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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث الفصل األول :
ادلخطوطة ىي من احد تراث الثقايف األم بُت قطع األثرية األخرى 
وزلتوياهتا اليت تعكس األفكار وادلعارف واجلمارك وسلوك اجملتمع. وادلخطوطة 

ادلكتوبة ادلوقف اذلام يف تسليم ادلعلومات الواضح وواسع عن احلياة  ىي الًتاث
 (.٤: ٥٥٣١ ٬الناس ادلاضع يقارن بادلعلومات الكائنات األخر )سوبديو

تاج العلوم ادلساعدة يعٍت فلولوجيا. بريد  ولإلستعراض ادلخطوطة ُتح
( تحنافس فلولوجيا ىو العلم الذي يساس عملها على ٣: ٥٥٤١وأصحابو )

ىَتمان صومنًتي  ٬للغة ادلكتوبة واألغراض الذي يَعترب معٌت النص يف الثقافةا
إذا ادلخطوطة اليت مل  ٬( وقال ادلخطوطة ال ديكن حبث العلوم األخر٥٥٣٥:١)

فكل اليبانات ادلأخوذ من ادلخطوطة مل يزل  ٬يزل ادلادة اخلام تحستخدم ادلصدر
ثت على علمية ديكن  ( وقال ادلخطوطة اليت٥١–٥: ٥٥٤١سوو ) ٬مؤقت حبح

 ادلفيدة للعلوم األخر.

ويف ادلرحلة جرد ادلخطوطة حيصل الباحث سلطوطة الدينية ىي "ادلناقب 
الصادقة يف الكرامات" من ادلكتبة الوطنية. وىذه ادلخطوطة ادلزعوم ىي نسخة 
من ادلخطوطة قبلها ألن ىناك األخطاء ادلكتوبات فيها. وحنو كتابة األية القرأن 

ىي كلمة "خوفن" البد "خوف". فلذلك مطلوب  ٢٥سورة يونس اية  يف
 التحسينات حىت إقًتب ادلخطوطة أصلها.
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ادلخطوطة اليت متلك موضوع وأمنة  ىذه(tekstologi) ومن تيكستولوجيا  
عميقة جدا ىي قصة الروحية العامل العظيم يف زمانو ىو احلبيب عمر بن علي. 

رب كيف  ٬اهلل ديلك الكرامة وىو ال عامل العادية ولكن ويل ويف ىذه ادلخطوطة خيح
 األحداث الغريب غَت معقول أو خارج السباب الناس دليل وليو.

واألولياء يف كل مناقبهم يكون مرتكب أحالم ادلعلقة من اجملتمع وفقا 
وىو جيعل احلنُت  ٬ىو يعمل اإلجراءات الغريب وال سبب وال معقول ٬أساطَت

َلْوْت ال تقتصر لتحرير الن فس من مجيع القواعد اإلجتماعية والعلمية )غحي ْ
 (.٥١:  ٥٠٠٣ ٬وأصحابو

ودراسة يف رلال ادلخطوطة الدينية يف إندونيسيا ىي اخلزانة الفكرية 
وتسجيل الفكر العلماء ورقم اإلندونيسيا ُتتوي وغنية القيم األخالقية وتعليم 

 ويتعلق مبعرفة.وقيادة ونظام اإلجتماعية ونظام القانون ومجارك 

ولذلك جهود احملافظة وصيانة واستخراج القيم فيها ىي ما ىو مطلوب. 
وىذه وفقا رؤية قسم اللغة العربية وادهبا اجلامعة اإلسالمية احلكومية بندونج ىي 
"متفوقة وتنافسية يف اللغة العربية وادهبا ادلستوى الوطنية يف سياق اإلسالمية 

 سنة". ٥٠٥٠وإندونيسية 

ونظر أمهية ادلخطوطة لنا ومؤسسات ادلعينة حىت نبحث ىذه  وحفظ
ادلخطوطة. مرتبطة بعنوان البحث الكاتب رفع العنوان "عالمات الوايل احلبيب 

