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MOTTO 
 

ِ َكَمثَِل َحبٍَّة أَۢوَبتَۡت  ثَُل ٱلَِّذيَه يُىِفقُوَن أَۡمَوٲلَُهۡم فِى َسِبيِل ٱَّللَّ مَّ

اْئَةُ َحبٍَّةٍ۬  ُُ ِلَمه  َۗسۡبَع َسىَاِبَل فِى  ُكّلِ ُسۢىبُلٍَةٍ۬ ّمِ ِِ ٰع ََ ُ يُ ٱَّللَّ ََ  

ِليم   ۗيََشآءُ  ََ ٲِسع   ََ  ُ ٱَّللَّ ََ  ﴿١٦٢﴾  
 

"Perumpamaan )nafkah yang dikeluarkan oleh( orang-orang yang 

menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan 
sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: 

seratus biji. Allah melipat gandakan [ganjaran] bagi siapa yang 

Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas [karunia-Nya] lagi Maha 
Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah : 261) 
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untuk mencapai kata sempurna dalam arti sebenarnya. Untuk 

itu penulis senantiasa mengharap kritik dan saran yang 

membangun dari pembaca. Akhirya penulis berharap semoga 
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