
KATA PENGANTAR ن ا�ر��م	ا�ر� 
  :Puji beserta syukur dipersembahkan kehadirat Allah swt, atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah serta inayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini . Shalawat dan salam semoga senatiasa tercurah kepada  junjungan dan suri tauladan kita, Nabi Muhammad saw, keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya yang selalu mentaati ajaran yang dibawa beliau.  Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi untuk meraih gelar Magister Syari’ah (M.Sy) di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis tentu mendapatkan hambatan, tantangan, dan godaan, namun berkat pertolongan Allah swt dan dukungan serta motivasi dari berbagai pihak, akhirnya segala hambatan itu bisa dilewati, sehingga tesis ini bisa diselesaikan.    Selama penulisan tesis ini, penulis merasa banyak sekali mendapatkan bimbingan, bantuan serta motivasi dari berbagai pihak, maka sangatlah wajib penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada    ��م 
• Kedua orang tua Ayahanda Ersyad Sagi, dan Ibunda Darni, dan Adinda Siti Nur Hidayah, 

serta keluarga penulis yang lain yang senantiasa memberikan motivasi. Berkat kasih sayang, 

pengorbanan, dorongan, dan doanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini. 

• Bapak Prof. Dr. Ilyas Husti, MA, Direktur Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

• Bapak Dr. Hidayatullah Ismail, Lc, MA, selaku Ketua Prodi Hukum Islam Program 



Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.  
• Bapak  Dr. Helmi Basri, Lc, MA dan Dr. Hidayatullah Ismail, Lc, MA sebagai dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi kepada penulis sehingga tesis ini bisa terselesaikan.  
• Pihak Perpustakaan Universitas dan Perpustakaan Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberika pelayanan dan penyediaan buku-buku referensi, sehingga penulis dapat merampungkan tesis ini. 
• Kepada segenap dosen yang selama ini telah memberikan tetesan ilmu dari samudra ilmu yang begitu luas kepada penulis sehingga penulis dapat mengetahui apa yang sebelumnya belum diketahui.  
• Kepada teman-teman seperjuangan penulis, yang telah menjadi sparing partner penulis dalam bertukar pikiran.  
• Semua pihak yang karena keterbatasan ruang dalam tesis ini, tanpa mengurangi rasa terima kasih yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.  Akhir kata, besar harapan penulis tesis ini dapat berguna bagi pembaca serta dapat memberikan sumbangan khazanah pemikiran bagi dunia akademis.       Pekanbaru, 31 Maret 2016   MIFTAKHUL MUKHARROM   


