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LAMPIRAN 

 

 

1. Terjemahan Al-Qur’an 

Nama Surah Terjemahaan Halaman 

Q.S An –Nisa/4:3 Apabila kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap 

wanita yatim (yang kamu nikahi) maka nikahilah 

wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau 

empat”. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku 

adil maka “nikahilah seorang saja, atau budak-

budakmu. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak 

berlaku aniaya. 

4  
33 

Q.S Al Isra /17 : 32 Dan janganlah kamu mendekati zina,”Sesungguhnya 

zina itu adalah suatu perbuatan yang”keji.”dan suatu 

jalan yang buruk.” 

21 
129 

Q.S An –Nisa/4:27 Dan Kamu tak akan dapat berlaku adil antara istri-

istrimu, biar kamu sangat ingin (berbuat begitu). Sebab 

itu janganlah kamu terlampau miring dari yang satu, 

sehingga kamu biarkan dia sebagai tergantung. Dan 

kalau kamu mengadakan perbaikan dan memelihara 

dirimu (dari kejahatan). Sesungguhnya Allah itu 

Pengampun dan Penyayang”. 

88 

Q.S Ar Rum /30: 21 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 ada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yan 

berpikir.( 

119 

Surah An – Nisa/4 : 129 “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di 

antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin 

berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu 

cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu 

biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu 

mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari 

kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang”.( 

120 

Q.S al-Anbiya/21:107 Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk 

(menjadi) rahmat bagi semesta alam 

120 
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Q.S an-Nisa/4 :59 Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 

taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. 

Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 

sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 

Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar 

beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang 

demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya 

121 

Q.S al-A'raaf /7 Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan dan 

katakanlah: Luruskanlah muka dirimu di Setiap 

sembahyang dan sembahlah Allah dengan 

mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya sebagaimana 

Dia telah menciptakan kamu pada permulaan demikian 

pulalah kamu akan kembali kepadaNya. Hal inilah yang 

mengindikasikan bahwa Islam sejak awal 

kemunculannya konsisten berbicara mengenai keadilan 

dan menganggap keadilan sebagai suatukebutuhan 

asasi seorang manusia 

126 

Q.S Al-Nisa /4: 23 Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-

anakmu yang wanita, saudara-saudaramu yang wanita, 

saudara-saudara bapakmu yang wanita; saudara-

saudara ibumu yang wanita; anak-anak wanita dari 

saudarasaudaramu yang laki-laki; anak-anak wanita 

dari saudara-saudaramu yang wanita; ibu-ibumu yang 

menyusui kamu; saudara wanita sepersusuan; ibu-ibu 

isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam 

pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, 

tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan 

sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu 

menikahinya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri 

anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan 

(dalam pernikahan) dua wanita yang bersaudara, 

kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; 

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang. 

131 

 

2. Terjemahan Hadist 

Riwayat Hadist Terjemahaan Halaman 

HR. Tirmidzi “Menurut Ibnu Umar telah dikisahkan pada saat 

Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi baru masuk Islam, ia 

telah mempunyai istri sepuluh orang yang dikawininya 

di waktu zaman jahiliyah, lalu istri-istrinya juga ikut 

masuk Islam bersama dengan Ghailan,”kemudian Nabi 

SAW memerintahkan kepada Ghailan untuk memilih / 

mempertahankan empat istri-istrinya.”. 

4 
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Ibnu Majah Menurut Ibnu Umar telah dikisahkan pada saat 

Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi baru masuk Islam, ia 

telah mempunyai istri sepuluh orang yang dikawininya 

di waktu zaman jahiliyah, lalu istri-istrinya juga ikut 

masuk Islam bersama dengan Ghailan,”kemudian Nabi 

SAW memerintahkan kepada Ghailan untuk memilih / 

mempertahankan empat istri-istrinya.” 

5 

H.R. Ahmad Telah Diceritakan oleh Ismail; dan diceritakam kepada 

Ma’mar ke Az-Zuhri, kemudian kepada Salim, 

kemudian ke Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah 

masuk Islam, dan padanya ada sepuluh orang istri, 

maka Nabi SAW bersabda padanya; “pilihlah empat 

diantara mereka” 

5 

At -Tirmidzi “Ada empat hal yang jadi sunah para rasul adalah 

beperasaan malu, menggunakan yang wangi, bersiwak 

dan menikah”. 

31 

Muslim Bin Annas Demi Allah tidak ada orang yang paling betaqwa dan 

paling takut kepada Allah selain aku. tetapi melakukan 

shalat juga tidur disamping saya berpuasa juga 

berbuka. Demikian juga aku mengawini wanita. Siapa 

yang tidak menyenangi sunnahku, maka dia tidak 

termasuk golonganku 

31 

Riwayat Ahlusunan, 

Ibnu Hibban  dan Al-

Hakim 

Siapa mempunyai dua istri, tetapi ia lebih cenderung 

kepada yang satu, maka nanti di hari kiamat dia akan 

menyeret salah lambungnya dalam keadaan miring 

89 
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