
 

 

 الباب األول

 مقدمة

 

 الفصل األول :خلفية البحث

زنة الثقافية ألجيال القادم ومنها املخطوطة . واملخطوطة  هي غرض اخلإّن القدمآء قد أورثوا  

(. ١: ١٩۸٤) داروسفافرتا.  توي الن حتألنـها  يةمشاكل اللغو  يتصل من البحث للفيلولوجي الذي

وسوى ذالك هو الن  . الن  هو حمتوي من املخطوطة  احملسوسة اليت تصور فقط.)ابريد, 

( .ولذلك, الن  واملخطوطة الينفصالن أي الميكن املخطوطة بدون الن  والعكس. ۵٦: ١٩۸۵

 (١٠: ٢٠١٦)فرقان, 

يف القرطاس والشجرة والنباح والروطان  املكتوبةالقدماء  راثآ( أن ٣: ٢٠٠٢)قال أيدوارد 

ر من مخسني سنة ثالبد هلا أن يقبلها مهتم أبن سنها أك ,تسمى ابملخطوطة. من انحية الفيلولوجي 

ن ألهمة واحملافظة للمخطوطة م للناس  يف زمان األن. يصعب  فهمهابكتابة ولغة  اليت  أهنا تكتبو 

 ت. وكان  املستقبلةجيال األ فعتعرف الناس مجيعا و ت متكن أن املهمة اليت الكثرية املعلوماتفيها 

ة من بقالها الدآبة أو تقة أو فاسدة أو أكلرت أهنا حمأو  القدمي سنهاأن كثرية بسبب   اصور املخطوطة 

ميائي أو سلولوسا اليت وجدت فيه كان قوة القرطاس ضعيفة بسبب عمالية الك  . واهلوى أوالفطر

 .و األخري فصار القرطاص هّشاأصفر  القرطاسلون  وغريه فصارأ



 

 

ن  املخطوطة من شكلها  تنقل اليت ة والرقنمة هي عمليةيواحملافظة عليها بعملية الرقمن

إىل شكل رقمنة أو نسخها عن طريق الضوئية )املاسح الضوئية( أو تصويرها )مع الكامريات  األصلي

 (.٢٠٠٧: ٢٤٢-٢٤١الرقمية( واجبة  ألهنا تتضمن الرتبية ونشر العلم  )فيندية ,

 .ة الوطنيةملخطوطات بشكل الرقمنة يف املكتاملخطوطة الواحدة من أآلف ا ةالباحث توجد

 واهر وتبحث عن كيفظطلع السرائر الاملين وكاتبها القاض حتت املوضوع وهذه املخطوطة مللك بو 

 .خر الزمانأ ىلإوجوده احملافظ كالم هللا الذي نزل متواترا ومعن   عالنية والو  سركامال عن الهللا   علم

ة أو كيفية تدريب واهر تشمل على تصوف . والتصوف هو طريقظالسرائرال مطلعوخمطوطة 

العبد  عريشوف  هو حبل مع هللا مباشرة  حيت وجزأ مهم من أغراض التص. ىل هللا إالنفس للتقرب  

 هي نعمة (.  وموجودة يف حضرة هللا١١١: ٢٠٠۸يف حضرة هللا )صاحلني ,  ه كأنهعرفيو   هللا

 وىل أن هللا عليم على كلألواهر  يف صفحة اظطلع السرائر الاملخمطوطة وسعادة حقيقية. وتبحث 

ء كل الزمان الذين يتمسكون ال هللا . وهللا حيافظ العلمآإهللا قدير حىت  الأحد معه أن  شيئ و

ليه إان إال هللا إان هلل و إرته هللا ن فأن العبادة ابحلق الشريك له ومن يقدر على املواجهة فسآابلقر 

 .راجعون 

طلع امل وطةة والنقصان وغري ذالك  يف خمطأخطاء الكتابة من انحية الزايد ةالباحث تووجد