 يف الكرامات".    عمر بن علي يف ادلخطوطة ادلناقب الصادقة
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 تحديد البحث الفصل الثاني:
 النحو التايل:استنادا فوق الوصف مشكلة ىذا البحث وضعت اىل 

 كيف وصف سلطوطة ادلناقب الصادقة يف الكرامات؟ . ٥

 كيف  ُترير سلطوطة ادلناقب الصادقة يف الكرامات؟ .٥

كيف عالمات الويل احلبيب عمر بن علي يف سلطوطة ادلناقب الصادقة  .٣
 يف الكرامات؟

 أغراض البحث وفوائده  الفصل الثالث:
 ىذا البحث اىل النحو التايل:استنادا فوق ُتديد البحث فأغراض 

 تعرف وصف سلطوطة ادلناقب الصادقة يف الكرامات. .٥

 تعرف ُترير سلطوطة ادلناقب الصادقة يف الكرامات. .٥

تعرف عالمات الويل احلبيب عمر بن علي يف سلطوطة ادلناقب الصادقة يف  .٣
 الكرامات.

 الدراسة السابقة الفصل الرابع :
ثْت سلطوطة ادلناقب ( زلمد حسٍت مبارك يف رسالتو ٥ىي ) ٬قبلها حبح

 ٬"ادلناقب شيخ عبد القدير اجليلٍت دراسة الواحدة فلولوجيا" يف كلية االدب
( أسيف ٥سنة ادلخطوطة أصلها من سومدنج. ) ٥٠٠٢ ٬اجلامعة فجاجارن

حلمن كسندي يف رسالتو "حكاية شيخ عبد القدير اجليلٍت واحدة الدراسة 
( زين ٣سنة. ) ٥٥٥٥ ٬اجلامعة فجاجارن ٬يف كلية االدب ٬ادلوضع والوظفية"
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العارفُت يف رسالتو "حكاية شيخ عبد القدير اجليلٍت طريقة القديرية اعادة 
( أري أرينط يف رسالتو ادلناقب شيخ ٢سنة. ) ٥٠٥٣ ٬االعمار النصية والًتمجة"

االعمار النصية "قصة ادلثال لالتباع الطريقة القديرية" اعادة  ٬عبد القدير اجليلٍت
سنة. ولكن ادلخطوطة  ٥٠٥٢ ٬دراسة األدب سوند كلية العلم الثقافة ٬والًتمجة

ادلناقب الصادقة يف الكرامات يكون الكائن البحث ال تستخدم الكائن البحث 
 حىت الكاتب جيعلو الكائن البحث فلولوجيا.  ٬فلولوجيا قبلو

 اإلطار الفكري : الفصل الخاميس
الباحث يف استعراض ادلخطوطة "ادلناقب الصادقة يف  طريقة ادلستعمل 

الكرامات" ىي الطريقة الوصف أي يوصف ادلخطوطة مع النفس النمط: رقم 
ادلخطوطة وحجم ادلخطوطة ودولة وكتابية ولغة وكولوفون وخط احملتوى يف 

 لليسر حبث ادلرحلة القادم ىي النظر واإلجاض وادلقارنة ادلخطوطة. ٬القصة

مرحلة أنشطتو إنشاء وصف كل ادلخطوطة يبحث بتفصيل.  ووصف ىو  
الباحث زلاولة رلموعة معلومات وبيانات فيما يتعلق سلطوطة  ٬ويف ىذه احلالة

تحستخدمها كمصدر البيانات البحثة. وأما يوصف ىو فيما يتعلق دولة 
ادلخطوطة وعنوان ادلخطوطة ورقم ادلخطوطة )إذا مجع ادلكتوبة( وحرف او كتابة 

ادة وحجم ادلخطوطة ومسيكة ادلخطوطة وختزين وأصل ادلخطوطة عدد وم
الصفوف الصفحة وطريق الكتابة ولغة ونص وسن ادلخطوطة وكاتب وظيفة 

 اإلجتماعية وإختسر.

