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MOTTO  

 

                         

                        

                          

                        

     

 

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. 

Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat 

(siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa), “Ya Tuhan 

kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan 

kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban 

yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. 

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak 

sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan 

rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami 

menghadapi orang-orang kafir.”  

(Q. Al-Baqarah : 286) 
1
 

  

                                                             
1
 Al-Qur’an Surat Al-Baqarah : 286, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Kudus : 

CV. Mubarokatan Thoyyibah, 2014), 48.   
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‘a>la

miy 

  
‘Ain/Hamzah di-

waqf 
 ال  
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al-
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al-
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 ش ي  

syai’u
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dirangkai 
Kata Majemuk dipisah 

Ta>’ 

Marbu>t}ah 

ي ه   ااندِّ م   ج 
Jama>luddi
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ي ه   م  اندِّ م   ج 

Jama>l 

al-Di>n 
 س اع ة

Sa>’a
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