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 ملخص البحث

 : مفهوم التوحيد في مخطوطة مجمع البحرين انتان راتنا ديوي

 مثير جدا لبحث مخطوطةو هذه ال مجمع البحرينإن موضوع دراسة هذا البحث هو مخطوطة 
هو أساس اإليمان و المناقشة  األخطاء في الكتابة ممكن مننسخة  وه النص اهذيدعى ألن 

ي ، مثل واحد فصن هذا فيالمكتوبة مثال من األخطاء الباحثة  واإلسالم لكل المسلمين. أخذت
و كلما خرجت منه زاد ايمانك و كلما خرجت منك زاد يقنيك يا اسير " هو ٤، صفحة ٢١السطر 

 مسغول بك عنه اين االستغالالشهوات و العبادت يا اسير مقامات و المكشفات انت مغرور انت 
 . و االخرة" به عنك و هو جل و عز حاضرنا ظرو هو معكم اينماكنتم فى دنيا

 صفو و  المكتوبة خطيئةمن صحيح لاالبحرين  مجمعهذا البحث هي تقديم نص  غراضأ
الباحثة خدام ستتس مجمع البحرين نصوصتحقيق  .و تصنيفه البحرين مجمعمفهوم التوحيد في نص 

 و بعدحاشية. في ال تكتبنصوص التي لهذه الالقراءات في ح األخطاء تصحيالطريقة القياسية ب
األخطاء  النقدية، ويليها وصف فئةنصوص في الجهاز الصحيح لهذه ال جميع الباحثة تتجل ذلك،

 .الكتابية

 ربية وبللغة الع كتبالذي ي صن هومجمع البحرين ص ن إن، أوالالنتائج لهذ البحث هي. 
ية النسخ يشتمل علىفهو  نوع الكتابة و أما .سطرا ٢1صفحة  صفحة، و لكل  2١ هي تتكون من

التوحيد  نتبحث عنصوص و هذه ال .الفريسية، وتم نسخها يوم الجمعة في شهر رمضان سنة األلف
يليها وصف نصوص في الجهاز النقدية، و الصحيح لهذه ال جميع تتجل الباحثة لتحقيق، .التصوف و

 التقصير( ١كلمة )  77( اإلضافات أكثر من ٢) : ، منها٢17٢ فئة األخطاء الكتابية التي بلغت
، ثأنيا عشر كلمات.أكثر من ( اإلدخال ٤) ٢4٤٢( االستبدال أكثر من 7كلمة )  ٤1أكثر من 

و هي  مفاهيم التوحيد المتنوعة. و هي تشمل عل تسعة أنواعص مجمع البحرين تحتوي على نإن 
 توحيد األلوهية( 2) توحيد الملكية( ٤) توحيد الربوبية( 7) توحيد الخلقية( ١) توحيد الوجود( ٢: )

 .التوحيد العملي( ٩) التوحيد القولي( ٨) توحيد اإلعتقاد( ۷) توحيد الصفة( 4)

 ، مجمع البحرين، فيلولوجيا، التوحيد.: مخطوطة الكلمات الرئيسية