. واملفروض لفظ األلف يضع عة يف صفحة األوىل ويف صف اخلامسربأواهر.  مثل لفظ ظالسرائر ال

ركة الضمة أو الفتحة  إذاكانت فوق ن اهلمزة  تكتب حبألأربعة  لقواعد يعينيف فوقها مهزة مناسبا ل



 

 

األلف جيد ذا كان لفظ إ (٩: ١٩٩٣  ،لف.) عبد السالمأللف وحركة الكسرة إذا كانت حتت ااأل

 لف اهلمزة.ألزايدة احلرف أي فوق ا

تصحيح الن  عمل تحىت  الكثرية واهر أخطاء الن ظالو  مطلع السرائريف خمطوطة ت وجد

ر ن طريقة نيوخلمانيان قال كل جنس من القرأة اليت بدأت  كل تصويألأو على األخطاء معا 

(. ١٠١: ٢٠١۵)فتح الرمحن  لنصوصيف اختالف واخلاص إلاملخطوطة غرضا ليفهم القارئ ا

وىل تشعر بصعوبة ليفهمها العوام وجيد ألمع املخطوطة اخطوطة املختلفة خطاء يف الن  وشكل املألا

 املشكلة من جنس خمتلف لتعيني الن  أقرب على املخطوطة األوىل .

تلك رتجم  تو  ةالباحثح تصحسوال أعن تلك املخطوطة .  ةبحث الباحثتكما سبق ذكره 

ع طلاملىل حتليل بطريقة حتليل احملتوي لتقدمي التصوف واألخالق يف خمطوطة إستمر تاملخطوطة و 

 .والظواهرالسرائر 

 

 الفصل الثاين: حتديد البحث

عن التصوف  والظواهرع السرائر طلاملاملشاكل املتعلق مبخطوطة  ةكماسبق ذكره جتدد الباحث

. وهللا ال هللاإشيئ وهللا قدير حىت  الأحد معه  واألخالق وهذه املخطوطة  متعلقة ابهلل عليم على كل

 .حيافظ العلمآء كل الزمان

 حتديد البحث فيما اييل: ةخذ الباحثأتو

 ؟ بةكتو ء املاخطاألمن  والظواهرع السرائر مطل ن  تصحيح  .  كيف١



 

 

 ؟والظواهرع السرائر مطل ن يف  تصوفية الالقيم . كيف ٢

 

  وفوائده  الفصل الثالث : اغراض البجث

 يوأما أغراض البحث يف هذا البحث ه

 . بةكتو خطاء املاألمن  صحيح  والظواهرع السرائر مطلن   تقدمي . ١

 وتصنيفه. والظواهرع السرائر مطلن  يف  يةالتصوف القيم وصف . ٢

وأما  والظواهرع السرائر مطل خصوصا يف خمطوطة افعانهذا البحث  كونأن ت ةرجو الباحثت

 فوائد هذه البحث  فهي فيما تلي:

آء خصوصا املخطوطة داب القدمآلزنة اخل زايدة هذا البحث كونأن ت ترجو الباحثةنظرية : . أ

 ندونسي والدراسة الفيلولوجي كمثل تصحيح الن إاالسالمية يف 

م و عللن يعلمه ابأاس أن الدراسة الفيلولوجية ميكن الن أن تعرف ة : ونتيجة هذا البحث هيعملي . ب

توى عن الذي حي والظواهرع السرائر طلم واعن مسائل الدينية يف التصوف ليفهم ى خاصةخر األ

 ىل يوم القيامة .إموجود كالم هللا الينتهى 

 



 

 

 الدراسة السابقة:   الفصل الرابع

 ع السرائرمطلطوطة بحث خمتس اليت ةبحثون املخطوطة القدمية سواء مع الباحثتكان الناس 

حبث رسالة املخطوطة القدمية  . أطول ما ميكن يفعن التصوف والفقه واألخالق  ياليت حتتو  والظواهر

