
 

 

 األول الباب

 المقدمة

 البحث خلفية:  االول الفصل
 الزمان ىف واألدب اللغة نشأة على ثرتأ هذا القدمي، منذ ابةالكت عملية جرت قد

 إندونيسيا. إندونيسيا حنو متنوعة حضارية ثار تو  تارحية آثار العامل ىف للواليات. احلاضر

 حنو الكتابة غري مادية حضارية آثار من وأما.  القدمية اآلثار من حضارية ثبرتا معروف

: 4991 الرمحن، فتح) منها أكر النصوص ريةاحلضا اآلثار فعدد ومسجد، وقصر هيكل

6) 

 اخلط، مبعىن عربية كلمة ، احلاضر ىف خمطوطة القدمية الكتابية اآلثار مسيت

 قدمية أخبار اآلثار بتلك". كوديكس" أيضا اخلط مبعىن التنية وكلمة" مانوسكريب"

 بريد،) القدمي جمتمع عند اجلارية والقيم والعقيدة وعادات واملشاعر الفكر أعرضت

4991 :6) 

 ألنواع ليس.  احلياة ىف حنو أي عن ماضية أخبار إندونيسيا يف للمخطوطات

 وهي. املستخدمة واملواد واألجبد واللغة الصيغة بل فقط حمتوياهتا من لنوسانتارا  املخطوطة

 و( مالي-عربية) وجاوي وسندوي جاوي و بايل منها املتنوعة الواليات بلغة مكتوبة



 

 

 املخطوطة فهم يف صعوبة وبذلك(. 5: 2002 مجارس،) اللغات من ذلك وغري فيغون

 .القدمية

 دراسة املخطوطة تلك يف احملتملة وإيصاهلا األخبار لكشف الطريق من

 احلضارات حصول عن بالدراسة يرتبط علم لولوجييف أن املعروف هو كما. لولوجيةيف

 (2: 4991 باريد،) .جمتمع لقدميا عند اجلارية والعادات والعقيدة واملشاعر الفكر من

 و اإلميان عقائد منها اإلسالم تعليم يف املخطوطة لبحث الباحثة به فاهتمت

 وتكونت.  692 أ برقم القومية املكتبة جممع من الباحثة وجدهتا و غريها و اإلسالم

 صفحة كل ويف صفحة ومائة عشرة إثنتا من وغريها اإلسالم و اإلميان عقائد خمطوطة

 .طابور سبع

 الكتابة ىف األخطاء الباحثة وجدت وحللتها املخطوطة الباحثة قرأت أن وبعد

 و الطابور من األوىل الرابع الصفحة ىف" الشيح" لفظ منها فيها األخطاء أما. فيها

 الطابور من الثانية األول ىف" أستاد" و الطابور من األوىل اخلامس الصفحة يف" الزهد"

 . الطابور من الثالثة الثالث الصفحة ىف" ثلثه"و الطابور من ثانيةال الرابع ىف" النفي"و

 عن يبني أبواب مخسة من فتكونت وغريها واإلسالم اإلميان عقائد خمطوطة أما

 األشياء الباحثة وجدت األوىل اإلستطالعية الدراسة ىف.  واملعرفة واإلسالم اإلميان



 

 

 عن األول الباب. املسلم به يؤمن مما داتاإلعتقا عن خطة وهو.  العقيدة مبفهوم املتعلقة

 تعريف عن الثاين والباب. اإلميان فهم يف والعقل العلم بني ارتباط كيف وهو العلم معرفة

 والباب الدين معرفة عن الثالث والباب. واإلميان واملعرفة والتوحيد واإلسالم الشهادة

 اخلامس والباب. واملمتنع الوجود وجائز الوجود واجب وهي املسلم واجبات عن الرابع

 (. والسلبية واألفعال النبوة) اهلل صفات عن

 واإلسالم اإلميان عقائد خمطوطة حبث يف تعمقا الباحثة أرادت رهذك سبق مما

. املخطوطة تلك يف الواردة العقيدة مفهوم لكشف وحتليلها لولوجييف دراسةالب وغريها

 اإلميان عقائد خمطوطة يف العقيدة ممفهو " العنوان حتت البحث هلذا الباحثة فأخذت

 ". وغريها واإلسالم

 البحثديدتح:  الثاني الفصل
 أخطاء فيها العقيدة تعاليم عن حمتوية وغريها واإلسالم اإلميان عقائد خمطوطةو 

 .الكتابة ىف كثرية

. لولوجييف دراسةب لبحثها الباحثة فيها رغب السابقة األخطاء على استنادا 
: 4995 ، سوباديو). والغالطات األخطاء عن اخلالية املخطوطة أن املعلوم هو كما
 (9: 2002 ، مجارس يف 41

