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MOTTO 

اراًة عاْن ت ارااٍض مِ  ناُكْم ِِبْلبااِطِل ِإال أاْن تاُكوناِتجا ُنوا ال َتاُْكُلوا أاْمواالاُكْم ب اي ْ ا الَِّذينا آما ْنُكْم َيا أاي ُّها

انا ِبُكْم راِحيًماواال  ُكْم ِإنَّ اَّللَّا كا ت اْقتُ ُلوا أانْ ُفسا  

Artinya:  

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.” 
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