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MOTTO

ٞة یَۡدُعوَن إِلَى َوۡلتَُكن نُكۡم أُمَّ َویَۡنَھۡوَن َعِن ۡلَمۡعُروفِ ٱَویَۡأُمُروَن بِ ۡلَخۡیرِ ٱّمِ

ٓئَِك ُھُم ۡلُمنَكِرۚ ٱ ١٠٤ۡلُمۡفِلُحونَ ٱَوأُْولَٰ
Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang

menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma´ruf dan mencegah

dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. QS. Ali Imron,

ayat 104.
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