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MOTTO 

ِعْلُم اْلحاَلِ  اَْفَضُل اْلِعلمِ   
 َو اَْفَضُل اْلَعَمِل ِحْفُظ اْلحاَلِ 

“Utama-utamane ngelmu iku ilmu seng arep dilakoni lan utomo 

utomone ngamal iku ngrekso tingkah”1 

  

                                                             
1
 Assyieh Azzarnuji, tafhīmu al- Muta’allim fī Tarjamah Ta’līm al-Muta’allim (Magelang: Maktabah 

Menara Kudus, 1963), 11. 
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