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MOTTO 

 

ََلِة ۚ  بِْر َوالصَّ يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُىا اْستَِعينُىا بِالصَّ

ابِِرينَ  َ َمَع الصَّ  إِنَّ َّللاَّ

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan 

shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah 

beserta orang-orang yang sabar.”
1
 

 

 

                                                                 
1
  Ai-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 153, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya, 

Menara Kudus, 1997, hlm.24 
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