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MOTTO 

 

ِحْيمِ ْحمِن الر  ر  ل  بِْسِم اللِّه ا  

ا ٍة ِمن  الل هِ  ف بِم  ْحم  ْوِلك   ِلْنت  ل ُهم   ر  ْنف ضُّوا ِمْن ح  ل ْو ُكْنت  ف ظًّا غ ِليظ  اْلق ْلِب َل  ف اْعُف  و 

ش اِوْرُهْم فِي اْْل ْمر ِ  اْست ْغِفْر ل ُهْم و  ْنُهْم و  ك ْل ع ل ى الل هِ  ع  ْمت  ف ت و  إِن  الل ه   ج ف ِإذ ا ع ز 

ِلين   ّكِ   ٩٥١   يُِحبُّ اْلُمت و 

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. 

Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari 

sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 

musyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan 

tekad, maka bertawakalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang 

bertawakal kepada-Nya. (Ali imran : 159). (Depag RI, 2000 : 159). 
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