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Artinya: 

1. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha 

Penyayang. 

2. Segala puji  bagi Allah, Tuhan semesta alam. 

3. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 

4. Yang menguasai di Hari Pembalasan 

5. Hanya Engkaulah yang kami sembah , dan hanya kepada 

Engkaulah kami meminta pertolongan. 

6. Tunjukilah kami jalan yang lurus, 

7. (yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri ni'mat 

kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan 

(pula jalan) mereka yang sesat. 
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Motto 

 ََْى خََر جَ ِفً طََلبِ اْلِعْلِن َفُهَى فً سَبِيِْل للاِ 

 

’‘Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di 

jalan Allah ‘’ 

(HR.Turmudzi) 

 

 َوَا ْكَوُل اْلُوْؤ ِهٌِيَْي ِإْيْواًًاَأحَْسًٌُهُهنْ خُُلًقا

’‘Dan orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka 

yang paling baik akhlaknya’’. 

(HR.Ahmad) 

 

 خَيُْر ُكنْ َهْي َتَعلَّنَ اْلُقْر ِاَى َو َعلََّوَُ 

 )رواٍ البخاري(

 

’‘sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Qur’an dan 

Yang mengajarkannya. 

(HR.Bukhari) 

 

ُي ْا إل سَْل ِم ِطا ِلُب ا ْلِعْلِن : طَ   اِلُب البَّ حَْوِة ، طَا ِلُب ْا لِوْلِن : ُر ىْ

  َوُيْعطًَ َأ جَْرٍُ َهَع ا لَّبِيْيِيَ 

 

“Orang yang menuntut ilmu bearti menuntut rahmat ; orang yang 

menuntut ilmu bearti menjalankan rukun Islam dan Pahala yang 

diberikan kepada sama dengan para Nabi”. 

 ( HR. Dailani dari Anas r.a ) 
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