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MOTTO 

 

َمَثُل الَِّذيَن يُ ْنِفُقوَن أَْمَواََلُْم ِف َسِبيِل اَّللَِّ َكَمَثِل َحبٍَّة 
بُ َ ٍة ِم َاُة َحبَّةٍ  ُ  أَ ْ بَ َ ْ  َسْبَ  َسَن ِاَل ِف ُكلِّ ُسن ْ َواَّللَّ
ُ َواِسٌ  َاِ يمٌ   ُيَ  ِاُ  ِلَمْن َيَ  ُا َواَّللَّ

 

Artinya: “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”
1
. (QS. Al-Baqarah, 

261). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
 Al-Qur’an, al-Baqarah.ayat 261, al-Qurann Terjemahh BahasaI 

Indonesia,  (Kudus:Menaraa Kudus, 2006), 44. 
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