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 الباب األول

 مقدمة

 الفصل األول :خلفية البحث

 اه العامدبعن بعن األد يبحث الفيلولوجي ىو علمرأى بروروة، أن 

أن  ،مجريس رأىو  .(٩: ٩١۸٣, ة) برورو  ةمل على اللغة واألدب والثقافاشال

. وادلخطوطة ىي إحدى عن ادلخطوطات القدميةيبحث الفيلولوجي ىو علم 

الشعور  ة  بالفكرة أوءملو ادلة القدمية عن الثقاف تشملاليت  ةعة الفيلولوجيو ادلوض

ىي مادة من تأثَت و  عن ادلخطوطة خرآف يتعر ىناك و  .ةكتابة اليدوياليف 

 (. ٣: ٣٠٠٣ ،)مجريس ورقة ومصحفيف  قدمآءال

خصوصا أكثر يف مكان خمتلف مثال يف  اندونسيإيف وىذه ادلخطوطات 

يف  شمل على تعّلم الدينية وكذلك ذبدادلكتبة وادلتحف واإلجتماعية اليت ت

 ن والتاريخ وغَت ذالك.أقدمآء الذين يصّورون الكتب والقر ادلشايخ ال
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ة والنص على فكرة ادلألف أو ادلقّص يف األصلى بل  يطبق الفكرة والقص

على كتابة جديدة بسبب تطور الزمان وألن أصلها كتابة واألساس الذي حيتاج 

ريدون عن حبث وذلذا الباحثون الي .(۸۸: ٩١۸۸. ةباحلرية الفنونية )برورو 

  .مل تقرأىا بسبب كتابة ضيعة حىت مل يفهم معناىا ىادلخطوطة ألن القار 

ة وقد نب ذالك ادلخطوطة قد تكون ادلخطوطات بنصوص متنوعاوجب

وذلذا تقّدم  الباحثون عن كتابة خمتلفة إما يف كتابة جوى  .واحدذبد بالنص ال

ومادتـها خمتلفة مثل قرطاس وتدمر وقرفة  .دمي وبتاك ومليو وعريب وغَت ذالكالق

 .عادة على كتابة مفهمإ وكلها اليعتصم عن الدّواب الصغَتة وينبغى للباحثُت

ىل النص األول من  إقرب النص بحث عن الفيلولوجي ىي يوأغراض ال 

ريخ ليكوننا نعلم الفكرة يف ذالك ادلخطوطة كما يف اكل خطاء وانكشاف الت

 .خمطوطة كتاب التوحيد ووصية النيب

وادلخطوطات ادلخزونة يف ادلكتبة تستخدم بالرقم على الفهرس وخمطوطة  

أو  ي إحدى من أالف ادلخطوطات ورقمهاكتاب التوحيد ووصية النيب  ى
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ادلخزونة  يف ادلكتبة الوطنية اليت يأخذىا الباحث بُت ادلخطوطات متنوعة  ٩٠٠

 .ليبحث الباحث بالفيلولوجي

ليقدم للقارئ بطريقة القصة  أو الوصاياق وكالعادة كل كتابة دملوئة باخلل

التعرف عن . وأما لقذالك اخل احلكمة من ىويأخذ القار  ،ادلألف اليت يكتبها

وواجبة ، خبلق ف من األخالق السييئات واحملمودة ادلتعلقُتق عما ىو التعر اخلل

تعلق ق يف األدب ىي حالة ادلألف ي(. اخلل٩١١١ ،)كببأى وغَت ذالك

جتماعية ومشكلتها تنقسم على حبل من بالصواب ويشمل على مشكلة اإل

 .(٣٣١-٣٣٣: ٣٠٩٣ ،) برىان نفسو وحبل من الناس وحبل من اهلل

من خمطوطة كتاب التوحيد ووصية النيب   ىو الدرس ومن ىذه البحث

تية وفيها علوم الدينّية اإلسالمية وتبحث عن صفات اهلل اليت تنقسم على الذ

ىل على ليحًتز نفسو يف يوم  الذي ينزل إوالثبوتية والتنزية وتذكر عن وصية النيب 

 ادلصيبة على األنبياء وقومهم يف الزمان ادلاضى.

