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MOTTO 

 

 

ِلِس فٰٱفٰسُحواْ  جٰأ
ٰ
ٰي ُّٰها ٱلَِّذيٰن ٰءاٰمُنواْ ِإٰذا ِقيٰل ٰلُكم تٰ ٰفسَُّحواْ ِف ٱمل َيٰأ

ُ ٱلَِّذيٰن ٰءاٰمُنواْ  ُ ٰلُكم ٰوِإٰذا ِقيٰل ٱنُشُزواْ فٰٱنُشُزواْ يٰرٰفِع ٱَّللَّ يٰفٰسِح ٱَّللَّ
ُ ِ ٰا تٰلٰعلُ  ﴾ ۱۱وٰن ٰخِبري﴿ِمنُكمۡم ٰوٱلَِّذيٰن  ُوتُواْ ٱلِللٰم ٰ ٰ  ٰأ ۚت ٰوٱَّللَّ

 

Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah 

niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan 

apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, 

niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman 

di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 

beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang 

kamu kerjakan. (surah al-Mujadalah/58:11) 

 

 

“Bersemangatlah untuk belajar, menuntut ilmu, berlapang dada, 

meningkatkan keimanan dan ketaqwaan. Maka, senantiasa Allah 

SWT. akan meninggikan derajatnya.” 
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