 عقائد خمطوطة يف املقصورة لولوجييف دراسةب البحوث إحدى من البحث وهذا
 . اإلميان عقائد عن خاصة العقيدة تعليم على احملتوي وغريها واإلسالم اإلميان



 

 

 فيما البحث حتديد ةالباحث أخدت ، البحث هذا يف مسألة عن أشار نبياال ذلك ان
 : يايل

 قاعدة يف غريها و واإلسالم اإلميان عقائد خمطوطة يف الصحيح صالن كيف. ۱
 ؟ الكتابة

 ؟وغريها واإلسالم اإلميان عقائد ص  ن يف اإلسالمية دةيالعق مفهوم طريقة كيف. ۲

 البحث ضأغرا:  الثالث الفصل
 :يأيت فيما البحث أغراض ، ذكره سبق كما  

 قاعدة يف غريها و واإلسالم اإلميان عقائد خمطوطة يف الصحيح صالن ميقدت. ۱
 .الكتابة

  .وغريها واإلسالم اإلميان عقائد صن يف اإلسالمية دةيالعق مفهوم ميتقد. ۲

 البحث فوائد:  الرابع الفصل
 : تلي فيما فهي البحث هذه فوائد أما و

 كسب يف لولوجيةيف لدراسة البحث هذه نتائج استخدام ميكن:  نظرية .1
 دةيالعق مفهوم مبخطوطة يتعلق فيما سيما ال و العلم، خوازن ممتلكات

 .وغريها واإلسالم اإلميان عقائد صن يف اإلسالمية

 : عملية .2

 االنسانية الشهادة على للحصول( الرسالة) النهائي ريرالتق هو البحث هذا .1
 .باندونج جايت جونونج سوناناحلكومية اإلسالمية جامعة يف

 .اللغة علم تراث علي املخافظة كسب من أحد .2



 

 

 .كلهم اجملتمعة و الباحثني من اخلربة و املعرفة لتوسيع وسيلة .3

 .لعربيةا لغة يف خاصة األجنبية اللغة ملعرفة سيما ال .4

 السابقة الدراسة: الخامس الفصل
 اللغة بقسم لباط منهم الباحثني قبل من حبثها لولوجيةيف دراسة ةالباحث تقام

 ومل. دونجبان جايت غونونج سونان جبامعة اإلنسانية والعلوم األدب كلية وأدهبا العربية
 . ريهاغو  واإلسالم اإلميان عقائد خمطوطة عن حبثا الباحثة جتد

 :منها خمطوطات يف لولوجييف دراسةب القدماء ونحثابال قام

 التصوف مفهوم" العنوان حتت عشر ةوست ألفني سنة الدين سعد إلحسان رسالة
 أما. التوحيد وعلم التصوف مفاهم على احتوت". التوحيد علم كتاب خمطوطة ىف

 بدراسة مها فكال الباحثة ثتهحب الذي وبني إحسان حبثه الذي البحث بني املسواة
 بينهما الفرق وأما.  التوحيد علم على حمتوية املستخدمة واملخطوطة حبثه يف لولوجييف

 والباحثة ، التوحيد علم خمطوطة حبثه فموضوع إحسان أما حبثهما، موضوع ففي
 .  وغريها واإلسالم اإلميان عقائد خمطوطة حبثها فموضوع

 عقيدة خمطوطة العنوان حتت عشر ومخسة نيألق سنة مسلم ألغوث رسالة
. السمرقندي الليس أىب عند العقيدة تعامل على حتتتوي السمرقندي الليس ألىب األصول

 يف لولوجييف بدراسة مها فكال الباحثة حبثه والذي أغوث حبثه الذي بني املساواة أما
 موضوع يف بينهما فرقال وأما.  يدةالعق تعليم على حمتوية املستخدمة واملخطوطة حبثهما
 السمرقندي الليس ألىب األصول عقيدة خمطوطة حبثه فموضوع أغوث أما. حبثهما

 . وغريها واإلسالم اإلميان عقائد خمطوطة حبثها فموضوع والباحثة



 

 

 جايت غونونج سونان جبامعة بةطال عشر وسبعة ألفني سنة أغوستني لنيلي رسالة
.  صديق جعفر لإلمام الرملي علم يف عظيمة طةخمطو  يف باندونج احلكومية الميةاإلس

 الذي بني املساواة أما.البشر على الواقع قدر به تعرف زيت بوسيلة تبصري على حتتوي
 ففي بينهما الفرق وأما دراسة لولوجييف جتعالن فكالمها الباحثة حبثته والذي نيلي حبثته

 جعفر لإلمام الرملي لمع يف عظيمة خمطوطة حبثها فموضوع نيلي فأما حبثهما موضوع
 . وغريها واإلسالم اإلميان عقائد خمطوطة حبثها فموضوع الباحثة وأما صديق

