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MOTTO 

 

َن الناَسآِء َمثَْنى َوثُلََث َوُربََع َواِْن ِخْفتُْم اََّلا تُْقِسُطْوا فِى  اْليَتََمى فَاْنِكُحْوا َما َطاَب َلُكْم م ِ

 فَِاْن ِخْفتُْم اََّلا تَْعِدلُْوا فََواِحدًةً اَْوَملََكْت اَْيَمانُُكْم ذَِلَك اَْدنَى اََّلا تَعُْولُْوا

 

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 akaan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang 

saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih 

dekat kepada tidak berbuat aniaya". (Q.S. An- Nisa’: 3)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Hikmah, D. A, Al-Qur’an dan Terjemah. Bandung: 2010, CV. Penerbit Dipenogoro, hal. 
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