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الشكر والتقدير
بسم اهللا الرحمن الرحيم

الّسماء بروًجا وجعليفذي كان بعباده خبريًا بصريًا، تبارك اّلذي جعلاْحلمد لّله الّ 
بعثه ي اهللا وأشهد اّن حمّمًدا عبده ورسوله اّلذالّ ا. أشهد ان َال إله إيها سراًجا وقمرًا منريً ف

آله وصحبه ىلّلهّم صّل عليه وعلا. ابإذنه وسراجا منريً قّ ذيرًا، وداعيا إىل احلنباْحلّق بشريا و 
وسّلم تسليما كثريا. أّما بعد :

فإن هذا البحث العلمّي بال شك شرط من الشروط اليت يلزم توافرها عند كل طالب 
للحصول على شهادة املاجستري يف كلية الدراسات العليا جبامعة السلطان الشريف قاسم 

نه يتطلب احلكومية اإلسالمية. وهذا العمل بالطبع ليس بأمر هّني وال سهل املنال، وذلك أل
من الطالب أن يبذل فيه جهده، وأن يصرف إليه مهته، وأن جياوز مجيع املعوقات اليت حتوله 

دون بغيته؛ يف إخراج حبث علمّي من حيز العدم إىل حيز الوجود.
توفيقه نة أّوًال وآخراً،وله الفضل واملهللا تعاىل على هذا الطالب الضعيف،ولقد مّن ا

بحث العلمّي املتواضع،؛ بعد قطع العقبات واملشقات، فجاء سبحانه يف إعداد هذا ال
البحث حبمد اهللا تعاىل صغري احلجم، ضعيف العقد واألركان، كثري األغالط واألوهام. 

، ولكن ذا فضل من ون إال من عند اهللا تعـاىل نعم، إن التوفيق يف هذا العمل ال يك
الناس البد من أن يعطى حقُّه، اإلنسان البد من أن ينسب إليه فضُله، وذا حق من 

فالفضل يف إجناز هذا العمل يعود  إىل أشخاص قد أدلوا بدلوهم يف املسامهة واإلعانة، 
:وأذكر بعضهم فيما يلي

مدير جامعة السلطان ، -حفظه اهللا تعاىل - نذر هيتمي األستاذ الدكتور م.1
الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية برياو.

مدير كلية الدراسات ، - حفظه اهللا تعاىل - ياس حوسيت ور إلاألستاذ الدكت.2
العليا جبامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية برياو.

نائب املدير يف الكلية، -حفظه اهللا تعاىل -مسيس وايا الدكتور ز .3
رئيسة القسم يف الكلية.، - حفظها اهللا تعاىل -مورحيايت الدكتور سري .4
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سي نوفيل املاجستري رئيس ختصص تعليم اللغة العربية بقسم الرتبية فري.5
اإلسالمية. 

الدكتوران الفاضالن اللذان تفّضال باإلشراف على إعداد هذا البحث بكل .6
جزامها اهللا –رمحة وشفقة؛ ومها : الدكتور أغوس تيار، والدكتور مسرون 

عين أحسن اجلزاء يف الدنيا واآلخرة.
كاترة احملاضرين الذين قد ألقوا احملاضرات القيمة يف خمتلف املواد مجيع الد .7

الدراسية يف األعوام الدراسية املاضية، وأسأل اهللا أن ميّد ببقاءكم يف خدمة 
لغة الدين، وأن ينفع بعلومكم املسلمني.

، مّتعين اهللا أّمْي أواين بنت عبد الوهاب، و عبد الرمحنبن أمحد رضوانأيب.8
اء دراسيت العليا دائًما.ماخبدمته ؛ فهما اللذان كانا يلّحان علّي إ

يف شعبة تعليم اللغة العربية جامعة السلطان الشريف قاسم وايتوأخإخواين.9
.اإلسالمية احلكومية رياو

يف كلية الدراسات العليا؛ رجاالً االكادميميةمجيع موظفي اإلدارة والشؤون.10
ونساًء.
هللا تعاىل أن جيزي عين كل من مّد إّيل يد العون أحسن اجلزاء وأخريًا، أسأل ا

األمي حممد، وآله وصحبه وأكرمه، فإنه وّيل ذلك والقادر عليه، وصّلى اهللا على نبيه الكرمي
أمجعني.
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