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MCrfTO

JlCCah tidakjakan membebani seseorang meiainkan sesuai dengan kesanggupannya. la

mendapat pahaCa (dari kebaikan)yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari

kejakatan)yang dikerjakannya.

('Mereka berdoa):

"Ifa JlCCafi, janganCah Engkau hukum kamijika kami Cupa atau kami bersaCah.

<Ya Jlfldk, janganCaU Engaku bebankan kepada kami bebanyang berat sebagaimana Engkau

bebankan kepada orang-orang sebeCum kami.

Hfa flCCah, janganCah Engkau pikuCkan kepada kami apa yang tak^sanggup kami memikuCnya.

(Beri maaftah kami, ampundak kami, dan rahmatitah kami.

Engkau penotong kami, maka tolbnglhft kami terhadap kaumyang kafir".

(Q.SM- (Baqarah 286)
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