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MOTTO 

 
 

“Wajib ingatase wong mu’min ingkang shadiq arep-arep gegeyongan 

gandulan marang Allah subhaanahu wata’ala blaka. Tegese aja pisan 

sira cecekelan marang liyane Allah. Ilmu nira utawa ibadah ira iku ora 

kena kok andelaken. Tegese aja niqadaken sira setuhune amal ira iku 

dadi manjingaken marang suwarga lan nyelametaken saking neraka 

iku ora. Utawa dadi bisa nekakake maring Allah subhaanahu wata’ala 

iya ora.” 

 

(Matan al-Hikam, KH. Sholeh Darat) 
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