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MOTTO 

 

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah 

selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), 

dan hanya kepada Tuhan-mulah engkau berharap.” 

(QS. Asy-Syarh : 6-8) 

“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. 

Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.” 

(QS. Al-Baqarah : 153) 

“Barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya 

jalan menuju surga-Nya.” 

(H.R. Muslim dalam Shahih-nya) 

“Ketika kamu merasa ingin menyerah, 

ingatlah bahwa setelah lelah karena lillah pasti ada berkah.” 

(Akhi Rahman) 

“Sabar itu indah, apabila engkau sabar karena Allah.” 

(Penulis) 