  .والظواهرع السرائر مطلبحث أحد عن خمطوطة يمل 

 ما البحائث القدماء اليت تبحث املخطوطة فيما اتيل:أو 

اجلامعة االسالمية احلكومية سوانن جنوج  طالب وسنة ه ٢٠١۷لة لردا ليل اهلدى يف الرسا .١

جايت حتت املوضوع إيضاح مقصود من معىن وحدة الوجود عن وحدة الوجود وتشرح على 

وحدة الرب مع شخ  الذي يوصل إىل الذات احلقيقي اي اخلالق الذي خلق العامل وما فيها 

 ٣٣۵احلرية واألخطاء فيها التبديل والرتمجة فيها ترمجة من العربية اىل االندونسية برتمجة شبه 

 لفظا.

سنة هي طالبة اجلامعة االسالمية احلكومية سوانن كايل  جاكا  ٢٠١۷الرسالة ملىن وايت يف  .٢

حتت املوضوع ظن املصر وحتتوى عن احملبة  واملعرفة وتركز على رأي الصويف املشهور يف قرن 

املعلومات بطريقة وصفية وحتليل الثالث وهذا البحث يستخدم ابلدراسة املكتابتية يطلب 

 احملتوى  

سنة هي طالبة اجلامعة فجاجاران حتت املوضوع اخلطبة  ٢٠١٦الرسالة إلنداه نور فطراين يف  .٣

عن فضائل شهر احلج  يشرح لكل عيد األضحى ألمحد شطىب بن حممد سعيد وهذا البحث



 

 

ي خمطوطة واحدة بطريقة . وهذه املخطوطة هة وصفية مناسبة بطريقة فيلولوجيةويستخدم طريق

 خطاء   ١٠٣قياسية وكان الزايدة يف العربية 

سنة  هو  طالب اجلامعة فجاجاران حتت املوضوع  ٢٠١٦الرسالة حملمد ابو الدار الغفاري يف  .٤

العقيدة واألميان من األميان ابهلل  عن خمطوطة املسائل االسالمية النصرانية  وهذالبحث يشرح

األخر وقضاء والقدر حىت مجلة النبيني والرسل وهذا البحث يستخدم واملالئكة والكتب ويوم 

 بطريقة الثرى وكان الزايدة يف العربية اليت ليست يف الزمان االن هو شكل كتابة اهلمزة 

سنة  هو  طالب اجلامعة فجاجاران حتت املوضوع خمطوطة   ٢٠١٦الرسالة لزين الفرقان يف  .5

جوري وهذا البحث يشرح عن التوحيد فيه  صفات كتاب التجان الدروري إلبراهيم البا

طريقة الوصفية مناسبة لطريقة الالبحث يستخدم  الواجبات واجلائزات واملستحالت هلل . وهذا

  .الفيلولوجية

طالبة اجلامعة فجاجاران حتت املوضوع ما  سنة  هو ٢٠١٤الرسالة جلينب سوسان الفرقان يف  .٦

عن أساس الواجبة للمسلم مبشكلة العقيدة والعبادة جيب على كل مسلم . وهذا البحث يشرح 

طريقة الوصفية مناسبة الالبحث يستخدم  من الشهدتني ومشكلة الطهارة والصالة  . وهذا

 .لطريقة الفيلولوجية

 .مع البحث قبله واءواحلاصل أن هذا البحث اليكون س

 وأما الكتب تساعد هذا البحث وتتعلق ابلفيلولوجي فيما اتيل

 روسفرفتا حتت املوضوع سائر  املشكلة اللغوية يف حبث املخطوطة. لدا١



 

 

