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MOTTO 

عَوثَوكَو رَو ُّكَو  َوقَوام ٗ  َنَو ِملَوة  َو ِم َو  ٱَّل ۡي ِم  َفَو َفَو َو َّل ۡي  ِم ِم 
ُمودٗ  ٱَّلكَو عَوسَوى ٰٓ أَون يَفَوبَفۡي ۡي  اٗ  ا َّمَّل

“Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajjudlah kamu sebagai 

suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhan-mu menganggakat kamu 

ke tempat yang Terpuji”.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Al-Qur’an dan Terjemahnya, Surah al-Maidah (Kudus: Mubarokatan 

Toyyibah, 2014), 110. 
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