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MOTTO 

 

 

نْ َيا  ُهَما ِف الدُّ َوِإن َجاَهَداَك َعَلى َأن ُتْشرَِك ِب َمالَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفالَ ُتِطْعُهَما َوَصاِحب ْ
 ِإََلَّ ُُثَّ ِإََلَّ َمْرِجُعُكْم َفأُنَ بُِّئُكم ِبَا ُكنُتْم تَ ْعَمُلونَمْعُروفًا َواتَِّبْع َسِبيَل َمْن أَنَاَب 

 

”Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku 

sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu 

mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan 

ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-

Ku lah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu 

kerjakan” 
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