 لعبد العقلي احلكم خمطوطة حبثه وموضوع وعشرة ألفني املبديسنة لصاحب رسالة
 حبثته والذي املبدي صاحب حبثه الذي بني واملساواة.  الشاجنوري الصفداين الرحيم
 فأما حبثهما موضوع ففي بينهما الفرق وأما حبثهما يف لولوجييف دراسةب فكالمها الباحثة

 الشاجنوري الصفداين الرحيم لعبد العقلي احلكم خمطوطة حبثه فموضوع املبدي صاحب
 . وغريها واإلسالم اإلميان عقائد خمطوطة حبثها فموضوع الباحثة وأما

 فرائض خمطوطة ثهحب وموضوع وعشرة ألفني سنة فاسطي فراجنا لرسفايت رسالة
 حبث الذي البحث بني املساواة أما.  الفرائض علم عن فيها يبحث صاحل بن ملصطفى
 ففي بينهما الفرق وأما.  دراسة لولوجييف يأخذان فكالمها الباحثة حبثت والذي رسفايت
 وأما صاحل بن ملصطفى فرائض خمطوطة حبثه فموضوع رسفايت فأما حبثهما، موضوع
 . وغريها واإلسالم اإلميان عقائد خمطوطة حبثها فموضوع الباحثة

 : فهي يلولوجيةالف الكتب أما

(" filologi Indonesia Teori dan Metode)وطريقة نظرية إلندونيسيا لولوجييف"
 .فرترمحن ألمان

 Naskah, Teks, dan Metode) لولوجيايف حتليل وطريقة والنصوص املخطوطة"

Penelitian Filologi ")لبس لنبيلة. 



 

 

 .بريد بررة لسيت(" Pengantar Teori Filologi) لولوجيايف نظريات مبادئ" 

 . سرياين أليليس( "Filologi) فيلولوجيا"

 لشهرين("Ensiklopedia AkidahIslam) اإلسالمية العقيدة إنسكلوفيدي"
 . ناسوتيون باكيت وحسن هاراهاب

 ("Dasar-dasar Agama Islam) اإلسالم دين أساس"

 هذا يف ذكرها يكن مل كتب من وكم. لولوجييبف متعلقة املذكورة الكتب تلك
 . الفصل

 التفكير أساس:  السادس الفصل
 من احلضارة إنتاج من هي اليت بالدراسات يرتبط علوم إحدى من لولوجييف

 (2: 4991 بريد،) القدمي جمتمع عند جارية وعادات واعتقاد ومشاعر تفكري

 واجللد األوراق من املتكون القدماء األباء أثار من الكتابة مواد كل هي خمطوطة
 التصوف من حمتويات املخطوطات لتلك(. 6: 2044 سوفريادي،) والقصب واخلشب

 . العقائد أساس على فتحتوي وغريها واإلسالم اإلميان عقائد خمطوطة وأما.  واحلضارية

 فهو املخطوطة تعريف أما. املخطوطة تعريف عليها كونهو  املخطوطة أحوال ملعرفة
 اهلدف على ونسخها مؤلفها وشخصية وحمتوياهتا املخطوطة ظاهر على التعرف عمل

 إىل حتتاج يلي مما(. 99: 2045 الرمحن، فتح) كاملة   والنص املخطوطة تعريف لتخريج
 وسنة  والناسخ ؤلفوامل النص وعنوان النصوص ورقم والرمز النصوص نشر منها التعريف
 (97: 2045 الرمحن، فتح. )ذلك وغري الظاهرة النص وأحوال النسخ وسنة التأليف

 ليقرأه سهوال النص فيكون اجلديدة الطبعة إلنتاج املخطوطة تعريف سوى من
 (41: 2044سوفريادي،) النص نسخ إىل فتحتاج ويفهمه اجملتمع



 

 

 هي الرتمجة. احملتويات من لنصا يف ما فهم يف القراءون ليسهل النص فيرتَجم
 املنقولة الكلمات أو اجللة من تعريف و معىن الرتمجة تسمى(. لغة إىل لغة من) اللغة نقل

 (91: 2009 لوبس،. )الكتابية

 فهو وغريها واإلسالم اإلميان عقائد خمطوطة ىف النص حمتيات على التحليل ماأ
 وأما فكرة و خطة هو الشاملة دونسيااإلن املعجم عند املفهوم.  ومفهومها العقيدة عن

 عن خطة مبعىن العقيدة مفهوم إذن.  األصول واليقني األساسي اإلعتقاد هو العقيدة
 . املسلم هبا يؤمن اليت األمور من اإلعتقاد

 وحمتويات النص ونسخ املخطوطة يفتعر  كيف الباحثة تُقدم ذكره سبق مما
 :يلي ما مرسوم البحث هلذا التفكري أساس ماأ. وغريها واإلسالم اإلميان عقائد خمطوطة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

