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MOTTO

ٓأَیَُّھا لَُكم بَۡینَُكم بِ ٱلَِّذینَ یَٰ ِطلِ َءاَمنُواْ َال تَۡأُكلُٓواْ أَۡمَوٰ ٓ أَن ٱۡلبَٰ إِالَّ
نُكۡمۚ َوَال تَۡقتُلُٓواْ أَنفَُسُكۡمۚ إِنَّ  َرةً َعن تََراٖض ّمِ َكاَن تَُكوَن تَِجٰ

٢٩بُِكۡم َرِحیٗما 
“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”. (An- Nisa’: 29)
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