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 MOTTO 

Jadilah sabar dan shalat sebagai penolongmu dan yang sesungguhnya demikian 

itu sungguh berat, kecuali orang-orang yang khusu’ 

(Qs. Al Baqarah :45) 

 

Tuntutlah ilmu dari apa-apa yang kamu kehendaki, sesungguhnya ilmu yang 

kamu dapati itu tidak ada apa-apanya disisi ALLAH SWT, jika kamu tidak 

mengamalkan apa yang tidak kamu pelajari. 

(HR. Ibnu Adi) 

 

Seorang optimis hanya akan memandang pada bunga mawar saja, bukan pada 

durinya. Sedangkan seorang yang pesimis akan merenungi duri dan acuh pada 

bunganya yang indah 

(Kahlil Gibran) 
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