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MOTTO 

 

 

 

 

 

“Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama  

faainamaalusri usri usri.inamal ussriusran.faizafarakfatansaf.wailabikafatnsaf. 

kesulitan itu pasti ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari satu urusan), 

kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada 

Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” (Q.S Al-Insyirah [94]: 5-8) 

 

ثاَلٍَث؛ َصَدقَةٌ َجاِريَةٌ أَْو ِعْلٌم يُْىتَفَُع بِِه أَْو  إَِذا َماَت ْاإِلْوَساُن اِْوقَطََع َعَملُهُ إاِلَّ ِمهْ 

 َولٌَد َصالٌِح يَْدُعْو لَهُ.

“Jika manusia mati terputuslah amalnya kecuali tiga: shadaqah jariyah, atau ilmu yang  

izamata isanu nun kotoha amaluhu illa min saddakohti wailmi yun takuhubihi 

wawaladisilihin yad’u lahu. 

dia amalkan atau anak shalih yang mendoakannya.” (HR. Muslim) 
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