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 الشكر والتقدير

احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على نبينا دمحم خامت النبيني، وعلى آلو 
  وبعد:وأصحابو ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين. 

لقد متت كتابة ىذا البحث العلمي ابدلوضوع أسباب الطالق وآاثره عند 
اجملتمع قرية سوجنكار إبذن هللا سبحانو وتعاىل لينال درجة سارجاان يف علم 
األحوال الشخصية، يسر الباحث أن أقدم شكرا وتقديرا دلن ساعد الباحث يف  

  كتابة ىذا البحث العلمي، وخاصة ابلذكر حتتو:

 دكتور دمحم طيب اخلوري، رئيس مؤسسة مسلمي آسيا اخلريية. ال -1
 ديونو ادلاجستري، مدير جامعة دمحمية سورااباي.كاالدكتور طبيب سو  -2
عيسى أنصاري ادلاجستري، عميد كلية العلوم اإلسالمية جامعة دمحمية  -3

 سورااباي.
جنالو، رئيس شعبة األحوال الشخصية جامعة دمحمية اغاندونغ فجر ف -4

 سورااباي.
فارح مرزوقي عمار ادلاجستري، منسق شعبة األحوال الشخصية معهد  -5

 عمر ابن اخلطاب سورااباي.
مليونو ادلاجستري ادلشرف األول، وعبد الباسط ادلاجستري ادلشرف الثاين  -6

 يف ىذا البحث العلمي.
 أمحد مصدوقي ادلاجستري، مدير معهد عمر ابن اخلطاب سورااباي. -7
 معهد عمر ابن اخلطاب سورااباييف مجيع األساتذ  -8



إخواين مجيع الطالب يف شعبة األحوال الشخصية معهد عمر ابن  -9
  اخلطاب.

أم مطمئنة رمحها هللا تعاىل، اليت دعتين لدراسة علوم الدين اإلسالمية  -11
 عندما ىي تعيش يف الدنيا. 

كل من ساعدين وشجعين من البداية أن أقوم ابلبحث، وكتابة ىذا  -11
 ي حىت أنتهي يف كتابة ىذا البحث العلمي.البحث العلم

ويف النهاية أرجو الباحث من هللا اجلزاء دلن قدم النصيحة وادلساعدة 
للباحث إلهناء ىذا البحث يف الوقت احملدد. إذا كان يف كتابة ىذا البحث 
العلمي ىناك أخطاء وعيوب، فمن الباحث نفسو وأرجو الباحث على النصيحة 

تابة ىذا البحث لكي يفيد اجملتمع، خاصة يف قرية واإلنتقاد لتحسني ك
  سوجنكار، وشكرا.

  2121يناير  22سورااباي، 
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