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MOTTO

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada
orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu
menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemborospemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar
kepada Tuhannya”. ( Terjemahan QS. Al-Isra:26-27 )

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid,
makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak
menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”. ( Terjemahan QS. Al-A’raf: 31 )

“Seseorang itu tergantung pada agama temannya. Oleh karena itu salah satu
diantara kalian hendaknya memerhatikan siapa yang dia jadikan teman” [HR
Abu Dâwud no. 4833 dan at-Tirmidzi no. 2378. (Ash-Shahîhah no. 927)]
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