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MOTTO 
َمانَِاِ  ِْالن  َساء ،ِفَإ ن َُّهنَِّعوانِع ندَُكْم،َِأَخْذُُتُْوُهنَِِّبَ  َكل َمة ِهللا ِة ِهللا َِوِاْسَتْحَلْلُتْمِفُ ُرْوَجُهنَِّبِ ت َُّقْواِهللاَِِف 

ملَْعُرْوفِ  ِك ْسَوتُ ُهنَِِّب   ،َوََِلُنََِّعَلْيُكْمِر ْزقُ ُهنََِّو

“Bertaqwalah kalian dalam masalah wanita. Sesungguhnya mereka ibarat tawanan 

di sisi kalian. Kalian ambil mereka dengan amanah Allah dan kalian halalkan 

kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Mereka memiliki hak untuk 

mendapatkan rizki dan pakaian dari kalian” 
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KATA PENGANTAR 

 

ِاّلل  ِا ْيمِ ب ْسم  ِح  ِالرَّ ِْْحَن  ِلرَّ

نَياَِوالد  ْين ,َِوالصَّاَلُةَِوالسَّاَلُمِ ِاْلَعاَِلم ْْيَ,َِوب ه َِنْسَتع ْْيَُِعَليِاُُمْور ِالدُّ َعَلىَِسي  د ِااْْلَمُدِّلل َّ َِرب  
ِاألَنْب َياء َِواْلُمْرَِسل ْْيََِوَعَلىَِأل ه َِوَصْحب ه َِأْْجَع ْْيَِ
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