اسم التفضيل في كتاب سمط الدرر للحبيب علي بن محمد بن حسين
الحبشي
إعداد:
محمد ريزى فحليفي

جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية
بنجرماسين
2222م3441/ه

اسم التفضيل في كتاب سمط الدرر للحبيب علي بن محمد بن حسين
الحبشي
البحث العلمي
مقدم لكلية التربية الستيفاء بعض الشروط
لنيل درجة السرجانا
في تعليم اللغة العربية
إعداد:
محمد ريزى فحليفي
008080818881
جامعة أنتسارى اإلسالمية الحكومية
كلية التربية والتعليم
قسم تعليم اللغة العربية
بنجرماسين
1811م0441 /ه

أ

إقرار الطالب
أنا الموقع أدناه وبياناتي كاآلتي:
االسم الكامل  :محمد ريزى فحليفي
002020222222 :
رقم القيد
 :تعليم اللغة العربية
القسم
 :التربية والتعليم
الكلية
أقررت بأن هذا البحث العلمي الذي حضرته لتوفير الشرط لنيل درجة السرجانا في تعليم
اللغة العربية كلية التربية والتعليم جامعة أنتساري اإلسالمية الكحومية بنجرماسين تحت
الموضوع:
اسم التفضيل في كتاب سمط الدرر للحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي
حضرته وكتبته بنفسي وما زورته من إبداع غيري أو تأليف شخص آخر .وإذا ادعی أحد
في المستقبل أنه من تأليفه وتبين أنه فعل ليس من بحثي فأنا أتحمل المسؤولية على
ذلك ،ولن تكون المسؤولية على المشرف أو على كلية التربية والتعليم جامعة أنتساري
اإلسالمية الحكومية بنجرماسين.
هذا ،وحررت هذا اإلقرار بناء على رغبتي الخاصة وال يجبرني أحد على ذلك.
بنجرماسين2222 ،م
توقيع صاحب اإلقرار
محمد ريزى فحليفي
002020222222

ب

الموافقة
البحث العلمي بعنوان

:

الباحث
رقم القيد
القسم
الكلية

:
:
:
:

اسم التفضيل في كتاب سمط الدرر للحبيب علي بن
محمد بن حسين الحبشي
محمد ريزى فحليفي
002020222222
تعليم اللغة العربية
التربية والتعليم

بعد االطالع على البحث العلمي الذي أعده الباحث وافق المشرفان على تقديمه
إلى مجلس المناقشة.
المشرف األول،

بنجرماسين 02 ،يوليو 2222م
المشرف الثاني،

الدكتور حامدي إلهامي ،الماجستير

الحاج محمد شمس الدين نور ،الماجستير

رقم التوظيف000122002220020222 :

رقم التوظيف00002020222000202 :

االعتماد
باسم عميد كلية التربية والتعليم،
رئيس قسم تعليم اللغة العربية

حسب الله ،الماجستير

رقم التوظيف000002202221010222 :

ج

االعتماد من طرف لجنة المناقشة
البحث العلمي بعنوان" :اسم التفضيل في كتاب سمط الدرر للحبيب علي بن محمد بن
حسين الحبشي" ،الذي كتبه محمد ريزى فحلفي ،رقم القيد .00202022222 :قد
نوقش بين يدى لجنة المناقشة البحث العلمي في كلية التربية والتعليم بجامعة أنتساري
اإلسالمية الحكومية بنجرماسين في:
 :الثالثاء
اليوم
 02 :يوليو 2222
التاريخ
ويكون مقبوال بدرجة )A( 00،0 :
عميد كلية التربية والتعليم
بجامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية بنجرماسين
الدكتور الحاج حمدان ،الماجستير
رقم التوظيف001120210001210221 :
تتكون لجنة المناقشة من السادات األساتذ:
رقم

التوقيع

االسم

.0

الدكتور حامدي إلهامي ،الماجستير
(رئيسا ومناقشا)

.2

عارف الرحمن حكيم ،الماجستير
(مناقشا)

.1

أحمد عارفين ،الماجستير
(مناقشا)

د

ملخص البحث
محمد ريزى فحليفي1811 ،م ،اسم التفضيل في كتاب سمط الدرر للحبيب علي بن
حسين الحبشي .البحث العلمي .قسم تعليم اللغة العربية كلية التربية والتعليم
جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية بنجرماسين .المشرف األول الدكتور
حامدي إلهامي الماجستير .المشرف الثاني الحاج محمد شمس الدين نور
الماجستير.

