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 باب الرابعال

 االختتام

 

 خَلصة البحث -أ

نتائج فيمكن الباحث أن يستنتج ال ،بناء على ما شرحه الباحث فيما سبق
 التي قد بحثها في هذا البحث العلمي:

لي التفضيل في كتاب سمط الدرر للحبيب ع وجد الباحث إثنان وثالثين اسم .1
في الفصل األول اسما التفضيل )أشرف وأجل (، وفي الفصل الثاني  :الحبشي

اسم التفضيل )أعلى(، وفي الفصل الثالث اربعة اسم التفضيل )أجل  وأجمع 
وأزكى وأوسع(، وفي الفصل الرابع اسما التفضيل )خير وأشرف(، وفي الفصل 
الخامس سبعة اسم التفضيل )أحسن وخمسة أو ل وأشرف(، وفي الفصل 

ادس اسم اتفضيل )أشرف(، وفي الفصل السابع ال يوجد اسم التفضيل، الس
وفي الفصل الثامن ثاللة اسم التفضيل )أشرف وأفضل وأو ل(، وفي الفصل 

مل التفضيل )أك اشر اسماالتاسع اسم التفضيل )أولى(، وفي الفصل الع
وأكرم(، وفي الفصل الحادي عشر اسما التفضيل )أشرف وأقوى(، وفي 

لثاني عشر اسم التفضيل )أشرف(، وفي الفصل الثالث عشر اسم الفصل ا
التفضيل )أجمل(، وفي الفصل الرابع عشر أربعة اسم التفضيل )أحسن وأو ل 

 وأوسع وأشرف وأفضل(.
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في كتاب سمط الدرر  الموجودة التفضيل وجد الباحث ثالثة أحوال اسم .2
إضافته إلى فة، و للحبيب علي الحبشي: وهي واقترانه بأل، وإضافته إلى معر 

نكرة. اسم التفضيل في حال اقترانه بأل فهو في الفصل التاسع )األولى: 
شر )األكرم: أجود(. واسم التفضيل في حال إضافته اأشرف( وفي الفصل الع

إلى معرفة فهو في الفصل األول )أشرف خلقه: أفضل خلقه( )أجل  عبيده: 
: أعظم الصلوات( أعظم عبيده(، وفي الفصل الثالث )أجل  الصلوات

)أجمعها: أكثرها( )أزكى التحيات: أطهر التحيات( )أوسعها: أكبرها(، وفي 
الفصل الرابع )خير األنام: أحسن األنام( )أشرف المخلوقين: أكرم 
المخلوقين(، وفي الفصل الخامس )أحسن الشمائل: أجمل الشمائل( )أو ل 

وفي  ،م()أشرفهم: أفضله النبيين: أرفع النبيين( )أو ل الخلق: أرفع الخلق(
أشرف وفي الفصل الثامن ) ،الفصل السادس )أشرف البريات: أفضل البريات(

المخلوقين: أفضل المخلوقين( )أفضل الحبائب: أحسن الحبائب( )أو ل 
شر )أكمل األوصاف: أتم  األوصاف(، االناس: أكرم الناس(، وفي الفصل الع

أفضل أهل األرض( )أقوى وفي الفصل الحادي عشر )أشرف أهل األرض: 
العالمات: أكمل العالمات(، وفي الفصل الرابع عشر )أحسن الناس: أجمل 
الناس( )أو لهم: أرفعهم( )أوسعهم: أكملهم( )أفضل الصالة والتسليم: أتم  
الصالة والتسليم(. واسم التفضيل في حال إضافته إلى نكرة فهو في الفصل 

ي الفصل الخامس )أو ل شيئ: أرفع شيئ( الثاني )أعلى مقام: أكرم مقام(، وف
)أو ل مخلوق: أكرم مخلق( )أو ل شيئ: أشرف شيئ( وفي الفصل الثاني عشر 
)أشرف رسول: أفضل رسول(، وفي الفصل الثالث عشر )أجمل صورة: أحسن 

ووجد  .()أشرف خصوصية: أرفع خصوصيةوفي الفصل الرابع عشر  ،صورة(
ي في كتاب سمط الدرر للحبيب علمعاني أسماء التفضيل الموجودة الباحث 
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 32ال لتفضيل شيء على شيء آخر )ألنه ( صيغة التفضيل 1) الحبشي:
 .أسماء التفضيل(

 
 مقتراحات البحث -ب
و التفضيل وأحواله في كتاب مولد آخر أ اسمللباحثين اآلخرين أن يبحثوا عن  .1

 غيرها.
لى سبيل راحات عأن يقدموا االنتقادات أو االقت للقارئين على هذا البحث العلمي .2

 ذا البحث.اإلصالح إلتمام ه
  


