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HALAMAN MOTTO 

ابِِريْن.١٥٣ الَةِ إِنَّ هللاَ َمَع الصَّ بِْر َو الصَّ  يَا أَيُّھَا الَِّذيَْن آَمنُوا اْستَِعيْنُْوا بِالصَّ

تَُل فِْي َسبيِْل هللاِ أَْمَواٌت بَْل أَْحيَاٌء َو لَِكْن الَّ تَْشعُُرْون.١٥٤  َوالَ تَقُْولُْوا لَِمْن يُقْ

َن اأْلََمَواِل َو اأْلْنفُِس َو الثََّمَراِت َو بَشِّ ِر  َن اْلَخْوِف َو الُْجْوِع َو نَْقٍص مِّ َو لَنَْبلَُونَُّكْم بَِشْيٍء مِّ
ابِِرْيَن.١٥٥  الصَّ

ِ َو إِنَّا إِلَْيِه َراِجعُْون.١٥٦ ِصيْبَةٌ قَالُْوا إِنَّا ِ َِّذْيَن إَِذا أََصابَْتھُْم مُّ  اَل

بِِّھْم َو َرْحَمةٌ َو أُولَئَِك ھُُم اْلُمْھتَُدْوَن.١٥٧ ْن رَّ  أُولَئَِك َعلَْيِھْم َصلََواٌت مِّ

Artinya: 
 

“(153) Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan dengan sabar 

dan shalat; sesung-guhnya Allah adalah beserta  orang-orang yang sabar. (154) 

Dan janganlah kamu katakan ter-hadap orang yang terbunuh di jalan Allah 

bahwa mereka mati. Bahkan mereka hidup, akan tetapi kamu tidak merasa.(155) 

Dan sesungguhnya akan Kami beri kamu percobaan dengan se-suatu dari 

ketakutan dan kelaparan dan kekurangan dari harta- benda dan jiwa-jiwa dan 

buah buahan; dan berilah khabar yang menyukakan kepada orang yang sabar. 

(156) (Yaitu) orang-orang yang apabila menimpa kepada mereka suatu musibah, 

mereka berkata: Sesungguhnya kita ini dari Allah, dan sesungguhnya 

kepadaNya-lah kita semua akan kembali. (157) Mereka itu, akan dikurniakan atas 

mereka anugerah-anugerah dari Tuhan mereka dan rahmat, dan mereka itulah 

orang-orang yang akan mendapat petunjuk.”(QS. Al-Baqarah ayat 153 - 157) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

vi 

 

PRAKATA 

 

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh 

Alhamdulillahi Rabbil’alamin. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT 
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