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ABSTRAKSI 

THORIQ AL-ARIFIN KARYA H. TABBRI 

STUDI ANALISIS FILOLOGI 

Mengkaji naskah kuno yang pada awalnya hanya ditulis dengan media yang 

masih terbatas, seperti pelepah kurma, kulit binatang, kulit kayu atau lontar sangatlah 

sulit. Maka peninggalan berupa naskah kuno merupakan bagian terpenting dalam 

kajian suatu peradaban atau kebudayaan tak terkecuali kajian kebahasaan karena 

terdapat buah pikiran dari penulis atau pengarang terdahulu. Skripsi yang berjudul 

Thoriq Al-Arifin Karya H. Tabbri: Studi Analisis Filologi ini merupakan studi 

terhadap naskah-naskah kuno yang berisi tentang ajaran agama islam khususnya 

dalam bidang Fiqih, Aqidah serta Tauhid. 

Naskah kuno ini menarik diteliti, karena naskah ini mengandung nilai-nilai 

ibadah keseharian serta keyakinan seorang hamba. Adapun objek penelitian ini adalah 

problem filologis yang ditemukan di dalam naskah Thoriq Al-Arifin karya H. Tabbri, 

salah satu ulama keraton Solo. Peneliti menggunakan metode tunggal edisi standar, 

yakni dengan cara membetulkan kesalahan-kesalahan kecil dan ketidakkonsistennan 

yang ada dalam teks dengan ejaan yang sesuai dengan kaidah yang berlaku. Kemudian 

naskah tersebut disunting dari naskah aslinya. Dalam proses penyuntingan, peneliti 

banyak sekali menemukan ketidaksesuaian dalam penulisan, baik yang disebabkan 

oleh penulisan (imla’) yang salah, maupun kesalahan yang disebabkan oleh kekeliruan 

penyimakan (tahrif dan tashif) dan kesalahan dalam tata bahasa. 

Melalui studi filologi ini, hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah 

menyajikan hasil suntingan yang sesuai dengan tata bahasa yang mudah dibaca dan 

dimengerti oleh masyarakat sekarang serta nilai dan pesan yang terkandung di dalam 

naskah tersebut dapat dipahami dengan baik serta tersampaikan kepada masyarakat 

luas. Disamping hal tersebut, penelitian ini juga sebagai wujud usaha peneliti xdalam 

menjaga naskah kuno. 
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 الشعار واإلهداء

 "(9طه : كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتينا من لدناً ذكرا )"

 

 ، وأستغفر اهلل العظيم.احلاج طربي يف مكة املكرمةهذا البحث هدية إىل 

 وإىل والدي رمحهما اهلل، مث إىل مجيع أساتيذي وزمالئي.
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 كلمة الشكر والتقدير

ن احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، ونفعين اهلل بعلوم مجيع أساتيذي يف اهلل، مث رحم اهلل م
 اهلل، ووفق أحيائي مجيعا إىل ما حيب ويرضاه.يرافقين من زمالئي باإلميان ب

تعاىل أجزى من يساعدين وبعد، لقد مت حبث هذا البحث بعون اهلل تعاىل وبرمحته سبحانه. لعل اهلل 
 لكتابة البحث هذا. إياهم أبذل شكرا وإياهم أبذل تقديرا:

كلية اآلدب والعلوم الثقافية   ستري عميدالسيد اجلليل فضيلة األستاذ حممد علوان خريي املاج .1
 جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا؛

س الشعبة من قسم اللغة العربية اجستري احلاج رئيفضيلة األستاذ الدكتور أوكي سوكيمان امل .2
 دهبا؛وأ
 ينيغ هرنييت احملبوبة مشرفة الباحث األكادميية؛فضيلة األستاذة إ .3
 فضيلة الدكتور كياهي سوكامطا املاجيستري احلاج مشرف الباحث؛ .4
 ؛مجيع املدرسني جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا وموظفيها .5
 مجيع األساتيذ مبعهد نور األمة اإلسالمية كوتاكدي؛ .6
 والدي رمحهما اهلل وإخواين؛ .7
 ينتظر يل دائمامن  .8
 مجيع زمالئي وأصدقائي يف نوسانتارا. .9

 ، واهلل املوفق واملستعان.اللهم اختم لنا خبري اخلامتة

 