الكلمات الرئيسية :اسم التفضيل ،سمط الدرر

قدم الباحث هذا البحث عن اسم التفضيل في كتاب سمط الدرر للحبيب علي بن
محمد بن حسين الحبشي .أهداف هذا البحث هي معرفة اسم التفضيل في كتاب سمط
الدرر للحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي ،وهي وسيلة لزيادة المعلومات عن اسم
التفضيل في كتاب سمط الدرر للباحث خاصة وللقارئين عن اسم التفضيل .أما منهجية البحث
المستخدم في هذا البحث هو بحث مكتبي وتحليل الكلمة بالمدخل النّوعي الوصفي .أجرى
التّحليل في كتاب سمط الدرر هو جميع الكتب المتعلق بهذا الموضوع .أما تحليل البحث
في هذا البحث باستخدام الكتب عن قواعد اللغة العربية المتعلقة بهذا الموضوع والمعاجم
لمعرفة أحوال اسم التفضيل ومعانيها .والطريقة التى سكلها الباحث لجمع هذا البايانات هو
تتضمن صيغة اسم التفضيل ثم تحليلها نحوية وداللية .والنتائج هذا البحث
تحديد الكلمة التي
ّ
يجد الباحث ثالثة وثالثين أسماء التفضيل .وتتكون من اسم التفضيل الذي كان حاله التجرد
من (أل واإلضافة) ،واسمي التفضيل الذي كان حاله مقترن بأل ،وثالثة وعشرين ( )21اسم
التفضيل الذي كان حاله مضاف إلى معرفة ،وسبعة ( )0الذي كان حاله مضاف إلى نكرة.
وجد الباحث معاني أسماء التفضيل الموجودة في كتاب سمط الدرر للحبيب علي الحبشي:
صيغة التفضيل ألنه ال لتفضيل شيء على شيء آخر ( 12اسم التفضيل) ومقارنة ألنه لتفضيل
شيء على شيء آخر (اسم التفضيل فقط).
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ABSTRAK
Muhammad Reza Fahlefi, 2022, Isim Tafdhil dalam kitab Simthuddurar karya
Habib Ali bin Muhammad bin Husein Al Habsyi, Skripsi, Jurusan
Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas
Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Pembimbing I: Dr. Hamidi Ilhami,
M.Ag, dan Pembimbing II: H. Muhammad Syamsuddin Noor, MA.
Kata Kunci: Isim Tafdhil, Simthuddurar
Peneliti menyajikan tentang isim tafdhil dari segi nahwu dan sharaf di kitab
Simthuddurar karya Habib Ali bin Muhammad bin Husein Al Habsyi. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengenal beberapa keadaan isim tafdhil dari segi nahwu
dan sharaf di kitab Simthuddurar karya Habib Ali bin Muhammad bin Husein Al
Habsy, dan juga untuk menambah pengetahuan bagi peneliti dan para pembaca
secara umum tentang isim tafdhil. Bentuk penelitian ini berupa kajian kepustakaan
dengan analisis kalimat menggunakan pendekataan kualitatif deskripsitif. Analisis
diterapkan pada kitab Simthuddurar yaitu mengumpulkan beberapa referensi dari
buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi. Jenis penelitian ini dengan cara
menganalisis beberapa sumber buku untuk mengetahui keadaan-keadaan isim
tafdhil dan juga maknanya dengan melihat referensi buku-buku gramatika bahasa
Arab yang berhubungan dengan penelitian dan juga melihat kamus-kamus. Cara
yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan beberapa data yaitu dengan
membatasi kalimat yang mengandung isim tafdhil, kemudian menganalisanya
dengan analisis gramatika dan makna. Hasil penelitian ini adalah: terdapat 32 isim
tafdhil. Terdiri dari: 1 isim tafdhil yang sunyi dari al dan idhafah, 2 isim tafdhil yang
keadaannya disertai al, 23 isim tafdhil yang keadaannya beridhafah kepada
ma’rifah, 7 isim tafdhil yang keadaannya beridhafah kepada nakirah. Adapun
makna isim tafdhil di kitab ini peneliti menemukan 32 isim tafdhil bermakna
superlatif dan 1 isim tafdhil bermakna komparatif.

