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 الشكر و التقدير

 بسم اهلل الرمحن احليم

احلمد هلل رب العادلٌن وبو نستعٌن على عمور الدنيا والدين. والصالة  

األنبياء وادلرسلٌن سيدنا حمّمد و على الو وصحبو  والسالم على اشرف

امجعٌن. أشهد ان ال الو اال اهلل وحده ال شريك لو واّن حمّمدا عبده و رسولو 

 الذي ال نيبَّ بعده. )اما بعد(.

ىذا البحث حتت ادلوضوع "خمطوطة ديوان ايب األسود الدؤىل )حتقيق  

اىل وىدايتو حلصول على النصوص ومضموهنا(". ختم الباحث بإذن اهلل تع

الشهادة يف قسم اللغة العربية وأدهبا بكلية األدب والعلوم اإلنسانية جبامعة 

 سونن جونونج جايت اإلسالمية احلكومية باندونج.

وجد الباحثفي تأليف ىذا البحث ادلشاكلولكن قد أمتتو ىذا البحث  

 نتهى ىذابسعادة ادلشرف. تقدم الباحث شكرا جلميع من قد أعان حّّت ت

 البحث. وال تنسى الباحث ان يقدم شكرا وتقديرا إىل: 
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والدان احملبوبان )األّم إإيس سيت نور حسنة واألب احلاج عبد  .1

العزيز(، ال يواقف أن يعطيا الباحث الدعوامها ويساعدان األخالق 

واألجهزة، أرجو اىل اهلل أن حيفظهما، أعطى الصيحة، وطول 

 عمرمها، أمٌن،.

الصغًن، صديق صفيان الثورى، حبيبة جومعُن السعادة،  أخو .2

وحمّمد فؤد نور زمان، اليهم قد يكون اجلاىدون ليصنع ىذا 

 البحث.

احلاج رادين دودو عبد السالم، وىو معّلم الباحث يف معهد  .3

 اإللياسية اإلسالمية، جي لينكرانج باندونج.

، جي لينكرانج الطالب والطالبة يف معهد اإللياسية اإلسالمية .4

 .باندونج

الطالب والطالبة يف معهد وصيلة اليمىن اإلسلمى، كًنتاسري  .5

 باندونج الّت تدعون الباحث كثًنا.

الدوكتور ستيا جوميالر ادلاجستًن. وىو عميد كلية األدب والعلوم  .6

 .اإلنسانية جبامعة سونن جونونج جايت اإلسالمية احلكومية باندونج
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دلاجستًن، وىو رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا بكلية راىندا و س، ا .7

األدب والعلوم اإلنسانية جبامعة سونن جونونج جايت اإلسالمية 

 .احلكومية باندونج

الدوكتور ديدي سوبريادي، ادلاجستًن، وىو ادلشرف األوىل الذي  .8

ورضائها يف امتام كتابة ىذا  قد أشرف الباحث جبهدىا وإخالصها

 البحث.

حلاج ماوردي، ادلاجستًن. وىو ادلشرف الثاىن الذي قد أشرف ا .9

 الباحث جبهدىا وإخالصها ورضائها يف امتام كتابة ىذا البحث.

أصحايب يف رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا بكلية األدب والعلوم  .11

، شكرا كثًنا الذي قد تكون اجلاىد 2113اإلنسانية فصل األول 

 لباحث.والفارح للباحث يف كتب ا

. ميزىا الرافهيدي، سيبتو كون  (KKN Karyamukti-Banjar)أصحايب .11

وجيايا، امحد بوصطامي، حيين، فاندو، رايي جوليا، سيلفي، أولفة، 

 شكرا اليت قد تكون األسرة للباحث. بويب، سيت نوراينيت، وبورىان
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ويدرك الباحث أن ىذه الرسالة اليوجد بالضرورة دون مساعدة و دعم 

ع األطراف. نأمل أن كل ما مت منحة يصبح عبادة مفيدة وقيمة بإرادة اهلل مجي

 سبحانو وتعاىل.

ويدرك الباحث متاما أن ىذا البحث ليست معصومة عن اخلطاء. 

لذلك، من ادلستحسن النقد واإلقرتاحات بنائة لتحسٌن يف ادلستقبل. ونأمل 

 أن يكون ىذا البحث مفيدا من أجل تثقيف حياة األمة.

 

 2118باندونج، أبريل 

 

 ة حسٌنأئ
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