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MOTTO 

 

 من يهد ّللٰاه فال مضل له ومن يضلل فال هادي له

}  }اخرجه مسلم والنسائ عن جابر بن عبدّللٰاه
 

Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada yang dapat 

menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, 

niscaya tidak ada yang mampu memberinya petunjuk 
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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah puji syukur atas segala nikmat dan rahmat 

yang telah Allah SWT berikan kepada kita semua, karena berkat 
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tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW yang selalu 
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