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MOTTO 

 

 ٌۡ اْ أَّفَُعُن َٰ٘ٓ ُْ٘اْ قُ ٍَ َِ َءا َٖب ٱىَِّرٝ أَُّٝ
َٰٓ  َٝ َ َُ ٱَّللَّ ئَِنخٌ ِغََلٞظ ِشَداٞد َّلَّ َٝۡؼُص٘

َٰٓ َي  ٍَ َٖب ۡٞ ٱۡىِحَجبَزحُ َػيَ َٗ َٕب ٱىَّْبُض  قُُ٘د َٗ ٌۡ َّبٗزا  يُِٞن ٕۡ أَ َٗ

 َُ ُسٗ ٍَ ب ُٝۡؤ ٍَ  َُ َٝۡفَؼيُ٘ َٗ  ٌۡ َسُٕ ٍَ بَٰٓ أَ ٍَ.1 

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

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

malaikat yang kasar, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 

diperintahakan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 

diperintahkan”. 

(QS. At-Tahrim.6.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
Al-Qur’an Terjemah, Surat at-Tahrim, Duta Ilmu, 2010, Surabaya. Hal,447 
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