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MOTTO 

 

“…..dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah 

yang ada pada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa”  

(Q.S Huud : 116) 

 

 

 

 

“…..dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada 

orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu 

menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-

pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada 

Tuhannya” 

 (Q.S Al-Isra  : 26-27) 
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