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MOTTO 

 

ِسطُوْاۡفِيَۡۡوإِن ۡ ۡتُق  ۡأََّلا تُم  َمىَِٰۡخف  يَتََٰ َنۡۡٱنِكُحواْۡفَۡۡٱل  ۡۡٱلنَِّسآءَِۡماۡطَاَبۡلَُكمۡمِّ ۡفَإِن  َعَۖ َثَۡوُربََٰ
َۡوثُلََٰ نَىَٰ َمث 

ۡتَُعولُوْاۡ ۡأََّلا ٓ نَىَٰ لَِكۡأَد  َۡذَٰ نُُكم ۚۡ َمَٰ ۡأَي  َۡماَۡملََكت  ِحَدةًۡأَو  ِدلُوْاۡفََوَٰ ۡتَع  ۡأََّلا تُم  ٣ِخف 
1
ۡ

  

Artinya:  

“ Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap ( hak-hak ) 

perempuan yang yatim ( bilamana kamu mengawininya ), Maka kawinilah 

wanita-wanita ( lain ) Yang kamu senangi dua , tiga , atau empat. 

Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka 

(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang 

demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” 

(an-Nissa’ ayat:3) 

 

  

                                                             
1
 Departemen Agama Indonesia, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya, Pustaka Maghfirah, 

Jakarta, 2008 
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