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KATA PENGANTAR 

 ِبْسِمَاللَِّوَالرَّْْحََِٰنَالرَِّحيمَِ

ُنُوََوَنْستَػْغِفرُْهََوَنْستَػْهِدْيِوََونَػُعوُذَبِاهلِلَِمْنَُشُرْوِرَأَنْػُفسَِ َناََوِمْنَِإفََّاْلَْْمَدَلِلَِّوَََنَْمُدُهََوَنْسَتِعيػْ
ِإَلَوَِإالَََّوََُسيَِّئاِتَأَْعَمالَِنا،ََمْنَيَػْهِدِهَاهللََُفلََُمِضلَََّلُوََوَمْنَُيْضِللَْ َىاِدَيََلُو.ََأْشَهُدََأْفَالََ َفلََ

َصْحِبِوَاهللََوَأْشَهُدََأفََُُّمَمًَّداََعْبُدُهََوَرُسْولُُو.َاَللَُّهمَََّصلََِّوَسلِّْمََوبَارِْؾََعَلىَُُمَمٍَّدََوَعَلىَآلِِوَوََ
َاْلِقَياَمة  َوَمِنَاْىَتَدىَِِبَُداُهَِإََلَيَػْوـِ
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Tiada kata yang lebih bisa mewakili selain ucapan terimakasih kepada 

seluruh nama-nama di atas dan nama yang mungkin ada yang belum 
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