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MOTTO 

Janganlah kamu menanggung kebingungan dunia karena itu urusan Allah. 

Janganlah kamu menanggung kebingungan rizqi karen aitu dari Allah. Janganlah 

kamu menanggung kebingungan masa depan karena itu kekuasaan Allah. Yang 

harus kamu tanggung adalah suatu kebingungan, yaitu bagaimana Allah Ridho 

kepadamu 

Al Habib Umar bin Hafidz 
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