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MOTTO 

لُِّف اللّ   اۡ  ًسا ِاَلا ُوسۡ  ُه نافَلا ُيكا باتَلااا ماا كا  ط عاها  ۡ  سا
اۡ  واعالاي ها  

 “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang 

dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang 

diperbuatnya.” 

“ Keberuntungan Milik Orang Yang Bertaubat ” 

Orang mukmin yang sempurna imannya ialah 

yang paling baik akhlaknya 
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