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 شكر و تقدير

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على معلم البشر وهادي اإلنسان  وعلى 

الدين. أتوجه ابلشكر اجلزيل لكل من ساهم يف آله وصحبه ومن تبعهم إبحسان إىل يوم 

 إخراج هذا البحث إىل حيز التنفيذ, اىل كل من كان سببا يف تعليمي وتوجيهي و مساعديت.

اىل اليت ربتين يف صغري, وعلمتين وأحاطتين حبناهنا واليت داءما وأبدا أجدها جبانيب 

مة شكر. و إىل أيب اي من يهواه يف أزمايت، إىل أعلى من عرفها قليب، بكل احلب أهديها كل

 قليب وعقلي وكل جوارحي، أسعد هللا أوقاتك ابخلري والصحة والعافية واملسرات.

حد الثلث " عنواناحلمد هلل أن الكاتب ميكن اإلنتهاء من هذا البحث اجلامعي ب

الدرجة  للحصول على حد شروطأك"   يف وصية الواجبة عند ابن حزم و وهبة الزحيلي

إىل أساتذي الكرام كل التبجيل والتوقري لكم، اي من  أحوال الشخصية.  يفاالوىل ةياجلامع

صنع يل اجمد، بفضلكم فهمت معىن احلياة، نلت منكم العلوم واملعارف والتجارب ألقف 

بل يبحث دوما  ،كرميا, ال ينخدع ابملظاهر والقشور  عزيزا ،أسدعزينه يف هذه الدنيا، كل



بل  ،فأنتم مل تعلموين حرفا واحدا ،مكان يف هذه احلايةبفضلكم وجدت  ،عن اجلوهر

 اال عبدا وطوعا. ،فلن أكون لكم ،علموين كل شيء  

 و أخص بذكر منهم:

مع عظيم العاطفة الذين دائما إعطاء املشورة  واأحب إخواين و أخيتو  انالوالد .1

 وإعطاء الروح و الدعاء يل.

 مدير جامعة حممدية ماالنج.  ،املاجستريفضيلة دكتور فوزان،  .2

 عميد كلية الدراسة االسالمية. ،املاجستريفضيلة أستاذ دكتور طرباين  .3

شرف األول و مجال املك  املاجستري مشس الرزال يزيد فضيلة الدكتورأندوس. .4

واملساعدة يف إجناز هذا  ،كاملشرف الثاين مها الذان يقدمان التوجيه  املاجستري

 البحث.

لكلية  )األخوال الشخصية( رئيس قسم الشريعة ،احلسنة املاجستريفضيلة إداء  .5

 الدراسة اإلسالمية.



السيد والسيدة حماضر ومجيع املوظفني اإلداريني يف قسم الشريعة كلية الدراسات  .6

 اإلسالمية جامعة احملمدية ماالنج.

الذين تعطي التنوير يف هذا حبثي. و مجيع أصدقاء سري والن املاجستري اليت  منهري  .7

 يقدمون التشجيع والتحفيز.

مكن للمؤلف أن أقول فقط شكرا لكم على الدعم والدافع والتوجيه 

واملساعدة، قد تعطي دائما جيدة لنا مجيعا وأنمل احلصول على رد جدير من هللا 

 اليوم وغدا.

 2018 يناير 22ماالنج, 

 اعداد الطالب،

 

ينم  هل رابا
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