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MOTTO 

 

ُحىهُهَّ بَِمۡعُسوٍفٍۚ َوََل تُمۡ  ِسُكىهُهَّ َوإَِذا طَهَّۡقتُُم ٱنىَِّسآَء فَبَهَۡغَه أََجهَهُهَّ فَأَۡمِسُكىهُهَّ بَِمۡعُسوٍف أَۡو َسسِّ

ِ هُُزٗواٍۚ  ِت ٱَّللَّ نَِك فَقَۡد ظَهََم وَۡفَسهُۚۥٍ َوََل تَتَِّخُرٓوْا َءايََٰ  َوَمه يَۡفَعۡم َذَٰ
ٍۚ
ِ ِضَساٗزا نِّتَۡعتَُدوْا َوٱۡذُكُسوْا وِۡعَمَت ٱَّللَّ

َ َوٱۡعهَُمٓىْا أَنَّ ٱ ِب َوٱۡنِحۡكَمِة يَِعظُُكم بِِهۚۦٍ َوٱتَّقُىْا ٱَّللَّ َه ٱۡنِكتََٰ َ بُِكمِّ َشۡيٍء َعهِيٌم َعهَۡيُكۡم َوَمآ أَوَزَل َعهَۡيُكم مِّ َّللَّ

)١٣٢( 

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir 

iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma´ruf, atau 

ceraikanlah mereka dengan cara yang ma´ruf (pula). Janganlah kamu 

rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian 

kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka 

sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah 

kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat 

Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al 

Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran 

kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah 

kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui 

segala sesuatu”. (QS. al-Baqarah: 231) 
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