هاوغري  واإلسالم اإلميان عقائد  خمطوطة  

 املخطوطة وصف. 4 النص حتقيق. 2 النص ترمجة. 1

 وطةخمط يف اإلسالمية دةيالعق مفهوم
اوغريه واإلسالم اإلميان عقائد  

 فيلولوجية



 

 

 طريقه و البحث منهج:  السابع فصلال
 البحث منهج .1

 : ييل فيما (40: 2002مجاريس،) ففيلولوجي ةالباحث ستعملت الذي منهج
 مجع إن( 40: 2002مجاريس،) عند املخطوطة خمزون األوىل، مرحلة

 ةالباحث ستخدمت احلال هذا و. امليدانية و كتبيةامل من الدراسة بإستعمال البيانات
 جباكرتا الوطنية املكتبة يف باملكتبية وغريها واإلسالم اإلميان عقائد خمطوطة

(PNRI). 
 ةالباحث ووصف. الوصفي املنهج خدامبإست البيانات معاجلة الثاين، مرحلة

 وأصلها وعددها عنواهنا وهو بالنمط وغريها واإلسالم اإلميان عقائد خمطوطة
 ولغتها وعمرها وشكلها األسطرها وعدد صفحاهتا وعدد وحاهلا وحجمها

 .وملخصها
 مجاريس،) القياسية هي املستخدمة بطريقة. النصوص حتقيق الثالث، مرحلة

 عادية قصة كانت عندما القياسية الطريقة ةالباحث دمستخست( 21:  2002
 معاملة إىل تاجالحت لذلك التاريخ أو الدين جهة من أمهية أو مقدسة قصة وليست
 : هي الطريقة هذه يف هبا للقيام بالنسبة أما. خاصة

 النصوص نقل. 4
 النصوص أخطاء إصالح. 2
 التغيري أو اإلصالح تسجيل كتابة. 1
 وتفسريها النصوص حتقيق كتابة. 1
 أقسام عدة إىل النصوص تقسيم. 5
 الصعبة النصوص حمتويات كتابة. 6



 

 

 منط على ستخدم ةالباحث الناص هذه يف الرتمة أما.الناص ترمجة الرابع، مرحلة
 حرفية الرتتيب هلذا املرتبطة دون الكتابة إىل فكره الباحث يرتجم جزئية، حرية ترمجة

 (. 79-77:  2009لوبيس،)
 .خمطزطة يف جممال املخطوطة تضمن اخلامس، ةمرحل

 البحث طريق .2

  أصلية معلومات .أ

 توجد وغريها واإلسالم اإلميان عقائد خمطوطة هي هذه ماتو املعل إستخدام
 .(PNRI) جباكرتا الوطنية املكتبة من

 املعلومات نوع .ب

 إلسالموا اإلميان عقائد:  خمطوطة يف الناص هي الدراسة يف علوماتامل نوع
 .وغريها

 املعلومات مجع عملية. ج

 : يأيت كما بطريقة البيانات ةالباحث إجتمع

 .وغريها واإلسالم اإلميان عقائد خمطوطة هو املادي الكائن حتديد .1
 .تكرارا وغريها واإلسالم اإلميان عقائد خمطوطة قراءة .2

 عقائد طوطةخم طوطةخم يف العقيدة فهم هو البحث من يالرمس الكائن إنشاء .3
 .وغريها واإلسالم اإلميان

 املضمون حتليل. د

 و النص حتقيق و املخطوطة وصف على التحليل ةالباحث ستخدمت اجلمع، بعد
 .بالفيلولوجي وحمتوها ترمجتها



 

 

 خامتة. ه

 .البحث حتديد من إجابة هي خامتة

 البحث نظم : الفصاللثامن

 من لبحث لتسهيال نظاميا املكتوبة البحث يف ملباحثةا تركيب وه البحث نظم
 :يأيت كما البحث هذا يف النظام . الرسالة كل

 فوائد و البحث أغراض و البحث خلفية هو الباب هذا يف .قدمةامل ولاأل الباب
 .البحث مونظا طرقها و البحث منهج و التفكري وأساس السابقة الدراسة و البحث

 اليت خمطوطة الباب هذا يف . اإلسالمية العقيدة مفهوم و خمطوطة الثاين الباب
 مفهوم عن مث .النص ترمجة و الكتابة نقل و النص نقد و املخطوطة وصف تشتمل
 .اإلسالمية العقيدة

 و املخطوطة وصف هو الباب ذاه فىي .ترمجتها و النصوص حتقيق الثالث الباب
 .النقد جهازو  النص ترمجةو  الكتابة نقل و النصوص قيقحت إبتداء

 .اإلسالمية العقيدة مفهوم طريقة بعالرا الباب

 .احاتكاإلقر  األحباث نتائج على حيتوي الباب ذاه يف .ةخامت اخلامس الباب

 

 

 

 

 