وخطوة التالية ىي جعل  ٬وبعد ادلخطوطات الكائن الدراسة ادلدروجة 
واسع  وصف ادلخطوطة األفضل والكمال. وىذا الوصف يشمل ايضا وصول
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مثل وصف اللغة. بعض األشياء مالحظة يف جعل الوصف ىو حول احلالة 
ادلخطوطة ومادة وعالمة ادلائية وصف احملتويات ادلخطوطة وكتابة ادلخطوطة 

 (.٥٣: ٥٠٠٥ ٬وكولوفون وإختصار احملتويات ومنط )سدردي

يستعمل الباحث قواعد التحرير النص ادلفرد بعقد  ٬ويف ُترير النص 
القياسي. واإلصدار القياسي ىو أعمال التحسُت وتصويب النص حىت  اإلصدار

:  ٥٠٠٥ ٬جتنب من األخطاء واإلحنرافات تنشأ عند كتابة العملية )لوبس
 ( :٥٢:  ٥٠٥٥(. األشياء اليت جيب القيام هبا ىي )سفريدي : ٥٢

 ترمجة الصوتية النص ٥ 

 صحيح أخطاء النص  ٥ 

 التغيَتجعل مذكرة اإلصالح أو  ٣ 

 يعطي التعليق والتفسَت  ٢ 

 حصة نص يف بعض األجزاء ١ 

 إعداد مسرد صعب  ٢ 

يستخدم الباحث دراسة علوم  ٬ولتحليل احملتوى الواردة يف النص 
ادلساعدة التصوف ادلرتبطة بالويل. ويف ىذه احلالة يستخدم الباحث نظرية اإلمام 

يف كتابو حلية األولياء وطبقة احلافظ أبو نعيم األصبحٍت  يذكر عالمات الويل 
 األصفياء. منها:

 ديلك جاذيبية  ٥ 
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 مصدر إذلام الصاحلات ٥ 

 ال يفعل األعمال احلقَتة واخلطيئة ٣ 

 ليس ادلادي ٢ 

الباحث حياول كيف وصف النص وُترير النص  ٬وإستنادا فوق الوصف 
 وزلتوى ادلخطوطة تستخدم دراسة علوم ادلساعدة التصوف. 

 السادس : طريقة البحث وخطواتهالفصل 

 . طريقة البحث١
الطريقة ادلستخدمة يف ىذه الدراسة ىي طريقة البحث تنطق يف  

 ( مبراحل وأساليب على النحو التايل:٥٠:  ٥٠٠٥ ٬فيلولوجيا )مجارس

:  ٥٠٠٥مجع البيانات اجلرد ادلخطوطة. رأي مجارس ) ٬ادلرحلة األوىل 
بة البحث ورلال العمل. ومكتبة البحث مجع البيانات يفعل مع مكت ٬(٥٠

يفعل جلمع ادلعلومات ادلتصلة ادلخطوطة ادلناقب الصادقة يف الكرامات يف مجع 
ادلخطوطة. ورلال العمل يفعل للحصول على ادلواد االزمة يف البحوث بطريق 

 االتصال األرقام اجملتمع.

