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تقديرالشكروال كلمة  

عوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن ناحلمد هلل رب العاملني حنمده ونستغفره و 
سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له ومن يضلله فال هادي له. وأشهد أن ال 

 شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله.إله إال هللا وحده ال 

الستقاء بعض متطلبات للحصول على  إن هذه الّرسالة اليت قّدمتها الباحثة
الشهادة اجلامعة األوىل بقسم الّلغة العربّية كلّية األداب والعلوم اإلنسانّية جبامعة سوانن 

دم جزيل الشكر جونونج جايت اإلسالمّية احلكومّية ابندونج. والتفوت الكاتبة أن تق
والتقدير ملن قد أسهم يف امتام هذه الرسالة وتقدمي البد املعونة حىت أمتت هذه الرسالة، 

 وأخصهم بذكر:

 . فضيلة الدكتور ستيا جوميالر، املاجستري عميد كلّية األداب وعلوم اإلنسانّية.١

 . فضيلة راهندا، املاجستري رئيس قسم الّلغة العربّية وأدهبا.۲

قد مت توجيه  حماضر و األول ملشرفكافضيلة الدكتور ديدي سفرايدي, املاجستري  . ٣
 ابنتقام للباحثة.

استمرار توجيه  توجيه و الثاين كاملشرف املاجستري ،ليم . فضيلة   م. عبد احل٤
 .احملققني يف إعداد هذه األطروحة إىل النهاية

العربّية وآداهبا اّلذين بذلوا جهودهم قسم الّلغة . كافة األساتذة و مدرسني ابحثة يف ۵
 يف جتويد الباحثة ابلعلوم واملعرفة.
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، إعطاء دائما يف كل صالة إسم الباحثة تذكرون الوالدين احملبوبني اللذين فضيلة. ٦
 .يتم ترتيبها يف هذه األطروحة الذين أنه لن روح مادية أو غري مادية، دون وسطاء

 ٢٠١۳يف قسم الّلغة العربّية وأداهبا يف جيل  الباحثة. مجيع األصدقاء واجلمالء ۷
الدراسة واجناز هذه  خاصة لفصل ج ملن كان هلم فضل وسهم يف مساعدة الباحثة يف

 ستطيع الباحثة ذكر أمساءهم هنا فلهم جزيل الشكر والتقدير. الرسالة وال ت

 . صاحيب تني اندرايين ال أن يسئم يشّجع وحيّرك٨

ن.أ فوجي نورحيو, و ريض بيال بنغسا التان تفز بعضها البعض, . نويف ستيا, ٩
 املساعدة وتقدمي املشورة حىت الباحثة أهنا هذا الرسالة ابلطالقة.

. الذين ال ميكن أن يذكروا أمساءهم ملساعدهتم يف إمتام هذه الّرسالة. فجزاهم هللا ١٠
 خري اجلزاء.

ح. لذلك رجت الباحثة النقد أدراكت الباحثة أن هذه الرسالة حيتاج اإلصال 
 و النسح الذي يبىن لكلمة الباحثة حىت يكون خريا و انفعا. آمني
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باحثةالحياة رية س  

. وهي 1995مارس  13 ،ابندونغ، ولدت نندا انغريين يإمس
السيد اتاتنغ روحيات  إخو. ووالدها  إثنانالبنت األول من 

محداين حدي  صغري ي، واألخانين نور عني ووالدهتا السيدة
  .رمحن

 

  :الرمسية اليت سلكتها الباحثة فهيوأما الرتبية 

 .ابندونججيبريو : روضة األطفال نور اجلديد،  ٢٠٠٢-٢٠٠١ ▪
  . ابندونججيبريو الثاين،  احلكوميةالسياسية املدرسة :  ٢٠٠۷-٢٠٠٢ ▪
  ابندونجالرشدية  املدرسة الثانوية : ٢٠٠٩-٢٠٠۷ ▪
 ابندونجالثاين  احلكومية عاليةاملدرسة ال : ٢٠١٢-٢٠٠٩ ▪
جامعة سوانن كونونج جايت اإلسالمّية احلكومّية ابندونج، قسم :  ٢٠١۷-٢٠١۳ ▪

 .داهبا، بكلّية اآلداب والعلوم اإلنسانيةأالّلغة العربّية و 
م بعد امتام كتابة  ٢٠١٨وخرجت الباحثة يف تلك اجلامعة خروجا متاما يف سنة 

)دراسة  الكربى"تناصية احلّج والعمرة يف خمطوطة "املناسك رسالتها حتت العنوان " 
 ". (فيلولوجي 
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 شعار وإهدى

“Kesungguhan dan kegigihan adalah jalam menuju 

keberhasilan, keikhlasan disertai doa adalah jalan 

menuju ridho-Nya” 
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