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MOTTO 

ْهِليُكْم نَاًرا َوقُوُدَها انلذاُس َواْْلَِجاَرُة َعلَيَْها َمََلئَِكٌة ِغََلٌظ 
َ
نُفَسُكْم َوأ

َ
يَن آَننُوا قُوا أ ِ

َها اَّلذ يُّ
َ
يَا أ

َمَ ُهْم َوَ ْفَ لُوَو َنا يُْ َمُ ووَ 
َ
َ َنا أ  ِ َ اٌد  ذ َيْ ُ وَو ااذ

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

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

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

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 

diperintahkan.” (Q.S. At-Tahrim: 6)
1
 

  

                                                             
 1 Quran Auto Reciter Software, Search Truth  
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