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tidak mungkin dapat terselesaikan. Kemudian shalawat beriring salam juga penulis 

lafazkan dan mohon kepada Allah SWT untuk menyampaikan pahalanya kepada 

junjungan umat baginda Rasulullah SAW dengan lafaz Allahumma Shalli Wa Sallim 

‘Ala Sayyidina Muhammad Wa ‘Ala Alihi Sayyidina Muhammad. 
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serta memberikan dukungan kepada ananda selama menempuh pendidikan baik 

materil maupun moril di kota Pekanbaru ini. Semoga Allah SWT membalas 

dengan pahala yang berlipat ganda serta rezeki, kesehatan dan umur panjang 
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Akhirnya penulis berdoa semoga Allah SWT membalas semua kebaikan, 
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