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MOTTO 

“Maka ingatlah kamu kepadaKu, niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan 

bersyukurlah kepadaKu, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)Ku.” (Al-

Baqarah: 152). 

 

“Dunia itu terlaknat dan segala yang terkandung di dalamnya pun terlaknat, 

kecuali orang yang berdzikir kepada Allah, yang melakukan ketaatan kepada-Nya, 

seorang alim atau penuntut ilmu syar‟i.” (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah) 

 

“Perumpamaan orang yang berdzikir (mengingat dan menyebut) Rabbnya 

dibandingkan dengan orang tidak berdzikir (mengingat dan menyebut) Rabbnya, 

adalah seperti orang yang hidup dibandingkan dengan orang yang mati.” (HR. 

Muslim, 1/59) 

 

“kain sarung orang muslim itu hingga separuh betisnya, dan tidak ada dosa pada 

apa yang ada di antara separuh betis itu dengan mata kaki. Apa yang ada di bawah 

mata kaki, maka itu berada di Neraka. Barangsiapa menyeret kain sarungnya 

karena kesombongan, maka Allah tidak memandangnya.” (HR. Abu Dawud) 

 

“Sungguh, benar-benar akan ada di kalangan umatku sekelompok orang yang 

menghalalkan zina, sutera (bagi laki-laki), khamr dan alat musik.” (HR. Bukhori) 
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