
 أ

 حبيب علي بن دمحم احلبشيلر لاحلال يف كتاب مسط الدر 
 )دراسة حتليلية حنوية(

 
 

 إعداد:
 حسني السقاف

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 جامعة أنتسارى اإلسالمية احلكومية

 بنجرماسني
 ـــه2110م/1029

 



 ب

 حبيب علي بن دمحم احلبشيلر لالدر احلال يف كتاب مسط 
 )دراسة حتليلية حنوية(

 
 الرسـالة العلميـة

 لكليـة الرتبيـة والتعليم الستيفاء بعـض الشـروط ةمقـدم
 لنيـل درجة السرجاان
 تعليم اللغة العربية

 
 إعداد:

 حسني السقاف
 0210410276رقمالقيد:

 
 
 

 جامعة أنتسارى اإلسالمية احلكومية
 الرتبية والتعليمكلـية 

قسـم تعليـم اللغـة العربيـة   
 بنجرماسني

ه2110م/1029



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



 و

 ملخص البحث
حسني السقاف لاحلاليفكتابمسطالدر.4107، حبيبعليبندمحماحلبشيلر

 حنوية()دراسة حتليلية الرسالة اللغ. تعليم قسم ادلشرفالعلمية، العربية. ة
ادلاجستَتاألول: نور وادلشرفالثايناحلاجدمحممشسالدين دمحماندر:،

 ادلاجستَت
 حبث مكتيب، دراسة حتليلية حنوية،رمسط الدر – احلال الكلمات الرئيسية:

،حيثأنالباحثحللريفكتابمسطالدرالحلحدثالباحثعنأحوالا
وأصحاىبا،دلالاحلتراكيبا عواملها مع فيها البحثووجودة ويهدفىذا تقسيمها.
بتحليلكلأبياتالشعروجودةفيهادلالاحلتراكيباعلىالقارئدلعرفة فهمويريدأني

عناحلالخاصة عميقا ادلعٌتكلاألبياتفهما احلاللفهم يكونىذااليتفيها و .
.تانياإنتاجالبيفكتبيةدلالباحثيستخدمالدراسةاحيثأنثاكيفياحبالبحث

الذي االسم لبيانىيئة  يذكر وىووصففرلة احلال، ىو النحو ومنقواعد
ىوالوصفالفرلةادلنتصبللداللةعلىاذليئةحنو:: يكونالوصفلو،ويقالاحلال

لكلمةمنالبيتمثلا)أقبلتالطائرةمسرعة(.وعالمتوأنيصلحوقوعوجواًبلكيف.
"وىياحلالالباحث"كلمةوجدويفتلكال "عبدأرسلوهللاللعلمُت"بشَتا"ونذيرا "

 يفسرللكلمةبشَتا"الكلمة "وىيمنصوبوعالمةنصبوفتحةظاىرةيفأخرهألنو
 وىوصاحباحلال.عبد

الكلمةالاليتيترمّنالكلمةمثانيةعشرواحلاصلىذاالبحثىووجدالباحث
طالدرر.يفمسمنتركيباحلالمععاملهاوصاحبها
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ABSTRAK 

Husein Assegaf, 9102. Studi Analisis kajian ilmu Nahwu tentang al-Hal Fii 

Kitabi Simtuth Dhurar liHabib Ali bin Muhammad AlHabsy 

(Hal didalam kitab Simtuth Dhurar karangan AlHabib Ali 

Alhabsyi). Penelitian Ilmiah Jurusan bahasa Arab. 

Pembimbing H. Muhammad Syamsuddin Noor, MA. dan 

Muhammad Nadir, S.Ag, M.Pd.I, M.St 

 

Kata Kunci : Hal, Simthud Durar, Studi Nahwu, Penelitian Kepustakaan 

Peneliti berbicara tentang apa-apa yang berkaitan dengan hal didalam 

kitab Simtuth Dhurar, dimana peneliti melakukan analisis terhadap susunan-

susunan hal di dalamnya beserta ‘amil dan shohibnya, dan juga 

pembagiannya. Penelitian ini bertujuan untuk memberi pengetahuan 

pemahaman agar pembaca mengetahui susunan hal dan juga pembagiannya. 

kepada siapa saja yang membaca kitab Simtuth Dhurar, dengan 

menganalisis setiap bait yang mengandung susuanan hal untuk memahami 

makna secara mendalam khususnya tentang makna susunan hal Penelitian 

ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif, di mana peneliti 

mengumpulkan dan memperoleh data penelitian melalui studi kepustakaan 

(library research). 

