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MOTTO 

 

•  

Maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan? 

(QS. Ar-Rahman [55]) 

• ّ  ِ  ِ ّا َِّّ ّ ّھَالُّتُْت َال ُّال تملّ  كَّتم  لّالك ّالمّالْمكتتََِّال نَاَال ِال ال ِِ  تَت ّت ُال   اُْالَالن اُّْ 

“DanّjikaّkamuّmenghitungّnikmatّAllah,ّtidaklahّdapatّkamuّ

menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat 

mengingkariّ(nikmatّAllah).” 

( QS. Ibrahim [14]  : 34) 

كَّْیالْد َّبالَالْب َّالِّ مالَتّتكُال ُ ُال ل • ِّْكَّْال ْھ َ َّالبُْالَتھَاالَتّ كَّْ ّ  رالَّالّبتالید  تهللاّالك َِِّّّ ّك هللاّر ّ ال

ّالكالهللا ّالدرالمال ّمالَت َّ ّی ُالَْم ّال ّمالتبْل ّبتیال د تهللاَّالك  ّی  اّالركَّی ّالك  ّّالْاَتَ  بْل َادال ِال ّ ال رتّ ِ االا

ّتی ُالَْم    اموا  َّ كَّْالدت كَِّْاّ مََس

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, 

di muka dan di belakangnya; mereka menjaganya atas perintah Allah. 

Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga 

mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Apabila 

Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tidak ada 

yang dapat menolaknya; sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka 

selain Dia. 

(Al-Ra;d 13 : 11) 
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