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MOTTO 

 

 َضلَّ  ِمبَنْ  اَْعَلمُ  ُهوَ  رَبَّكَ  ِانَّ  ◌ۗ  َاْحَسنُ  ِهيَ  لَِّيتْ  �ِ  ِدْهلُمْ  َوَجا احلََْسَنةِ  ْلَمْوِعَظةِ  َوا حلِْْكَمةِ  �ِ  رَبِّكَ  َسِبْيلِ  ِاٰىل  اُدْعُ 
ٖ◌ َسِبْيِله َعنْ   ْلُمْهَتِدْينَ  �ِ  اَْعَلمُ  َوُهوَ  

 
“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan 

pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara 
yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui 
siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui 

siapa yang mendapat petunjuk.” 
(QS. An-Nahl 16: Ayat 125) 
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