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MOTTO 

 

ِلَمْن َكاَن يَْرُجو اللَّهَ َواْليَْوَم اْْلِخَر َوذََكَر اللَّهَ َكثِيًرالَقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل اللَِّه أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ   

  ( ١٢األحزاب :  ) 

 

Artinya: 

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu 

(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat 

dan dia banyak menyebut Allah.” (QS. Al-Ahzab: 21)  
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