 2016أغسطس  31الباحث، 

 

 النجيبعني 
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 طريق العارفنينسخة 

 ترمجة حياة الباحث
 



 الباب األّول

 مقدمة

 لبحثاخلفية  .أ

يشتمل على الناحية اللغوية  هو العلم الذي يبحث عن اآلداب الذي افيلولوجي
وبعد مرور الزمان اختّص فيلولوجيا يف حبث معاين الكلمة وقام باحملاولة  .دبية و الثقافيةو األ

بل امليالد قهذا العلم يظهر يف القرن الثالث . 1بتصفية النصوص من األخطاء يف النسخ
بظهور املشكلة يف قراءة النسخة اليت وجهها اإلسكندريون الذين ورثوا املخطوطات أو 
النسخة القدمية حوايل ثالث أو ست قرون قبلها. لذلك نعرف أن فيلولوجيا هو العلم 

طوطات أو النسخة القدمية الكتشاف املشكلة يف قراءهتا مث يبحثها الذي يتعّلق باملخ
 وحيللها حىت تكون يسريا يف قراءهتا للقارئ يف هذا الوقت.

ية يف جمال العلم باملخطوطات أو النسخة القدمية اليت تسمى أيضا باألعمال األد
و السياسية ثقافية أال ولكوهنا تتعّلق باحلياة الدينية أ ع متنوعةيضامو  فيلولوجي، ألن له

هلا. لذلك كانت دراسة خمتلفة حبسب أثر واقع يدور حو  اقيمياهتا حمتو  تفكان .وغريها
 تتضمن على القيم يناسبها باحلياة يف و النسخة القدمية مهما جدا لكوهنااملخطوطات أ

و ة القدمية اليت تتضمن على القيم أو النسخهذا العصر. ومن بعض املخطوطات أ
لفه احلاج طربي من سوراكرتا ب باحلياة يف هذا العصر هو كتاب أاليت تناس املعلومات

  وكان "طريق العارفني" يتضمن على الفقه الشافعي و التوحيد بالعنوان "طريق العارفني".
 والعقيدة.

ىل بونوروغو وكان يهاجر إ من العلماء من سوراكرتا، احدو  وكان احلاج طربي هو
لند جيدر بأمر احلاج وسطى مث تويف يف مكة املكرمة. وكان اهلو فيسكن يف سراغني جاوى ال

                                                           
 2( ص. Yayasan Media Alo Indonesia ،2001،)جاكرتا:  Naskah,Teks dan Metodologiنبيلة لوبيس،  1
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احلاج طربي اىل تيغال ساري  ته، وذلك لكثرة نقده عليهم.  فانتقلنشططربي ويهدد أ
، و أقام مبعهد "تيغال ساري" الذي أسسه الشيخ قرية صغرية بــبونوروغو جاوى الشرقية

  الذين قاموا بضد اهلولند.ري. ويعترب هذا املعهد مركزا للمستوطننيحسن بص

قام الباحث باطالع النقط املهمة املوجودة يف  ظرا اىل امهّية ما احتوته النسخة،ن
هذه النسخة مث شرحها بعبارة بسيطة ليستفيد منه القارئ. وألن كثريا من النسخة غري 

فهم النسخة ويسوء منه.  وهذا هو ما حدث  يصعب مبينة بسبب الوقت وغريها حىت
كتابة غري مناسبة من القاعدة اللغوية خاصة خة طريق العارفني. وكانت يف هذه النسخة  لنس

سبب الورقة املتعفِّنة. ويف النسخة هشيشة وبعضها غري مقروء ب تنافك يف النحو واخلط،
 باليدي،شكل النسخة قدمية مكتوبة جهة أخرى هناك مشكلة يف القراءة والكتابة ألن 

ئ يف هذا الوقت. ومن املشكالت اليت جيدها الباحث هي كتابة للقار  اصعب فهمهي اليت
بعضها  بحث عن مصادر األحاديث فيها ألنفهم احملتوى والرتكيب وال تؤثّرمبهمة اليت 

 غريبة وغري مبينة.

