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 الشكر و التقدير 

احلمد هلل الذي خلقنا و رزاقنا و مل يرتكنا مهال بل أرسل الينا رسوال فمن أطاعه  
دخل اجلنة و من عصاه دخل النار.احلمد هلل الذي أرسل رسوله ابهلدى و الدين 

 الكافرون.احلق ليضهره على الدين كله ولو كره 

قد متت كتابة هذا حبث العلمي إبذن هللا سبحانه وتعلى لنيل درجة  هلل احلمد
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  سورااباي

ية رئيس شعبة الشريعة األحوال الشخص، املاجستري غاندونغ فجر فاجنالو .3
 . جامعة حممدية سورااباي

 أمحد مصدوقي املاجستري، مدير معهد عمر بن خطاب سورااباي .4
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 ، مشرف الثاين هلذا البحثاملاجستري وفرونت أغوس .6

 ومجيع األساتذة يف معهد عمر بن خطاب ويف جامعة حممدية سورااباي  .7

 األحوال الشخصية جامعة حممدية سورااباي شعبةمجيع إخويت يف  .8



 العصري جومبانج  ومجيع األساتذة يف معهد حممدية .9

 و مجيع الطالب يف معهد حممدية العصري جومبانج .10

ال خيلو من األخطاء، فريجو الباحث ممن يكتسبها  العلمي حبثهذا 
أن يبارك   عز وجل االقرتاحات واالنقياد حىت تطور إىل املستوى الكمال، عسى هللا

هذا البحث العلمي ينتفع به، وهذا ما يريد الباحث متهيده، عسى هللا أن جيعل هذا 
 ع طالب العلم.مجي و مال صاحلا مقبوال وانفعا للمجتمعالبحث العلمي ع
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