وسلطوطة  معاجلة البينات تستخدم الطريقة الوصفي. ٬وادلرحلة الثانية 
ادلناقب الصادقة يف الكرامات يوصف بالنمط مثل عنوان ادلخطوطة ورقم 
ادلخطوطة وأصل ادلخطوطة وحجم ادلخطوطة وحجم النص ودولة ادلخطوطة 
ومسيكة ادلخطوطة وعدد الصفحات وعدد من اخلطوط كل الصفحات وشكل 

 ادلقالة وعمر ادلخطوطة ومادة ادلخطوطة وملخص احملتويات.
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الًتمجة الصوتية ىي نقل رسائل األجبدية الواحدة اىل  ٬لة الثالثةوادلرح 
وروبصن  ]٥٥٣٣:٥٥[ومجارس  ]٥٤٥١:٢١[  األجبدية األخر )بريد

. ويف الًتمجة الصوتية كانت ثالثة أشياء اليت ادلعرفة الباحث ىو ]٥٥٥٢:٥٢[
  األول الباحث جيب أن حيفظ نقاء اللغة يف ادلخطوطة خاصة كتابة الكلمات.

ال  ٬اللغة القدمي احلافظ على شكل األصلها كتابة الكلمات أن يظهر اذلوايات
حبيث اللغة القدمي ال يغيب. والثانية  EYDتعدل الكتابة بكتابة الكلمات 

الباحث يقدم النص للمبادئ التوجيهية اإلمالئية تنطبق االن. والثالثة الباحث 
 جيب أن يهتم ادلبادئ التوجيهية اللغة ذات الصلة.

ُترير النص. والطريقة ادلستخدمة يف ىذه ادلرحلة ىي  ٬وادلرحلة الرابعة 
(. ادلعيار الطريقة ىي الطريقة ٢٥-٢٠:  ٥٠٠٠ ٬ادلعيار الطريقة )مجارس

ادلستخدمة يف ُترير النص ادلفرد. ادلعيار الطريقة تحستخدم إذا زلتوى ادلخطوطة 
يعترب القصة العادية ال قصة يعترب القدس أو ادلهمة من نقاط الديانة أو التاريخ 

 حىت ال تعامل خاص. واألشياء اليت تحستخدمها يف اإلصدار القياسي ىي:

 نص  كتابة .أ
 تصحيح أخطاء النص .ب
 جعل مالحظة اإلصالح  .ج
 نشر تعليق .د
 حصة نص يف بعض األجزاء .ه
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الباحث يستخدم طريقة  ٬ترمجة النص. يف ترمجة النص ٬وادلرحلة اخلامسة
الًتمجة اجملاين. الباحث يًتجم فكرة ادلشاركات اليت كتبها البد على صياغة من 

 (.٤٥-٤٤:  ٥٠٠٣ ٬أجل كلمة )لوبس

 ُتليل احملتوى. يستخدم الباحث علم التصوف. ٬السادسةوادلرحلة 

 . خطوات البحث٢
 مصدر البيانات  .أ

مصدر البيانات تستخدم يف ىذا البحث ىو سلطوطة الدينية بعنوان 
"ادلناقب الصادقة يف الكرامات" وىي ادلخطوطة خيرب قصص الكرامات احلبيب 

 عمر بن علي.

 أنواع البيانات   .ب

سلطوطة الدينية "ادلناقب الصادقة يف الكرامات" البيانات الواردة يف 
 ادلشركات.

 طريقة اجلمع البيانات  .ج

مجع البيانات يف ىذا البحث تستخدم بطريقة ادلكتبة البحث. ويبحث 
الباحث ادلخطوطة من بعض كتالوج ومؤسسات يشتبو حفظ رلموعة 

كتبة ادلخطوطات ادلناقب الصادقة يف الكرامات. وىذا كتالوج ىو كتالوج ادل
الوطنية إندونيسيا حجم األربعة ُترير ت.ي. بيهريند وأصحابو. وأما ادلؤسسات 

حيصل  ٬جاكرتا. ومن ىذه مكتبة البحث ٬يزار ىو ادلكتبة الوطنية إندونيسيا
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الباحث ادلخطوطة ادلناقب الصادقة يف الكرامات يف كتالوج ادلكتبة الوطنية 
 إندونيسيا حجم األربعة.

