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MOTTO

 “Allah akan mengangkat (derajat) orang - orang yang beriman di antaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui
apa yang kamu kerjakan”.

(Q.S. Al Mujadilah : 11)

 “Dan Dia menancapkan gunung - gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang
bersama kamu, (dan Dia menciptakan) sungai - sungai dan jalan - jalan agar kamu
mendapat petunjuk”.

(Q.S. An Nahl : 16)

 “Dan Rabb mu mengilhamkan kepada lebah: "Buatlah sarang- sarang di bukit-bukit, di
pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia".

(Q.S. An Nahl : 68)

 “Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan
tempuhlah jalan Rabbmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu
keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat
obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian
itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang memikirkan.

(Q.S. An Nahl :69)

 “Supaya Dia mengetahui, bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan
risalah-risalah Rabbnya, sedang (sebenarnya) ilmu-Nya meliputi apa yang ada pada
mereka, dan Dia menghitung segala sesuatu satu-persatu”.

(Q.S. Al-Jinn:28)

 “Pada hari bumi dan gunung - gunung bergoncangan, dan menjadilah gunung -
gunung itu tumpukan - tumpukan pasir yang berterbangan.”

(Q.S Al Muzzammil : 14)

 “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi : dan Allah Maha Kuasa atas segala
sesuatu. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan buni, dan silih bergantinya malam
dan siang terdapat tanda - tanda bagi orang-orang yang berakal”

(S.Q. Ali Imron : 189-191)
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