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MOTTO 

 

 

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dari kamu 

sekalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat” (QS. Al 

Mujadalah: 58) 

 

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan 

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan Maka apabila 

engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras 

(untuk urusan yang lain)” (QS Al-Insyirah: 5 – 7) 

 

“Apabila anak Adam (manusia) wafat, maka terputuslah semua amal 

perbuatannya kecuali tiga macam perbuatan, yaitu sedekah jariyah, 

ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakannya (kedua 

oarang tua)”(HR. Muslim) 

 

“Jangan kau tuntut Tuhanmu karena tertundanya keinginanmu, tetapi 

tuntutlah dirimu karena engkau telah menunda adabmu kepada 

Allah”(Ibnu Athaillah) 
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