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MOTTO 
 

 
 
 

   Hadits : “Barang siapa meringankan beban kesulitan orang lain,maka allah akan meringankanya 
 

dalam urusan dunia dan akhirat” (HR. Muslim dan Ahmad) 

َ  قا
 َ  د الَ  عَ  

َ  ش َ  دي  
َ  لل  َ   َ  ن ا َ  َ  لل  َ   إَ   َ  ا  َ 

َ  واتَ َ   َ  قوا  

 َ  دَ  وا َ  ن

َ  والَ  عَ    

 عَ  لَ  ىا إل َ  َ  ث  
اَ  ونَ  وا  

 

 تَ  
َ  وال  

 

تَ َ   َ  قَ  وى
َ  وال  

بَ َ  
ا لَ  َ  َ  

لَ  ى  

 

َ  اَ  ونَ  وا
َ  وتَ  ع  

 
   Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong- 

menolong  dalam  berbuat  dosa  dan  pelanggaran.  Dan  bertaqwalah  kamu  kepada   Allah, 

sesungguhnya, Allah amat berat siksa-Nya."  (QS.Al-Maidah:2) 

فإن عم العسر يسرا )5( نإ عم العسر يسرا )6(  
 
 

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu aka nada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan 

itu ada kemudahan."(QS.Asy-Syarh:5-6) 
 

 
 
 

          Hidup ini seperti sepeda. Agar tetap seimbang, maka kau harus terus bergerak 
 

(Albert Einstein) 
 

 
 
 

          You can if you think you can 
 

(George Reeves) 
 

 
 
 

 Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil, kita baru yakin kalau kita telah 

berhasil melakukannya dengan baik 

(Evelyn Underhill) 
 

 
 

 Orang yang menginginkan impiannya menjadi kenyataan, harus menjaga diri agar tidak 

tertidur (Richard Wheeler) 
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