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MOTTO
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ٞ علَ َٰى ُك ِل ش َۡي ٖء قَد
َ ُٱّلل
Katakanlah: "Jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu
melahirkannya, pasti Allah mengetahui". Allah mengetahui apa-apa yang ada di
langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu
(QS. Ali Imron: 29)

v

KATA PENGANTAR

بسم هللا الرحمن الرحيم
إن الحمد هلل نحمده و نستعينه و نستغفره و نستهديه من شرور أنفسنا و من سيئات
 أشهد أن ال إله إال هللا. من يهده هللا فال مضل له و من يضلل فال هادي له,أعمالنا
 أللهم صل و سلم و بارك على سيدنا محمد و.و أشهد أن محمدا عبده و رسوله
 أما بعد.على اله و صحبه و من اهتدى بهداه إلى يوم القيامة
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kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.
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