الذي يتعلق  ىذه البحث ىو ربليل احملتوي التحليل يف ةويستخدم الباحث

 .النثريف خمطوطة كتاب التوحيد ووصية النيب على شكل  الوصايا باألدب من 
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ىل سيدنا على كرم إن فيها وصية النيب اختيار ىذه ادلخطوطة للبحث مهم ألو 

يعلم . ولذالك سيفهم وسنوعها وغَت ذالكأيصيب ادلصيبة و  اهلل وجهو ودلن

  .(۸۸: ٣٠٩٣ ،نستُتأ) لة مكتوبة  كانت معنويةق أو األمانة سهو القارئ اخلل

اخلطاء يف خمطوطة كتاب التوحيد ووصية النيب  ومنها  ةووجد الباحث

لو يستخدم باحلاء  المحلوقاخلطاء يف صفحة الثاين ىو حرف احلاء يف لفظ 

دون النقطة فمعناه حلق. وإذا يستخدم باخلاء النقطة فمعناه خلق ولذالك 

 .التحقيق يف معناه ىو باخلاء

دون النقطة فمعناه غَت الواضح ولو نستخدم  الحامسوكتابة لفظ 

 .باخلاء فمعناه واضح ىو الرقم اخلامس

عشر  ىحدإة يف صفح وبالالكلمات ادلكررة مثال لفظ  ةووجد الباحث

 يف صفحة إحدى وعشرين  ويف والويف الصف الثاين والصف الثالث ولفظ 

ستقامة على كتابتها  كما يف الصفحة الثانية إالصف الواحد والصف الثاين دون 

ويف الصف اخلامس لفظ احمللوق ويف الصفحة الثالثة ويف الصف اخلامس ىو 

 خملوق.
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كلمات واللفظ واحلرف حىت اخلطاء من ال ةوجد الباحث ،كماسبق ذكره

يشعر الباحث أن ربليل تلك ادلخطوطة مهم لكي حيصل الكتابة الصحيحة 

 عند التوجهية يف زماننا ويقرأ اجملتمع بلغتها وحروفها وضيحا.

خطاء الكتابة يف خمطوطة كتاب التوحيد ووصية  ةولذالك حيلل الباحث

 احملتوى يف تلك ادلخطوطة. الوصاياالنيب وانكشاف 

 لفصل الثاني: تحديد البحثا

 كما سبق ذكره سيحدد الباحث على ربديد البحث التايل: 

 وطة كتاب التوحيد ووصية النيب؟ يف خمط كيف تصحيح الكتابة .٩

 يف خمطوطة كتاب التوحيد ووصية النيب؟الوصايا  ما .٣

 الفصل الثالث: أغراض البحث

 , أغراض البحث  ىي فيما تايل: كما سبق ذكره

 يف خمطوطة كتاب التوحيد ووصية النيب.  الصحيحةلتقدمي الكتابة  .٩

 يف خمطوطة كتاب التوحيد ووصية النيب.الوصايا اخللقية لتقدمي  .٣
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 الفصل الرابع : فوائد البحث 

فوائد البحث يف ىذا التحليل ىي حفظ اخلزائن الثقاف الوطٍت واعطاء 

 سعة فيما تايل:العلوم اليت تتعلق بالفيلولوجي وعلوم األدب الوا

 ةفوائد النظريال .1

كاألعمال العادلي. احلاصل يف ىذه التحليل يعطى الدخول لتطوير العلوم 

عن الفيلولوجي بشكل تصحيح الكتابة يف خمطوطة كتاب التوحيد ووصية النيب 

 واإلستفادة لتوجهية العملية األخرى .

