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MOTTO 

 

 َوإِن َطآئِفَتَاِن ِمَن ٱۡلُمۡؤِمنِيَن ٱۡقتَتَلُواْ فَأَۡصِلُحواْ بَۡيَنُهَماۖ فَِإۢن بَغَۡت إِۡحدَٰىُهَما َعلَى ٱۡۡلُۡخَرٰى 

ِِۚ فَِإن فَآَءۡت فَأَۡصِلُحواْ بَۡينَُهَما بِٱۡلعَۡدِل  تِلُواْ ٱلَّتِي تَۡبِغي َحتَّٰى تَِفٓيَء إِلَٰىٓ أَۡمِر ٱّللَّ فَقَٰ

َ يُِحبُّ ٱۡلُمۡقِسِطيَن َوأَۡقسِ   إِنَّ ٱّللَّ
 ُطٓواْۖ

Artinya:  

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah 

kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian 

terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai 

surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut, damaikanlah antara 

keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya 

Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (QS. Al-Hujurat:9). 
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