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Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-
isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang

berfikir (QS. Ar-Ruum: 21)1

1
Departemen Agama, al-Qur’an dan terjemahnya, Diponegoro, Bandung , 2012, h. 406
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KATA PENGANTAR

ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَِّحْیِم

َوالصََّلاُة َوالسََّلاُم َعَلى َسیِِّد اْلَأْنِبَیاِء َواْلُمْرَسِلْیَن اْلَحْمُد ِللِھ َربِّ اْلَعاَلِمْیَن، َوِبَھ َنْسَتِعْیُن َعَلى ُأُمْوِر الدُّْنَیا َوالدِّْیَن، 

َوَعَلى َأِلِھ َوَصْحِبِھ َأْجَمِعْیَن
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