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MOTTO

وب ُك ْم ۚ َفإِ َذا
َ َفإِ َذا َق
َ َّ ض ْي ُت ُم الص َََّل َة َف ْاذ ُكرُوا
ِ َّللا ِق َيامًا َوقُعُو ًدا َو َعلَ ٰى ُج ُن
ْ
ْ اط َمأْ َن ْن ُت ْم َفأَقِيمُوا الص َََّل َة ۚ إِنَّ الص َََّل َة َكا َن
ِين ِك َتابًا
َ ت َعلَى ْالم ُْؤ ِمن
َم ْوقُو ًتا
“Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu
berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah
merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya
shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang
beriman.” (QS. An-Nisa: 103)1

1

Al Quran dan Terjemahnya Departemen Agama RI, Bandung, PT Sygma
Examedia Arkanleema, 2007, hlm. 95
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