و

شعار
ك طَ ِري ًقا يَلتَ ِمس فِ ِيه ِعل ًما َس َّه َل اللَّه لَه بِ ِه طَ ِري ًقا إِلَى ال َجن َِّة"
" َوَمن َسلَ َ
(رواه مسلم)

"إِ َذا أَعجب المرء بِنَ ف ِس ِه ع ِمي َعن نَ َقائِ ِ
ص َها"
َ َ َ
َ
(ابن باديس)
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إهداء
أقدم هذا البحث العلمي
إلى من في قلبها ،إمرأة من النساء واحدة حفظها الله أمي محبوبتي.
وإلى من أخاف غيابه ،أول بطل ،أول حبيب حفظه الله أبي محبوبي.
وإلى أخي محبوبي.
وإلى من يعود لهم الفضل في اناره عقلي بنور العلم والمعرفة مشرفي
وجميع أساتيذي وكل من ساعدني عليكم رحمة الله.
وإلى جميع أصدقائي الذين شجعوني وأعطوني الدافع على إكمال
وإنهاء كتابة هذه البحث العلمي.
أقول شكرا جزيال لكم وجزاكم الله.
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شكر وتقدير
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله الذي أكرم عباده بخير كتاب أنزل ،وشرفهم بخير نبي أرسل .أنزل
كتابه بلسان عربي مبين لتفكير فيه من يعقلون .و أرسل به رسول محمدا .أفصح من
ينطق به ،وخير من يحبه إلى أمته .وبعد.
إن الله الذي أعطى الباحث نعمة عظيمة حتى أستطيع أن أتم البحث العلمي
شرطا لنيل درجة السرجانا في كلية التربية والتعليم بجامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية
بعنوان "اسم التفضيل في كتاب سمط الدرر للحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي"
وفي هذه المناسبة النفيسة تق ّدم الباحث شكرا جزيال ِل:
 -0فضيلة المكرم األستاذ الدكتور الحاج مجيب الرحمن الماجستير كمدير جامعة
أنتساري اإلسالمية الحكومية بنجرماسين.
 -2فضيلة المكرم الدكتور الحاج حمدان الماجستير كرئيس عميد كلية التربية والتعليم
بجامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية بنجرماسين.
 -1فضيلة المكرم حسب الله الماجستير كرئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية التربية
والتعليم وعارف الرحمن حكيم الماجستير كسكرتير لقسم تعليم اللغة العربية في
كلية التربية والتعليم بجامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية بنجرماسين.
 -0فضيلة المكرمين المشرف األول الدكتور حامدي إلهامي الماجستير والمشرف
الثاني الحاج شمس الدين نور الماجستير علي إرشادهما في كتابة هذا البحث
العلمي.
 -1فضيلة المكرمين جميع المحاضرين في قسم تعليم اللغة العربية كلية تربية والتعليم
جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية بنجرماسين.
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وإذا يوجد بعض األخطاء والنقصان لدى الباحث في كتابة هذا البحث العلمي،
وما أحسن للقارئين أن يعطوا للبحث باقتراحات إصالحية.
عسى الله أن ينفع بهذا البحث العلمي للباحث خاصة واللقارئين على وجه عام.
آمين يارب العالمين.
بنجرماسين 02 ،يوليو 2222
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محمد ريزى فحليفي
002020222222
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