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MOTTO 

 

“Jadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin” - Edcoustic. 

“Aku tidak pernah sekalipun menyesali diamku. Tetapi aku berkali-kali 

menyesali bicaraku.” – Umar bin Khattab 

“Maka nikmat tuhanmu mana lagi yang engkau dustakan.” – (QS. Ar-

Rahman) 

 “Di antara orang-orang yang berdosa, yang paling parah adalah dia yang 

meluangkan waktunya untuk membahas kesalahan orang lain.” – Utsman bin 

Affan 

 “Jika kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menahan perihnya 

kebodohan” – Imam Syafi’i. 

“Ilmu ada tiga tahapan. Jika seorang memasuki tahapan pertama, ia akan 

sombong. Jika ia memasuki tahapan kedua ia akan tawadhu’. Dan jika ia 

memasuki tahapan ketiga ia akan merasa dirinya tidak ada apa-apanya” – Umar 

Bin Khattab 

“Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa 

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Allah Ta’ala berfirman: Aku sesuai 

persangkaan hamba-Ku. Aku bersamanya ketika ia mengingat-Ku. Jika ia 

mengingat-Ku saat bersendirian, Aku akan mengingatnya dalam diri-Ku. Jika ia 

mengingat-Ku di suatu kumpulan, Aku akan mengingatnya di kumpulan yang 

lebih baik daripada pada itu (kumpulan malaikat).” (Muttafaqun ‘alaih)” - [HR. 

Bukhari, no. 6970 dan Muslim, no. 2675] 
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