
Motto

Beramallah kalian Semampu/sekuat tenaga kalian sebab scsungguhnya sebaik-

baiknya amal adaiah ketekunannya meskipun sedikit. (Hadist Riwayat Bukhari).

Barang siapa yang keluar dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka ia itu

berada dijalan Allah hingga ia kembali (Hadist Riwayat Tarmidzi).

Sesudah Resulitan adalah Kemudahan.

Sesungguhnya Allah menyukai oranq-oranq mukmin yang berketerampilan

(mempunyai keahlian khusus). (HR. Tabrani).
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