ويف هذا البحث، سريكز الباحث على مشاكل استخدام الكتابة بني األلف 
الكتابة يف بعض صفحة  خفاء الرتكيب ووجود املقصورة والياء وإسقاط مهزة األلف وأخطاء

ىل حتقيق النسخة وكتابتها لة البد حتليلها وتصحيحها ليحصل إالنسخة. وكل هذه املشك
 كتابة صحيحة بعيدا من األخطاء وتقدميها للقارئني حىت يسريوا بقراءهتا وفهمها.

 

 تحديد البحث .ب

 : ييل خلفية البحث حيدد الباحث املسئلة كماوبناء على 

 ؟ت نسبة نسخة طريق العارفني اىل احلاج طربيصحّ  هل .1

 ؟"طريق العارفني" للحاج طربي  النسخةحتقيق نتيجة كيف  .2
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  أغراض البحث وفوائده .ج

 د:وفوائ أهداف عدة له بحثال ، فإن هذايف خلفية املسئلة املذكورة  بقاط

 أهداف:

 .أن نسخة طريق العارفني تأليف احلاج طربيمعرفة  .1

 .نسخة "طريق العارفني" للحاج طربينتيجة حتقيق معرفة  .2

 ده:وفوائ

من الناحية النظرية، فإن نتيجة هذا البحث ميكن استخدامه باجلرد لدراسة و  .1
ندونيسيا ومنه حتقيق املخطوطة ي على زيادة األدب الكالسيكي يف افيلولوج

 .ة فيهاطريق العارفني للشيخ طربي مع القيمة اإلسالمية الوارد

جابات للباحثني ة، فإن نتيجة هذا البحث قد تقدم اومن الناحية العملي .2
دبية جديدة وميكن عرفة واإلهلام الذي ينتج اعماال اواجملتمع لتكون مصدرا للم

 .أن تشكل طبيعة وسلوك اجملتمع

جتديد كتابة طريق العارفني بكتابة جيدة على وفق قواعد اخلط ن يعطى ا  .3
 .واللغة

 

 التحقيق المكتبى .د

ام الباحث بعض البحوث بطريقة مقابلة للمصادر املختلفة والدراسة املكتبية ق
للحاج " طريق العارفني" النسخة حتقيقد مل جي الباحثومن خالل اإلنرتنيت. حىت اآلن 
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. حيققها احدمل  نسخةال هأّن هذ يعتقد الباحثمع مشكالته. ولذلك  طربي سوراكرتا
 الباحث بعض نتيجة البحوث عنها: هادوج فيلولوجيدراسة ولكن 

يف شعبة التاريخ ب االرسالة العلمية ألمحد وحيو سودراجات، طالب كلية اآلد .1
والثقافة عن املوضوع "مولد قصر" قام بتحليل النسخة للحاج طربي. وهذه 
النسخة مكتوبة باللغة العربية واجلاوية. هذا البحث يكشف احوال اجملتمع 

قها مبا احتوته النسخة والبحث يكون على نظرية البنية ليفي سرتاووس وتعل
(Levi Strauss سنة )2014. 

الرسالة العلمية لديوي عاسية زلفى، طالبة كلية اآلداب قسم اللغة العربية واداهبا  .2
والبحث يرتكز . وي على الفقهحتت املوضوع "خمطوطات السمرقندي" اليت حتت

 .2015مات على قواعد النحو سنة على قضية تركيب الكل

الرسالة العلمية ملزوين، طالب كلية اآلداب حتت املوضوع "حتقيق الرسالة غاية  .3
اإلختصار وهناية االنتظار للشيخ يوسف املكسري". وهذه الرسالة حتتوي على 
التصوف والتوحيد. التحليل يرتكز حبثه على األخطاء اللغوية و التحريف 

 .2010والصرفية سنة  اء على تطبيق القواعد النحويةوالتصريف واألخط

الرسالة العلمية لسوغيانيت، طالبة كلية اآلداب قسم اللغة العربية واداهبا حتت  .4
املوضوع "حتقيق الرسالة الفوائه اليوسفية للشيخ يوسف املكسري" الرسالة 

سنة  حتتوي على التصوف واقسامه. وحتتحي ايضا تصحيح األخطاء يف القرائة
2010. 