 ةفوائد العلميال .2

الفيلولوجي عن ادلخطوطات وىذا البحث معلومات وادلراجع دلن يتعلم 

خصوصا يف تصحيح الكتابة وفهم للباحثُت والقارئ عن الفيلولوجي يف خمطوطة  

 .كتاب التوحيد ووصية النيب

 الدراسة السابقةالفصل الخامس : 
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. يعمل طالب اجلامعة البحث قبلها لتعريف الدراسة السابقةتستخدم  

امعة اإلسالمية احلكومية سونان يف الفيلولوجي خصوصا يف اجل البحث كثَتا

من  ةباندوج يف قسم اللغة العربية وأدبـها ولكن مل جيد الباحث جاتىونوج غ

يف خمطوطة كتاب التوحيد ووصية النيب  ومنها الوصايا  يبحث عن خمطوطة

 اليت تشرح فيما تايل: الوصايا

ن  ( ىي طالبة اجلامعة اإلسالمية احلكومية سونا٣٠٩٢ريسيت صافيٍت ) 

يف األفالم حمراب احلب. وأغراض ىذا  الوصاياكليجكا يوكياكرتا ربت ادلوضوع 

اليت ذبد فيها مع نقصها والدراسة يف ىذا  الوصاياالبحث لتحليل وتشريح 

 التحليل ىي الدراسة التدليلية.

( ىو طالب اجلامعة اإلسالمية احلكومية زوية قط  ٣٠٩١مجال الدين ) 

يف األفالم حفظ الصالة ديلسا. وأغراض ىذا  اياالوصكالجلسا ربت ادلوضوع 

اليت ذبد  فيها والدراسة يف ىذا التحليل ىي  الوصاياالبحث لكيف تعريف 

 الدراسة التدليلية.
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( ىي طالبة اجلامعة ديفونوجورو ربت ادلوضوع ٣٠٩٣رينا مريانا ) 

يف ادلتعلق ريزا. وأغراض ىذا البحث لتعر  فالم مغامرة سَتينا لريرييف األ الوصايا

ق فيها والدراسة يف ىذا التحليل ىي الدراسة ادلعملية بعناصر الًتكيب واخلل

 األدبية.

( ىو طالب اجلامعة اإلسالمية احلكومية زوية قط  ٣٠٩٣) ريدى قمار 

يف قصة خفاء للدخالن لكريسنا فبيتشارا.  الوصاياكالجلسا ربت ادلوضوع 

ىل إ الوصايافيها ويعُت الباحث ما يتعلق ب الوصاياوأغراض ىذا البحث لتعريف 

 اهلل والناس والنفس.

( ىي طالبة اجلامعة األسالمية احملمدية ٣٠٩٣) ويدري كومسا ورديٍت 

يف قصة إخًتاق احللم لعبيداه اخلالقي. وأغراض  الوصاياسراكرتا ربت ادلوضوع 

عملية فيها على ادل الوصاياىذا البحث لوصف الًتكيب ادلبٍت فيها ووصف 

 األدبية.

كما سبق ذكره  ىو احلاصل من األحباث وربليل تلك األحباث ىو  

ربليل األفالم. وذلذا سيجرب الباحث ادلخطوطة على الدراسة الفيلولوجي 
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  ةيف خمطوطة كتاب التوحيد ووصية النيب ويأكدىا الباحثالوصايا وسيبحث عن 

 وأهنا مل ميسها أحد. 