 . لسيت ابروروه وأصدقائها حتت املوضوع بداية النظرية الفيلولوجية ٢

 .ألومان فتح الرمحن حتت املوضوع الفيلولوجي األندونسي ٣

 . هلــ أيدوار جارميس حتت املوضوع طريقة حبث الفيلولوجي ٤

 يعين كتب التصوف ىابلكتب األخر  ةحثستخدم الباتوسوى ذالك س

 . لصاحلني أنوار حتت املوضوع علم التصوف١

 . اليب بكر أجيه حتت املوضوع بداية اتريخ للصويف والتصوف٢

 . ألمحد ابعون حتت املوضوع االخالق التصوف٣

 

 أساس التفكري  : اخلامس الفصل

عن النصوص القدمآء ليجد شكل م هو حماولة العل الفيلولوجي إصطالحا أنال رينالد كما ق

ذالك الفعل يسمى  ةالعربي اللغة ف بوجه تصحيح األخطاء فيها ويفؤلول وليعرف مقصود املألا

 احتقيق

 حصول حتقيق النصوص ليفهمه القارئ وعند ابريد وأصدقائئه يومن أغراض هذا البحث ه

اجملردة واملخطوطة هي  ( للفيلولوجي حبث هو خمطوطة ون  فيه اإلصطالح يدل على أنه٤:١٩۸۵)

 احملسوسة.

صول الفيلولوجي األندونسي أن الواجبة للباحث مصحح  ليكون الن  أوبسون يف وقال ر 

  (١٢: ١٩٩٤، يفسر الن  ليفهمه القارئ )روبسونمفهوما للقارئ وسوى ذالك البد له أن 



 

 

 االلجلوية ( هو كتاب املكتوبة ابليد ويف٢٢: ٢٠١۵واملرادف للمخطوطة عند فتح الرمحن )

                              .    A Book Document, Or other Composition Written by Handهو  

واملخطوطة هى اآثر من السلف بشكل كل املواد املكتوبة ابليد على القرطاس عصى وقرفة 

 (٣: ٢٠٠٢ ،وخيزران )د. أيدورد

وشعور من الثقايف القدمي  تشمل على فكرة نشائية مكتوبة ايليد اليتإواملخطوطة هي 

تصوير  من األصل )إكرام المرات ( وموجود املخطوطات القدماء  هو ١٩٩٤:55،)ابريد

 و الرتيخ الغانيون من  ملخطوطة ليتمسكوا(. يف زمان املضى كان السلف يستخدمون ا١٩٩٧:٧5,

 .تهمسلسل

ف للقارئ والقصة متكن أن ؤلسيبلغه امللفكرة واألمانة الذي والن  يتكون من احملتوايت أي ا

: ٢٠١٤وعند سداردي)  سلوبية وغريها.ألمها بتفريب الدسيسة أو طبعية يقرأها القارئ بسهولة ويتع

أي   Tenunan kata-kataهو والن  يف الفيلولوجي  tenunanيعىن  text( أن الن  من لفظ 5-٤

واحد. اذا كان الن  يتحد ما لغوي له حمتوي  متوالية األلفاظ  اليت تتعامل  ما يتحد معىن  فيوم

 وشكل  أما تريراي أوشفواي الذي سيبلغه الرسالة من للقارئ .

م حتقيق النصوص وعملية الرتمجة تخدفاسلناس اءته القر  و هفهمالذي يسهل  حلصول الن 

 .هابحثيليعرفه القارئ من حمتوى املخطوطة اليت س

فقط بل   اللغة املصدرية اىل اللغة املوضوعية ست تغريعند يوسف )يف أكمالية( ليوالرتمجة 

اللغة اليت حتضر املعلومات. والرتمجة هي أعمال الناس اليت تتعلق  بنقل  تغيريكانت عملية الرتمحة ل



 

 

(.إن منهاج 8٩-88: ٢٠٠٧املعلومات أو رسالة ما سيبلغها  حتريراي أو شفواي. وقال لوبيس )

