.311Rp                       

12 BIDANG PEMBANGUNAN (WAQAF) -Rp                                     

13 QURBAN -Rp                                     

14 DANA NON ZISWAF 102.726 446.845Rp                             

458.394.280Rp                    203.290.391Rp                    

255.103.889Rp                    255.103.889Rp                    

1 SALDO DANA PROGRAM SANGGAR PASURUAN DAN BOGOR 8.242.245Rp                         

2 SALDO WAKAF FEBRUARI 173.231.600Rp                     

3 SALDO TABUNGAN QURBAN 7.250.000Rp                         

4 SALDO SEMERU 36.297.678Rp                       

5 SALDO WAQAF QURAN 10.472.000Rp                       

6 SALDO BEASISWA NON SANGGAR JAN & FEB 12.000.000Rp                       

255.103.889Rp                    247.493.523Rp                    

7.610.366Rp                         7.610.366Rp                         

1

FEBRUARI

SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS 

POS PENERIMAAN

RINCIAN SALDO KEUANGAN LAZ SAKU YATIM

JUMLAH

SISA SALDO ZIS LAZ SAKU YATIM

2

3

JUMLAH

POS PENYALURAN

JUMLAH

SALDO BULAN FEBRUARI 2022

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN
GEDUNG ASRAMA

PPTQ BAITUL FURQON PUTRA





www.sakuyatim.com

Sinergi Qurban Untuk Ketahanan
Pangan Sahabat Yatim & Dhuafa

GIZIGIZIGIZI

Rp. 2.750.000,-

Rp. 19.250.000,-

Rp. 2.750.000,-

an. LAZ Saku Yatim Indonesia
14300.4040.6868
Rekening Donasi BANK MANDIRI :

0822 45 030303
Jl. Veteran No. 57 Kelurahan Kepuharjo, Lumajang

“Tidaklah	anak	Adam	melakukan	suatu	amalan	pada	hari	Nahr	(Idul	Adha)	
yang	lebih	dicintai	oleh	Allah	melebihi	mengalirkan	darah	(qurban)”

( HR. Tirmidzi )

Layanan Jemput Qurban :
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