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MOTTO 

 

 

لقد كان لكم فى رسول هللا أسوة حسنة لمن كان يرجوا هللا و 

 اليوم االخر و ذكر هللا كثيرا

“Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu 

bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan banyak 

mengingat Allah” (al- Ahzab:21) 
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