 ُتليل البيانات .د

لبيانات اليت يبحث ىي نص ادلخطوطة ُتتوي كرامات. ويف ىذه احلالة ا
. ولتحليل ٥٠-٥يبحث الباحث ثالث عشر كرامات فقط يعٍت من صفحة 

 الباحث يستخدم ثالث مراحل:  ٬البيانات

انشاء وصف ادلخطوطات تحبحث بتفصيل. ويف ىذه  ٬ادلرحلة األوىل
بيانات فيما يتعلق سلطوطة رلعول  الباحث زلاولة رلموعة ادلعلومات و  ٬احلالة

كمصدر حبث البيانات.  وأما يصفي ىو فيما يتعلق دولة ادلخطوطة وعنوان 
ادلخطوطة ورقم ادلخطوطة )إذا مجع ادلكتوبة( وحرف او كتابة ومادة وحجم 
ادلخطوطة ومسيكة ادلخطوطة وختزين وأصل ادلخطوطة عدد الصفوف الصفحة 

 دلخطوطة وكاتب وظيفة اإلجتماعية وإختسر.وطريق الكتابة ولغة ونص وسن ا

واخلطوة التالية ىي جعل  ٬وبعد ادلخطوطات الكائن الدراسة ادلدرجة
ادلخطوطة األفضل وكمال. وىذا الوصفي يشمل ايضا وصول الواسع مثل 
وصف اللغة. بعض األشياء مالحظة يف جعل الوصف ىو حول احلالة من 

احملتويات ادلخطوطة وكتابة ادلخطوطة  ادلخطوطات ومادة وعالمة ادلائية وصف
 (.٥٣: ٥٠٠٥ ٬وكولوفون وإختصار احملتويات ومنط )سدردي

ُترير النص يستخدم ادلعيار الطريقة. واألشياء اليت يتم  ٬وادلرحلة الثانية
 تستخدم يف اإلصدار القياسي ىي:



 

11 
 

 كتابة نص  .أ
 تصحيح أخطاء النص .ب
 حعل مالحظة اإلصالح   .ج
 نشر تعليق  .د
 حصة نص يف بعض األجزاء  .ه

الباحث يذكر عالمات الوايل احلبيب عمر بن علي يف  ٬وادلرحلة الثالثة
ويف ىذه احلالة الباحث استخدام  ادلخطوطة ادلناقب الصادقة يف الكرامات.

النظرية اإلمام احلافظ أبو نعيم األصبحٍت  يذكر عالمات الوايل يف كتابو حلية 
 نها:األولياء وطبقة األصفياء. م

 ديلك جاذيبية  ٥ 

 مصدر إذلام الصاحلات ٥ 

 ال يفعل األعمال احلقَتة واخلطيئة ٣ 

 ليس ادلادي ٢ 

 ه. االستنتاج

 االستنتاج ىو اجلواب على ُتديد البحث أساس البيانات.

 الفصل السابع : نظام البحث
 يستخدم الباحث نظام البحث على النحو التايل:

 الباب األول ادلقادمة
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اب ىو خلفية البحث وُتديد البحث وأغراض البحث وفوائده ىذا الب
 وإستعراض ادلكتبة وإطار الفكري وطريقة البحث وخطواتو ونظام البحث

 الباب الثانيية

ىذا الباب ىو وصف ادلخطوطة ونقد النص وترمجة الصوتية وترمجة علم 
 التصوف

 الباب الثالثة ُترير النص والًتمجات 

طوطة ومقدمة التحرير النص وُترير النص وترمجة ىذا الباب ىو وصف ادلخ
 النص.

 الباب الرابعة ُتليل احملتوى ادلخطوطة

ىذا الباب ىو ُتليل عالمات الوايل احلبيب عمر بن علي يف ادلخطوطة ادلناقب 
 الصادقة يف الكرامات.

 الباب اخلامسة

 ىذا الباب ىو استنتاج ومقًتحات

 مراجع

 مرفقات
 

 

 

 


