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MOTTO 

 

 

ُلَونَُّكْم ِبَشْيٍء ِمنَ  ُهمْ  َولََنب ْ  ُمِصبَب ٌ  اْْلَْوِف َواْْلُوِع َونَ ْقٍص ِمَن األْمَواِل َواألنْ ُفِس َوالثََّمَراِت َوَبشِِّر الصَّاِبرِيَن الَِّذيَن ِإَذا َأَصابَ ت ْ

َك ُهُم اْلُمْهَتُدونَ قَاُلوا ِإنَّا َلِِلَِّ َوِإنَّا ِإلَْبِه رَاِجُعوَن ُأولَِئَك َعَلْبِهْم َصَلَوات  ِمْن َرِِبِّْم َوَرْْحَ ٌ  َوُأولَئِ   

Artinya: Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, 

kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada 

orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka 

mengucapkan, "Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji`uun", Mereka itulah yang mendapat 

keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang 

yang mendapat petunjuk. 
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