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MOTTO

“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada
kebajikan menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang

mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung “

( Ali imron : 104 )

“ Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia
menyuruh kepada yang makruf dan mencegah yang mungkar, dan beriman

kepada Allah . Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itulah baik bagi
mereka, diantara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah

orang-orang yang fasik”

( Al imron : 110 )

“ Siapa diantara kamu melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya
dengan tangannya, apabila tidak mampu, maka dengan lisannya, dan jika

tidak mampu ( dengan lisan ), maka dengan hatinya, yakni diam saja,

Dan itulah iman yang paling lemah

( Ali imron : 159 )

“ Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan berbuat baik”

( QS : An-Nahl : 90 )
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