Diantara kaidah pembahasan ilmu nahwu adalah tentang hal. Hal 

adalah sifat yang fadhlah (lebihan) disebutkan untuk menerangkan keadaan 

isim yang dishifati baginya. Hal juga didefinisikan sebagai sifat yang 

dinashabkan untuk menunjukan suatu keadaan. Contohnya: Aku melihat 

Muhammad dalam keadaan berkendaraan. Dan contoh bait "عبدأرسلوهللا

"للعلمُت"بشَتا . Dalam kalimat bait tersebut susunan hal adalah kalimat "

"بشَتا"  Karena menerangkan kalimat الكون Sebagai shohibul hal. 



 ح

Hasil dari penelitian ini adalah peneliti menemukan delapan belas bait 

kalimat yang terdiri dari susunan hal beserta amil dan shohibul halnya 

didalam kitab Simtudduror. 
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ًرا "            "َعْبٌد َأْرَسَلُه هللاُ لِْلَعَلِمنْيَ "َبِشيـْ

احلبشي( علي بن دمحم)مسط الدرر للحبيب   



 ي

 الكرميُتوبُتأقدمىذهالرسالةالعلميةللمحب

 ينتربيةحسنةياربانيالذأمّأيبو
 يفهللا...ماكوأحبماأرمحك

وإىلمشريّفومجيعأساتيذيمشاخييوإىل

حفظكمهللاورعاكم

 وإىلأصحايباحملبوبُت

 ابركهللايلوذلم
الذينيعطونٍتالدافعةالقوية

كتابةىذهالرسالةالعلميةالنتهاء
ليسيلكلمةإىداءأمجلوأحسن

غَتالشكراجلزيل
 جزاىمهللاخَتاجلزاء

 اإلهداء
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بسمهللالرمحنالرحيم

أىلولإلميانىداانالذياحلمدهلل لسان العربية القرآن،لتدبر،ووفقنااجلنان.جعل
وصحبوآلوبلسان،وعلتكلممنأفصحألانمخَتاعلىوالسالموالصالة
وأشهدأنالإلوإالهللاوحدهالشريكلو،وأشهدأنسيداندمحماعبدهورسولوأمجعُت،

.وبعدالذيمحلنامنالظلماتوالنور

اللهمصلوسلمعلىسيداندمحممفتاحاببرمحةهللاعددمايفعلمهللاصالة
وومنوااله.أمابعدمحداوشكراهللعزوسالمادائمُتبدوامملكهللاوعلىآلووصحب

شرطاالبسيطةةالعلميرسالةتمالتستطيعأنتماكثَتاحىتوجلالذيأعطىالباحثنع
احلكوم اإلسالمية أنتساري جبامعة اإلسالمية الًتبية يف السرجاان درجة حتتلنيل ية

)دراسة حتليلية احلال يف كتاب مسط الدرار حلبيب علي بن دمحم احلبشي  :ادلوضوع
 حنوية(

 شكراجزيالإىل:قدمالباحثتويفىذهادلناسبةالنفسية

الدكتور -0 األستاذة ادلكرمة افريلة ة الًتبيةاحلاجة كلية كعميد ادلاجستَت جويرية
والتعليمجامعةأنتسارياإلسالميةاحلكوميةببنجرماسُت.

دلاجستَتسكرتَتالقسمتعليمرادبهللاادلاجستَترئيساودمحمانفريلةادلكرمحس -4
اللغةالعربيةكليةالًتبيةوالتعليمجامعةأنتسارياإلسالميةاحلكوميةببنجرماسُت.

وادلشرفالثايناحلاجدمحممشسالديننورادلاجستَتفريلةادلكرمادلشرفاألول -1
.ةالعلميلرسالةاهيفكتابةىذعلىإرشادمهاللباحثرادلاجستَتددمحمان



 ل

والتعليم -2 الًتبية كلية العربية اللغة التعليم احملاضرينيفقسم ادلكرمُتمجيع فريلة
بنجرماسُتفلهممنالباحثأحسنشكرا احلكومية أنتسارياإلسالمية جامعة

 وتقديرعلىماقدموىمالعلوموادلعارفوالتشجع.وجزاىمهللاأحسناجلزاء.

ادلكرمُت -3 ولفريلة رئيس والقسم والكلية اجلامعة مكتبة أنتساريعمال جامعة
ولرئيسهاخاصة.اإلسالميةاحلكوميةبنجرماسُت

جيووالتسهيلوالشكراجلزيلجلميعالزمالءواألصدقاءالذينقامواابدلساعدةوالتو -4
.ةالعلميرسالةالهللباحثيفكتابةىذ

،وماأحسنةالعلميرسالةلاهمنالنقصانواخلطاءيفكتابةىذفوتالباحثتوال
ابقًتاحاتإصالحية.ةللقارئُتأنيقًتحواللباحث

 خاصةوللقارئُتعامة.آمُتةللباحثةالعلميرسالةالهعسىهللاأنينفعىذ



 م4107ينايربنجرماسُت،

 الباحث
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