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MOTTO 

 ٍَ ٍ ًِ ِ َرِبّ اْنعَانَ اتًِ َلِِلَّ ًَ ٌَّ َصالتًِ َوَُُسِكً َوَيْحٍَاَي َوَي  قُْم إِ

 “Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh 

alam.” (QS. Al-An’am: 162) 

َسَخِط اْنَىاِنذِ  ِرَضا هللاِ فًِ ِرَضا اْنَىاِنِذ، َوَسَخُط هللاِ فًِ  

“Ridha Allah ada pada ridha orang tua, dan murka Allah ada pada murka orang tua.” (HR. 

Tirmidzi) 

َ ََل ٌُغٍَُِّر يَ  ٌَّ ٱَلِلَّ ِ ۗ إِ ٍْ أَْيِر ٱَلِلَّ ٍْ َخْهِفهِۦ ٌَْحفَُظىََهُۥ ِي ٌِْه َوِي ٍِ ٌَذَ ٍْ ٍۢ َب ٌت ّيِ بََٰ ُ بِقَْىٍو ُسٓىًءا ا بِقَْىٍو َحتَّ نَهُۥ ُيَعقِّ ىَٰ ٌُغٍَُِّرو۟ا َيا بِأََفُِسِهْى ۗ َوإِرَآ أََرادَ ٱَلِلَّ

 ٍٍ ٍ دُوَِهِۦ ِيٍ َواٍل  فاََل َيَردَّ نَهُۥ ۚ َوَيا نَُهى ّيِ

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka 

sendiri.” (Q.S Ar-Ra’d:11) 

“Orang yang paling aku sukai adalah dia yang menunjukkan kesalahanku.”(Umar bin Khattab) 

“Menuntut ilmu adalah taqwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu 

adalah dzikir. Mencari ilmu adalah jihad.” (Imam Al Ghazali) 

 

“Lelahnya kerjamu akan berbuah manis ketika kamu sertakan hati di dalamnya ikhlas.” 

(#beraniberhijrah) 

 

“Hidup sekali hiduplah yang berarti.”(Ahmad Fuadi)  

“Jika benar niatmu baik, tujuanmu baik, lakukanlah dengan cara yang baik.” (KH. Ahmad 

Mustofa Bisri) 

“Sing tenang, wayahe bar yo bar” (Agung Wibowo) 
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