 الفصل السادس: أساس التفكير

 اه العامدبعن بعن األد يبحث الفيلولوجي ىو علمرأى بروروة, أن  

واألصل يف  .(٩: ٩١۸٣ ة،)برورو  ةمل على اللغة واألدب والثقافاشال

ي العلم أ  logosي احلب وأ philosالفيلولوجي لفظان من لغة الالتينية مها 

هما حرفية احلب يف للفظ واللفظ مقرر وصواب وشرح من األصول وغَت ومعن

 .(٢: ٣٠٠٣ ،مجريس)ذالك حىت يظهر شكلها ومعناىا 

 ،مجريس األباء يف قرطاس وتدمر وقرفة )ادلخطوطة ىي مادة من تأثَت 

حيتوى ادلخطوطات ادلعلومات اذلامة إذا تستخدم  (. كما ىو ادلعلوم٣: ٣٠٠٣

ل العلم التاريخ والعلم مساعده بفروع العلم األخر مث بالفيلولوجي فيجوز

 ،)لوبيس والعلم الدينية والعلم اللغة والعلم الثقافية وغَت ذالك احلكومية

٣٠٠۸ :٣٢). 
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والبحث عن النصوص يسمى  ويركز الفيلولوجي النصوص  وادلخطوطة 

 بكديكولوجييسمى  والبحث عن ادلخطوطة  (textual criticism) بنقد النصوص 

 (codexology ) (كديكولوجي ىو علم األ۸-٢: ٣٠٠٣ ،مجريس .) صول عن

ادلخطوطة أو كل حاذلا ومنو عمرىا ومكان تأليفها  وكتابـها. والعمل عنو بصفة 

للغة اادلخطوطة ىي عملية وصفية من ادلوضوع والرقم واسم التأليف والكتابة و 

 .وغَت ذالك الذي يتعلق بوصف تلك ادلخطوطة

ونقد النصوص ىو علم عن أصول النصوص ومنو تنفيض النصوص 

ن الفاسد وذلذا ن تلك العلمية ربافظ عة ألوتفسَتىا وفهم ادلخطوطة القدمي

ىل النص األصلى بوسيلة نقد النصوص إعادة النص إيكتسب الفيلولوجي 

  .(٩١۸۸:٢۸، وأصدقائو ة)برورو و فيوادلناىج  كما يف تأل

ىل إىو تصحيح النصوص بطريقة الًتمجة حليل واحلاصل يف ذالك الت

للغة اإلندونسي ليعلم القارئ للغة ادلصادر السيما يفهم معناىا ونقل الكتابة ا

ىو تبديل حروف حبروف أخر مثل تبديل حروف العريب حبروف الالتيٍت 

 (.۸٩: ٣٠٠۸ ،)لوبيس
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)ايلس وأما ترمجة ادلخطوطة ىو تبديل لفظ بلفظ أخر أو لغة بلغة أخرى 

 ،األول :خصال والًتمجة تنقسم على ثالثة .(٩: ٣٠٩٣ ،يف كتاب أكملية

ترمجة شبو احلرية ىي تبديل  ،ترمجة احلرفية اليت تتعلق بًتكيب ادلصدرية .والثاين

ترمجة احلرية ىي عملية اليت التتعلق  ،الرسائل من النص األصل متاما. والثالث

 (.۸۸: ٣٠٩٣يليس, أب للغة ادلصدرية ليفهمها الناس )بًتكي

ق خبلاليت تتعلق  الوصايا اخللقيةوتعرض النصوص يف ىذه ادلخطوطة 

عمة دبعٌت صفاهتا واعتمدىا  اخللقيةعظيم وحقوق ودرجات. واألصل  يف ذالك 

جتماعية واليتحقق من الوطٍت وادلنفرد بل ذبد آدب خلقي ادللحق على إل

انة و موعظة. واستحضر ق عند األدب ىو أماجملتمع اخلاص والنظر عن خل

: ٣٠٩٣ ،قها )برىانخلادلألف عن اخللوق دلعرفة احلياة مثل مشكلة ادلعاشرة و 

(. وعند برىان  مشكلة احلياة تنقسم على ثالثة خصال األول حبل من ٣٣٩

 نفسو والثاين حبل من الناس والثالث حبل من اهلل.

