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MOTTO 

 

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُىا قُىا أَْنفَُسُكْم َوأَْهلِيُكْم نَاًرا َوقُىُدَها النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ َعلَْيَها َمََلئَِكةٌ ِغََلظٌ 

َ َما أََمَزُهْم َويَْفَعلُىَن َما يُْؤَمُزونَ  ]6[  ِشَداٌد ََل يَْعُصىَن َّللاَّ

Artinya :  

― Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 

neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-

malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 

diperintahkan.‖ (Departemen Agama Republik Indonesia, 2012, hal. 561) 
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