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salam semoga tetap tercurahkan kepada teladan umat manusia yaitu Rasulullah 
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Drs.,M.I.S selaku pembimbing akademis yang banyak memberikan nasehat dan 

arahan kepada penulis. Serta bapak dan ibu dosen dari Fakultas Ushuluddin yang 

telah mencurahkan segala ilmu pengertahuannya kepada penulis, khususnya kepada 

Bapak Dr. H. Abd. Wahid, M.Ush, Ustaz  H. Abdul Somad Lc.D.E.S.A, Dr Mustafa 



 

 

iii 

 

Umar Lc. M.A,  Semoga ilmu yang bapak ibu berikan bermanfaat bagi penulis dunia 

dan akhirat.  

Yang terkhusus kepada Ibunda tercinta Jamaliah Binti Ashaari, Ayahanda 

tersayang Ismail bin Awang, Ayah dan Ma mertua dan isteri tercinta Nor Adilah 
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