النيب  خمطوطة كتاب التوحيد ووصية ةكما سبق ذكره سيبحث الباحث

 بطريقة فما تلي:
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 ه: مناهج البحث وطرقالفصل السابع

 مناهج البحث .1

مناىج البحث يف الفيلولوجي ىي طريقة قياسية وأنـها تصحيح الكتابة  

(. ٢١: ٩١۸۸ة، )برورو عن اخلطاء مناسبا على تدقيق اإلمالئي احملمول بـها 

 .ونقد منطقيها وتفرقها بعضا ببعض وطريقتها نقل الكتابة وتصحيحها

تفسَت ما يطبق  أىالبحث يف األدب ىو منهج الوصفي  ىجاوأما من

 مول بو.احمل

 الفيلولوجي

 مخطوطة كتاب التوحيد و وصية النبي

 ترجمة

 صفة المخطوطة

 نقد النص

في كتاب التوحيد ووصية النبي الوصايا  

 تصحيح النص

 كديكولوجي
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 طرق البحث .2

 خمطوطة كتاب التوحيد الطريق الدراسة من ادلكتبية يف ةويستخدم الباحث

  .يبووصية الن

 جمع البيانات .أ 

وتعيُت البيانات اثنان األول مصدر البيانات األساسي ومصدر البيانات 

خمطوطة كتاب التوحيد الثناوي. ومصدر البيانات األساسي يف ىذا البحث ىي 

 خرى.أي يف ىنا يعٌت الكتب وادلصادر وأما مصدر البيانات الثناو  .ووصية النيب

 وصف البيانات  .ب 

 ووصف البيانات ىو النصوص من خمطوطة كتاب التوحيد ووصية النيب.

 طريقة جمع البيانات .ج 

خمطوطة كتاب  ىيانات ىي تعُت ادلادة يف البحث أوطريقة مجع الب

يف اللفظ والكلمات وفقرات( ) كتابةالتوحيد ووصية النيب وإقرأىا ادلكررة وإعادة  

 .اليت تشمل على التحليل وتتعلق هبذا البحث
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ستماع  األدب ىي الدراسة ادلكتبية واالوأما طريقة مجع البيانات يف

 .إقرأىا ادلكررة ووصفها وحبثها ىوالكتابة  أ

البيانات بالسمع والكتابة  ستماع والكتابة يف األدب ىي مجع وطريقة اال

 .متاما

 ليل البياناتتح .د 

وربليل البيانات يف خمطوطة كتاب التوحيد ووصية النيب ىو الفيلولوجي 

 .الذي يشمل على وصف ادلخطوطة وتصحيحها وترمجتها وربليل احملتوى

 الفصل الثامن: نظام البحث

يف البحث ليسهل الباحث كتابة الرسالة نظما  نظام البحث ىي عملية

 بواب فيما يايل:أىل مخسة إمتاما. وذلذا سيحصل ىذا البحث أن ينقسم 

الباب األول: مقدمة وىي خلفية البحث وربديد البحث وأغرض البحث 

ونظام  ساس التفكَت ومناىج البحث وطريقوالسابقة وأ الدراسةوفوائد البحث و 

 البحث.

 .ادلخطوطة والوصايا الىت تتكون من ادلخطوطة والوصايا الباب الثاين:
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 الىت تتكون منادلخطوطة لكتاب التوحيد ووصية النيب الباب الثالث: 

ًتمجة ونقد الونقل الكتابة و  عالمة ربقيق النص وربقيق النصادلخطوطة و  صفو 

 النص.

الذي يشمل على  الوصايا يف كتاب التوحيد ووصية النيبالباب الرابع: 

دلواد الواردة يف خمطوطة كتاب التوحيد ووصية النيب والوصايا يف كتاب التوحيد ا

 .ووصية النيب

 الباب اخلامس: اإلختتام الىت تتكون من نتائج البحث واإلقًتاحات.