ومن التحقيق املكتيب السابق الباحث بالتأكيد مل تكن دراسة عن حتقيق خمطوطة 
 "طريق العارفني" للحاج طربي.
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 اإلطار النظرى .ه

)كالم  logos)احلب( و  philosمشتقا عن  philologiaهو اللغة يونانية  ايلولوجيف
ىل طق الذي تطّور فيما بعده إحب الن يف اللغة يونانية هو philologiaاو علم(. ومعىن 

حب تعّلم العلم والكتابة والكتابات هلا قيمة عالية مثل األعمال األدبية. واستخدم 
مند خالل القرن الثالث قبل امليالد إلطالق اهلّية  ااإلسكندريون على كلمة فيلولوجي

اإلسكندرية وخبري . إرث كتابات من فرتة املئات من مائة سنة يف وقت سابقحمتاجة لدراسة 
 .2(Eratosthenes)هو ارسطوطينس االذي بدأ فيلولوجي

وقد . كون النصوصن يتصل بعمل املاضي ييعرف بعلم أ ومن املعلوم فيلولوجي
على الرغم من و   .3احلياة املعاصرةب املتصلالقيم  احتوىمت ذلك بسبب افرتاض أن النص 

 .النمل األبيض بتناول فسادالة و جيد عري النصوص حالتهاأن كثريا ما وجدت أن هذه 
ىل قرب األصلي، إبكماهلا  معرفة النصوص القدميةيف حماولة  فيلولوجيوهكذا فإن دراسة 

لقارئ ه لن يفهم القصد منكن او على األقل أقرب إىل النص األصلي حبيث أن النص ميا
 .هذا الوقتيف 

هدة اعىن حمتلف. أما النسخة هي مادة واقعة مشأن املخطوطة والنسخة هلما م
ويف عملية التحقيق الباحث . 4وقبضة والنصوص هي حمتوى منها جتريدي وختييل فقط

يطلب من اختيار منهج النسخ املعني بكون النسخة املوجودة فأظهرت شكال جديدا يف 
املطبوعة لنشرها بني الناس حىت مع هذا الشكل هم يسريون بدراسته وفهمه احملتوى منها 

 وذلك قد يكون جرى على هذا الوقت.

                                                           
 Badan Penelitian dan Publikasi Fakultas Seksi،)جوكجاكرتا:  Pengantar Teori Filologiبررة بارد واخوهتا،  2

Filologi,Fakultas Sastra UGM,1994  .2(ص 

 1نفس املراجع ص.  3 
 47(ص.alia IndonesiaGh ،2012،)بوغور:  Filologiإليس سرياين، 4
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ج موجودة يف فيلولوجي مع رأي كون النسخة اليت وجدها وبعد ذلك من مناه
الباحث يف هذا البحث فاستخدم الباحث منهج النسخة الفريدة بطبيعة عادية إلنتاج 

بطبيعة  (coder uniqusحتقيق النسخة اجلديدة والصحيحة. اما منهج النسخة الفريدة )
تغيريات وحتسينهما وهتجيئتها ( حماولة تصحيح األخطاء الصغرية والeditio criticaعادية)

حبسب جرى عليه. وعلى األقل جيب ان يقوم الباحث بتصحيح الكلمة واجلملة واستعمال 
 .5احلروف واحلركة والتعليقات على أخطاء النصوص

وبناء على املنهج كانت النصوص يف عمليتها هلا أخطاء وغري واضح يف القرأة 
حياول تصحيحهما حىت تصلح من مجيع جهة. وباستخدام املنهج والكتابة فالباحث 

الباحث يرجو استنتاج النسخة اجلديدة وتسليم احملتوى القدمية لصيلة سلسلة العلم ومرابطة 
 بعضها بعضا.

سرى الباحث  على  هنج النسخة الفريدة بطبيعة عادية رجاء اىل استنتاج نسخة 
فاد الناس من هذه النسخة اجلديدة علوم الشيخ جديدة, حفظا على النسخ األصلية. فاست

طربي حىت صارت علومه باقية اىل مدى الزمان. واذا انطبق هذا العمل على النسخ اليت 
ورثها العلماء املتقدمة جعلها حيا بعد أن كانت ملغاة يف حصوهنا. وذلك بعد حتقيق ما 

القدمية. وفيلولوجي حمتاج ينبغي حتقيقه. ونسخة طريق العارفني احد من انتاج األعمال 
 اليها ليسري حتليلها بكيفيته. 

