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MOTTO

ُ َلَهُ ُم َع ِّق َباتٌ ِّم ْن َبي ِّْن َيدَ ْي ِّه َو ِّم ْن خ َْل ِّف ِّه َي ْحف
ظونَهُ ِّم ْن أ َ ْم ِّر اللَّ ِّه ۗ ِّإ َّن اللَّهَ ََل يُغ َِّي ُر
سو ًءا فَ ََل َم َردَّ لَهُ ۚ َو َما
ُ َما ِّبقَ ْو ٍم َحت َّ ٰى يُغ َِّي ُروا َما ِّبأ َ ْنفُ ِّس ِّه ْم ۗ َو ِّإذَا أ َ َرادَ اللَّهُ ِّبقَ ْو ٍم
لَ ُه ْم ِّم ْن د ُونِّ ِّه ِّم ْن َوا ٍل
Artinya : Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya
bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya
atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah
keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang
ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki
keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat
menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka
selain Dia. ( Qs. Ar-Ra’ad ayat 11 )1 (Departemen Agama RI,
Al Qur’an dan Terjemahnya, 2009)
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