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KATA PENGANTAR

السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

بسم هللا الرحمن الرحیم

رب العالمین والصالة والسالم على سیدنا محمد سید المرسلین وعلى الھ وصحبھ اجمعین. الحمد 

Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, yang telah

melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis

yang berjudul : “KONSEP PERANG DALAM AL QURAN ( Prespektif Sayyid

Quthb dalam Tafsir Fi Zhilal al-Quran )” . Shalawat dan salam kepada Nabi

Muhammad Shallallohu ‘alaihi wa Sallam dan keluarganya yang telah menuntun

manusia dengan cahaya keimanan dan keislaman sehingga kita dapat berjalan

dalam Agama Islam yang mulia ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini tidak akan

berjalan dengan baik tampa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan

materi maupun non materi. Oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis

menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya

kepada semua pihak, khususnya kepada:

1. Orang tua tercinta Ayahanda Kamisri (alm) dan ibunda Syamsinar, atas

keikhlasan dan bimbingan memberikan dukungan moril dan materil

sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Pascasarjana di Universitas

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Dr. H.

Munzir Hitami, M.A yang telah memberikan kesempatan kepada penulis

untuk menuntut ilmu di Universitas tercinta ini
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3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Kasim Riau Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A beserta jajarannya

4. Bapak Dr. Zamsiswaya, M.Ag selaku wakil direktur Program

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

5. Bapak Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc, M.A selaku ketua prodi Hukum

Keluarga (HK) sekaligus pembimbing I, yang telah memberikan arahan

dan bimbingan dari awal penulisan proposal hingga akhir penyusunan tesis

serta memberikan kritikan dan saran terhadap penyusunan tesis untuk

lebih baik..

6. Bapak Dr. H. ZAILANI, M.A selaku pembimbing II, atas segala kritikan

dan saran terhadap penyusunan tesis untuk lebih baik.

7. Bapak dan Ibu, para dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan

Syarif Kasim Riau yang dengan ikhlas memberikan dan menyumbangkan

ilmu pengetahuannya kepada penulis.

8. Bapak dan Ibu, karyawan dan Staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau serta Pusat bahasa (PB) atas pelayanan dan

arahan selama menjalani perkulihan di Pascasarjana.

9. Teman-teman perkuliahan yang seangkatan tahun 2015, khususnya lokal

Hukum Keluarga yang telah memberikan masukan dan motivasi dalam

penyusunan tesis ini hingga selesai.

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan,

seluruh kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta’ala dan apabila

ada kesalahan merupakan kekhilafan dan keterbatasan ilmu yang penulis

miliki. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dariberbagai
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pihak yang bersifat membangun dan  memberi masukan demi perbaikan

tesis ini. Semoga tesis ini menjadi ilmu yang bermanfaat  dan menjadi

ladang amal bagi penulis, serta sebagai bagian dakwah di jalan Agama

Islam. Amin.

السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھو

Penulis,

Ihfasni Arham
Nim: 21592105937


