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MOTTO 

 

ِهنِينَ  ؤأ َن إِن ُكنتُن هُّ لَىأ َعأ َزنُىا َوأَنتُُن اْلأ  َوََل تَِهنُىا َوََل تَحأ

 

Artinya: Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih 

hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu 

orang-orang yang beriman. (QS. Ali-„Imran : 139). 

 

 

ِ إِنَّهُ ََل يَب بَنِيَّ  حِ َّللاَّ هَبُىا فَتََحسَُّسىا ِهنأ يُىُسَف َوأَِخيِه َوََل تَيأئَُسىا ِهنأ َروأ اذأ

ُم الأَكبفُِرونَ يَيأئَُس هِ  ِ إَِلَّ الأقَىأ حِ َّللاَّ  نأ َروأ

 

Artinya: Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan 

saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya 

tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. (QS. Yusuf : 

87) 
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