 شبه احلرية لكي اليتعلق برتكيب اللفظ واللفظ. الرتمجة يستخدمه الباحث برتمجة

شياء أة ربعأ البد لشخ لى أن يف صفحة األوىل واهر عظمطلع السرائر الوتشرح خمطوطة 

، صول احملبة وكمال الروحين )اجيةالزهد والعلم والتوكل واإلميان وقيل التصوف هو طلب السلوك حل

حقا ولذلك هو  ربهملعرفة  الذي يصل الناس دىاهلىل هو إ( وعلم التصوف عند الغاز ٢8: ١٩٩٦

و طرريقة حقيقية وخلقا مجال وغرض التصوف هو حصول احلبل اىل هللا مباشرة حىت يشعر أسلوك 

قاء مع هللا هو ل( ال١١١: ٢٠٠8 ،ويعررف يف حضرة الرب وموجوده نعمة وسعادة حقيقية ) انوار

الروج  سفاءدرجة الكاملة و ال نيلول .ني يبصرشيئ الذي الع أنه ر يف احلديثذك كما  مة السعادةيق

الرتبية والتدريب بعيدا ولذالك أوال نظرري وعمل التصوف يفعل على حال واألخالق  إىل حيتاج

سلوك من يصل اىل حضرة هللا اال قدس النفس الن غرض احلياة اليقولون أن  ينيشديدا وكل الصوفي

  .(١١٢: ٢٠٠8 ،الباقية يصف روحانيا. ) انوارالتصوفية  كان الصويف تيقنون أن السعادة 

أن يعمل التدريب شديدا   حددخول حياة التصوف ميبغى أل أول يف التصوف األخالقي أن

 .(١١٣: ٢٠٠8 ،ن ميوت النفس) انواروغرضه دفع النفس اىل اسفل لو ميكن أ

 ونظام التربيب فيما اييل:

وم  الصويف وهو اكتساب خال النفس من األخالق املذم أن يعمله  البد األوىل هو اخلطوة . ختلى١

 ن الصرب زايدة اإلميان ورضى هللا هو قناعة أواهر يشرح ظلع السرائر الطكمثل  يف خمطوطة امل



 

 

يف خمطوطة  ذكر مود كماخالق احملاألال و احلكتساب لتزيني النفس بوجه يتعود على اإل ى هو ل. حت٢

 ىل هللا كمن له معرفة إيعبدون هللا ليصلوا  ن الناسأ والظواهرع السرائر املطل

طوطة يف خم ذكر لى كماتربية اخللوق يف جتلى هو إطراد أوإعماق املادة من مادة التخلى ونظام . جت٣

جود )يف ن الكرامة الواصلة وندم التسليم هو وجه النفس يف األحكام املو أ والظواهرع السرائر املطل

 يف صفحة الثانية ( ع السرائر اجلواهرخمطوطة املطل

واهر مبناهج هو وصف ظاملطلع السرائر ال ضر خمطوطةحتن أ ةجرب الباحثتكما سبق ذكره س

 املخطوطة ونقل الكتابة والرتمجة  واملتوايت وعلم التصوف.

 

 خطواتههج البحث و : من الفصل السادس

يف  ةستخدمها الباحثتسقة املعينة العلمية وطرق البحث املناهج بطري ينبغي املشكلةبحث تعرف و تل

 ىل:اتهذا البحث فيما 

 ج البحثاه. من١

 ةصطالحا عملية لتفهم موضوع البحث املتعلقة به. والباحثإاملنهاج لغة هو كيفية أوطريقة و 

ج ليتعني املشكلة ترتيبا بطريقة مجع هاج وصف التحليل وهو منهاستخدم يف هذا البحث منتس

 (١5: ٢٠٠٠)أيران , البياانت  واملادة يف املصدري مث حيل وينال احلاصل  

 ومناهجه فيما ايىل :



 

 

( إن مجع البياانت  ابستعمال ١٠: ٢٠٠٢أ. مجع البياانت هو مجع املخطوطة عند جامريس)

هي عملية مجع املعلومات اليت يتعلق مبخطوطة الدراسة من املكتبتية و امليدانية. والدراسة املكتبتية 

