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Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat 

kebijakan, memberi kepada kamu kerabat, dan Allah melarang 

melarang perbuatan keji kemungkaran dan permusuhan. Dia member 

pengajaran kepadamu agarkamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. 

An-Nahl : 90) 

 

                              

                   

 

Artinya : “Hai manusia. Sesungguhnya kamu menjadikanmu dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan, dan menjadikanmu berbangsa-bangsa 

dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya 

orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang 

paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah lagi Maha 

Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujuraat : 13)  
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