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MOTTO 
 

بُُل اَنأتَ  َتُه َتذأ تَ َها ِإَّلا الأُقرأآَن ِإنأ تَ رَكأ بُُل ِإنأ تَ رَكأ َياِء َتذأ َشأ  ُكلُّ اْلأ
“Segala sesuatu akan layu jika engkau meninggalkannya, kecuali 

Al-Qur’an. Jika engkau meninggalkannya maka engkau sendiri 

yang akan layu” 

(Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya’rowi)
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1 Haqaiq Imaniyah, “Rawai’ Aqwal wa Hikam Asy-Syekh Muhammad 

Mutawalli Asy-Sya’rawi”, Haqaiq Imaniyah (Html)- 01 Mei 2021 (8:39 a.m), 

https://www.islamfacts.net/2019/04/Mohamed-Sharawi-words.html.  
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