 
 منهج البحث .و

. واستخدام املنهج 6ملنهج هو طريقة اقرتاب الظواهر ومالحظتها وحتليلها وبياهناا
منهجية. ومنهج البحث اللغوي هو طريقة  ألن يوّجه هكل البحث العلمي حمتاج إلي  يف 

                                                           
 87نفس املرجع. ص.  5
 106(، ص. PT. Gramedia 1993،)جاكرتا:  Kamus Linguistikهاري موريت كريدالكسانا،  6
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اإلدراك ما يريد اليه اإلنسان ان يعرفه من املعلومات اللغوية اجلديدة، ويستخدمها الباحث 
ذلك باحث يستخدم منهج ول .7جلمع البيانات وإعدادها وحتليلها ومعرفة الظواهر اللغوية

 البحث فيما يلى:

 نوع البحث .1

( بطريق library researchإن املنهج املستخدم هذا البحث هو البحث املكتيب )
 .8مجع املصادر مثل الكتب واملراجع والدراسة املناسبة مبوضوع البحث

 البحثمصدر  .2

وية. اما املصادر األساسية وهي ناتنقسم مصادر البحث على األساسية والث
للحاج طربي.  "طريق العارفني" نسخةكمراجع األول يف هذا البحث يعين 

 تاجة لدعم عملية البحث. واملصادر الثانوية وهي املصادر احمل

 مجع البيانات .3

وان املنهج  .مجع البيانات طريقة منهجية وعادية لتناول البيانات احملتاجة
املستخدم للباحث هو منهج التسجيلي انه مجع البيانات مبشاهدة املادة 

ألن املادة موضوع البحث من النسخة القدمية اليت ال ميكن نقلها . 9املوجودة
واإلنتفاع يف احلصون. وعلى ذلك, ساعد صاحب النسخة الباحث يسّجلها 

 ( مث يبحث عنه.scanبطريقة تسجيل الصور)

 حتليل البيانات .4

                                                           
 40(، ص. Carasvatibooks ،2007، )جوكجاكرتا:  Pengantar Metode Penelitianتري مسطايا جايت سوما،  7
 7(، ص. Kurnia Alam Semesta ،2003، )جوكجاكرتا:  Pengantar Metode Penelitianدودونج عبد الرمحن،  8
 66عة األوىل، ص. ( الطبTeras ،2009، )جوكاكرتا:  Pengantar Metode Penelitianامحد تنزيه،  9
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م املراحل و ثانوية فالباحث استحداعد حصول مصادر البحث إما أساسية أوب
 او اخلطوات إلجياد نتيجة البحث املنهجي واقرتاب الصحيحة, كما يلي :

ها قطبِّ واملادة الثانوية, حاول الباحث أن ي بعد ما وجد الباحث املادة األساسية
خلطوات املخصوصة ليحصل اىل نتائج البحث الكاملة. ومن النتائج با

 املقصودة :

 التحديد وتصوير املسألة .أ

ه اخلطوة قام الباحث بوصف املسألة على شكل تفصيلي. ويف هذ
وأضاف على ذلك باملادة احملصولة من احلوار الشفوي بالرجال الذين هلم 
 حظ مهم يف قصية هذه النسخة. وهذا املنهج يسمى باملنهجي الكالمي.

 حتقيق النسخة .ب

سب إلجراء هذا التحقيق البد على الباحث من تعيني منهج التحقيق املنا
للغرض الذي قصده الباحث. ويف تعيني هذا املنهج امور جيدر للباحث 
نظره. منها اإلختياط يف اختيار املنهج حىت ال ينتج البحث اال شيئا قائما 
قواعد العلوم. واملنهج الذي استخدمه الباحث ال يكون اال ما يطابق 
خصائص النسخة، و لذلك كون النسخة نسخة فريدة يقتضي تطبيق 

نهج املناسب هلا وهو منهج النسخة الفريدة، وهذا املنهج سرى على امل
األخطاء اخلفيفة واألخطاء يف وضع الكلمات وفقا على التهجيئة العادية. 

