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MOTTO 

 

بُّوَن َوَما تُ ْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء فَِإنَّ اَّللََّ ِبِه  َلْن تَ َناُلوا اْلِبَّ َحَّتَّ تُ ْنِفُقوا ِمَّا ُتُِ
 َعِليٌم۞

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), 

sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. 

Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah 

mengetahuinya.
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1
 Al-Quran,5Ali-Imran ayat 92, Al-Quran8dan Terjemahnya 

(Jakarta:9Departemen Agama RI, Yayasan8Penerjemah dan Penerbit9Al-Quran, 

2001), 62. 
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KATA PENGANTAR 

يِب  اِهَّللِب  الِهَّلل ْس  ِب  الِهَّلل ِب يِب    ِب ْس
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