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MOTTO 

 

 Dan orang – orang yang diberi ilmu (Ahli Kitab) berpendapat bahwa wahyu yang 

diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itulah yang benar dan menunjuki (manusia) 

kepada jalan Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. 

(Q.S. Saba: 6) 

 

 Allah – lah  yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah 

berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala 

sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmu – Nya benar – benar meliputi segala sesuatu. 

(Q.S. At – Talak: 12) 

 

 Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan 

dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah 

menyukai orang – orang yang berbuat baik. 

(Q.S. Al Baqarah: 195) 

 

 Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka jangan sekali-kali 

kehidupan dunia memperdayaimu dan sekali-kali janganlah syaitan yang pandai 

menipu,memperdayakanmu tentang Allah 

(Q.S Fatir : 5) 

 

 Allah – lah  yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah 

berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala 

sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmu – Nya benar – benar meliputi segala sesuatu. 

(Q.S. At – Talak: 12) 

 

 Harta,jika hanya dimakan akan jadi kotoran,jika hanya disimpan akan jadi rebutan,jika 

di infaqkan akan digantikan dengan yang lebih baik oleh Allah 

(HR.Thabrani) 
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