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 شكر وتقدير

احلمد هلل الذي أرسل علينا دمحما نبيا ورسوال وجعلو قدوة حسنة ليكون شفيعا         
 وشهيدا يوم القيامة وعلى آلو وأصحابو ومن تبعو إىل يوم القيامة، وبعد.

بعون هللا تعاىل وتوفيقو، فقد مت الباحث يف كتابة  ىذه الرسالة اليت شرطا لنيل شهادة 
اإلسالمية لقسم تعليم اللغة العربية ىف جامعة احملمدية ماالنج "سرجاان" ىف كلية الدراسة 

حتليل نقدي لكتاب الصرف األمثلة التصريفية أتليف الشيخ دمحم معصوم  حتت ادلوضوع "
". وتضمن الباحث إبتداء العمل على ىذا البحث مل يتم اال كوارون جومبانجبن علي  

فلهذا جيب الباحث أن يواجو شكره . ابلتوجيو واإلرشاد وتصحيح من اجلهات ادلختلفة
 من أىم من ميكن للباحث ذكرىم منها:يشاركونو اإلمتام ذلذا البحث. و  مع

ستَت. لكونو عميد كلية الدراسات اإلسالمية األستاذ الدكتور طرباين، ادلاج .1
 جبامعة احملمدية ماالنج

احملمدية  جبامعةأمحد فطاين، ادلاجستَت. لكونو رئس قسم تعليم اللغة العربية  .2
 . ىو الذي يرشدين من البداية اذلداية الدراسية لقسم تعليم اللغة العربيةماالنج

مرشادا لو على كتابة ىذه بوصفو مشرفا و  ستَت.الدكتورندوس، سونرطا، ادلاج .3
 الرسالة.

 مرشادا لو ىف إمتام ىذا البحث.بوصفو مشرفا و ستَت. ادلاجدمحم فردوس،  .4
اللغة  تعليم لقسم اإلسالميةالدراسات  بكلية وتوفيقي ساتذ الذي علمٍتاأل .5

 .جبامعة احملمدية ماالنج العربية
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عس   اللغة العربية تعليم لقسم اإلسالميةالدراسات  بكليةمجيع إخواين وإخوايت  .6
 هللا أن جيعلنا ولكم ابلنجاح معا ويسر هللا لكم ىف امور كم الدنيا واآلخر.

نور اجلبال الفاضل أستاذ دمحم  مجيع شيوخي وأساتيذي يف مؤسسة القرآن .7
موىيادي، وىف معهد احلميدي الفاضل ادلغفورلو كيايي بدرا حامد، وىف معهد 
منبع العلوم الفاضل كيايي مهاجرين بن إحسان إمساعيل وىف معهد تكوين 
الدعاة الدويل الفاضل الشيخ قدس حامد حممود احلسُت السامرائي واألستاذ عبد 

 علومهم ىف الدنيا واآلخر.الواحد ونفعنا هللا ب
  ىم الذين يشجعون يل دائما حىت انتهت ىذه الرسالة.  ومجيع أصدقائي القريب .8

 ما خبَت مجيعا جيزيهم أن تعاىل هللا إىل دعية جزيال شكرا الباحث جيزى فعليهم        
 .احملسنُت عبادة بو جيزى

 
 اذلادي إىل سبيل الرشادوهللا ادلوفق و 

 كاتوورمحة هللا وبر لسالم عليكم او 
 
 

 الباحث                                                       
 
 

 دمحم إيوان فوزي                                                            
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