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MOTTO 

 
زِ  كَ ُْ ًُ ٍِ انْ ٌَ عَ ْٕ َ ٓ ُْ َ ت َٔ ِٔف  ُز ْع ًَ بنْ ِ ٌَ ب ٔ ُز ُي ْ ؤ َ َّبسِ ت هُ ِ َجتْ  ن زِ ْخ

ُ ةٍ أ يَّ ُ َز أ يْ ْى َخ ُ ت ُْ كُ

 ٌَ ُٕ ُ ِي ْؤ ًُ ُى انْ ُٓ ُْ ْى ۚ ِي ُٓ َ ا ن ًز يْ ٌَ َخ ب كَ َ َبةِ ن ت كِ ُم انْ ْْ َ ٍَ أ َي ْٕ آ َ ن َٔ  ۗ ِ بَّللَّ ٌَ بِ ُٕ ُ ِي ْؤ ُ ت َٔ

 ٌَ ُٕ ق بِس َ ف ُى انْ ُْ ُز َ ث ْك َ أ َٔ   

Artinya: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 

menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan 

beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik 

bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka 

adalah orang-orang yang fasik. 
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