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MOTTO 

 

“Mereka menanyakan kepadamu, „Apakah yang dihalalkan bagi mereka? 

„Katakanlah, dihalalkan bagimu yang baik-baik”  

(Q.S Al-Maidah : 4) 

 

“Barangsiapa yang memakan racun sehingga ia meninggal, maka diakhirat 

nanti ia akan memakannya dineraka jahanam selama-lamanya.” 

(HR. Bukhari) 

 

“Segala sesuatu yang membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang 

lain hukumnya dilarang.” 

(Shahih Al-Jami‟ 17393) 
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