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MOTTO 

 

 

َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: ِإنَّ اللََّه  َعْن َعاِئَشَة، َأنَّ َرُسوَل اللَّهِ 
 َعزَّ َوَجلَّ ُيِحبُّ ِإَذا َعِمَل َأَحدُُكْم َعَمًلا َأْن يُ ْتِقَنهُ 

 

"Dari Aisyah ra, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda : “Allah 

ʽazza wa jalla menyukai jika salah seorang di antara kalian 

melakukan suatu amal secara itqan (maksimal atau sebaik-

baiknya).” 

HR. Baihaqi
1
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
Islamic School, “Dibalik Nama Itqan”, 18 Oktober 2021, 

https://itqan.sch.id/berita/detail/51/dibalik-nama-itqan.html. 

https://itqan.sch.id/berita/detail/51/dibalik-nama-itqan.html
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