 واهر.كمثل يف اجملموعة والدراسة امليدانية هي املواد اليت حتتاج هباظطلع السرائر الامل

ستخدم مبنهاج الوصف .والبياانت يف هذا البحث هو نظام املكتوابت. واملنهاج تب. حتويل البياانت 

ىل البحث مناسبا إواجه تل ةشرحه الباحثتصفه و تلبحث هو منهاج وصف الشميلة يعىن يف هذا ا

واهر تصف بنقائش كمثل موضوع ظطلع السرائر الاملج. خمطوطة هاعن الدراسة الواحدة بذالك املن

 املخطوطة ورقمها ومصدرها ومقياسها وحاهلا وغليطها وعدد صفحتها  وعمرها ولغتها وملخصها 

( وأشياء الذي ٤٠: ٢٠٠٢القياسي )جامريس, ج. حتقيق النصوص  واملنهاج يف هذا البحث هو 

 ىل جزء اخر إخطاء وجعل الكتابة وتقسيم الن  فيه هونقل الكتابة وتصحيح األ

اليتعلق يرتكيب اللفظ ة ثالرتمجة برتمجة احلرية أي يرتجم الباح ةستخدم الباحثتد. والرتجة .س

 ( 8٩-88: ٢٠٠٧)لوبيس,

منهاج القياسة إلمجاله وإمجال  ةم الباحثستخدتدور األجر هو حمتوى املخطوطة  وسو 

طن  ومن يشعر حضرة هللا بما اهر هو أن هللا عرف كل ما ظهر وو ظطلع السرائر الاملخمطوطة 

 ال هللا.إد ويعبد احلق ويوجهه فسرته هللا ابألجتها

 وطرق البحث . ٢

 مصدر البياانتأ.  

 واهرظمطلع السرائر الخمطوطة  ةالباحث توجد



 

 

 جنس البياانت ب. 

 واهرظمطلع السرائر الجنس البياانت يف هذا البحث هو خمطوطة الواحدة حتت املوضوع 

 كيفية مجع البياانتج.  

 :يلاتها فيما وكيفية مجع البياانت يف هذا البحث هو كتابة واملكتبة  وطرق

  واهرع السرائر الظمطلع وجدت خمطوطة الواحدة حتت املوضو 

  وقرأهتا مرات عديدة 

 للغةعلى حتليل بياانت املتعلقة اب فقرة اليت  تشملالىل اللفظ والكلمة و إشري ت 

 حتليل احملتوى د. 

التحليل عليها بطريقة حتقيق النصوص ونقد الن   ةفعل الباحثتإذا اجتمع البياانت مث 

 واحملتوى

 م البحثينظت:  السابع الفصل

نظاما لتسهيل ترتيب الرسالة يف  ةكتب الباحثتم البحث هو تركيب البحث  الذي ينظت 

 مخسة األبواب، هواهر وعددع السرائر الظمطلة خمطوط

لة وحتديد البحث أصل من اختيار املسأمقدمة تشمل على خلفية البحث هي  الباب األول 

م ينظتالتفكري ومناهج البحث وطرقها و وأغراض البحث وفوائدها, والدراسة السابقة , واساس 

 البحث



 

 

ساس النظري والتحقيق النصوص ونقل الكتابة األالباب الثاين، دراسة نظرية. هذا الباب هو  

 والرتمجة.

ع السرائر طلاملة الباب الثالث هو حتقيق النصوص وترمجة هذه الفصل هي صفة خمطوط

 بتداء حتقيق نصوصها وحتقيق نصوصها ونقل كتابتها وترمجتهاإواهر و الظ

 واهر الظو  ع السرائرمطل خمطوطة  التصوف يفأفكار  احملتوى أيباب الرابع هو حتليل ال

  هو إختتام. يف هذا الباب حيتوي على نتائج األحباث واالقرتاحات



 

 

 