 .10واذا وجد الباحث تلك األخطاء مجعها يف جداول النقد

 حتليل النص .ج

                                                           
 61-59(، ص. 2003)سوراكرتا:  ، Penggarapan Naskahبين سودردي،  10
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من خالل طريقة فيلولوجي وكيفيته رجاء اىل اكتشاف موضوع البحث 
فيه الذي يعطي املادة والبيانات عن حمتوى النسخة وفهمها وما يتعلق هبا 

 خاصة يف قواعد اللغة والكتابة.

 التقييم .د

قام الباحث بالتقييم من خالل اعادة النظر بعناية اىل كل النتائج. واجراء 
هذا البحث لتحصل اىل نتائج البحث الكاملة  اخلطوة األخرية من

 .واملسئوولية

 ستنتاجاال .ه

ستنتاج بناء على الوصفي والتحليل والتقييم. و هذا خرة هي االاخلطوة اآل
البحث، قام الباحث باالستنتاج االستقراء وهو إستخراج العام او الكلي 

 .11من اخلاص او التفصيلي

 
 نظام البحث .ز

املقدمة كالباب األول وخيتتم أبواب ويبتدأ ب ربعةأشتمل هذا البحث على ي
 ختتام كالباب األخر.باال

على خلفية البحث وحتديد البحث وأغراض البحث  يالباب األول: املقدمة حتتو 
 واإلطار النظرى ومنهج البحث ونظام البحث.وفوائده والتحقيق املكتىب 

 .والسرية للحاج طربي وصف النسخة على تويحي :الباب الثاين

 .حتليل الفيلولوجي عنهاو حتقيق النسخة طريق العارفني حيتوي على الباب الثالث: 
                                                           

 108, ص. 9(طبعة Multi Karya Grafika2009,,) جوكجاكرتا:قاموس كرابياك العصرياتابك علي, 11
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 ختتام والنتيجة.حيتوي على االالباب الرابع: 

 راجعم

 مالحق
 



 الباب الرابع

 خامتة

 اخلالصة  .1
 التحقيق وفيلولوجيا .أ

التحقيق يستوي بفيلولوجيا يف إجراء العملية واملنهج. فيلولوجيا هو علم يتعلق 
حقيق هو إجراء كتاب النسخة من عامل باملؤلفات القدمية يف شكل الكتابة والت

النسيان إىل عامل النور على اساس صحيحة حمكمة. ومن التحقيق العلمي يف: 
عنوان الكتاب، واسم املؤلف، ونسبه، وعالقته الكتاب املرغوب يف حتقيقه وحتريره 

والزيادة. وإخراج النسخة مقاربة متام يف  من التصحيف والتحريف واخلطاء والنقص
الذي كتبه املؤلف إن كانت النسخة األصلية غري موجودة، وإن كانت  األصل

النسخة األصلية موجودة إخراجها بشكل كامل حبيث ال يرتك نقصا فيه من أي 
 جانب من جوانب التحقيق. ويشمل عملية التحقيق اآليت:

 ذكر اسم النسخة الكاملة (1
 ؤلف.اسم هذه النسخة هو "طريق العارفني" كما بيان ذرية امل

 نسبة النسخة إىل مؤلفها (2
طربي. من خالل ذلك  دار احلوار بني الباحث و بعض اوالد الشيخ

ن هذه النسخة هي من بعض تآليف الشيخ طربي, و ذلك احلوار, ظهر أ
 .مستند على ما قال به اوالد الشيخ و احفاده

 خمزن النسخة (3
ج طربي يف ختزن نسخة طريق العارفني يف مكتبة شخصية ألسرة احلا 

 بالغوجنان دنويودان كايل مجيب سراغني جاوى الوسطى.
 طريقة كتابة النسخة (4

وجنسها ورقة  14X10النسخة مكتوب بالورقة غري السطرة وهلا مقدار 
daluwang  او املعروف بـdluwang  وترقيم الصفحة غري مكتوب مث الباحث

 146 يعطي رقم الصفحة ليسهل تقسيم حمتوى النسخة جمموعها
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بناء على النسخة اآلخر هي "مولد قصر" احد من تأليف صفحات. 
تقومي اجلاوية اذا يبدل بتقومي املسيحية فصار  1785احلاج طربي مكتوب 

1875. 
 حمتوى النسخة ملخص (5

ويف اخلطوط العريضة، هذه النسخة حتتوي على الفقه الشافعي والتوحيد 
ر من حمتوى الفصول فيها كما والعقيدة وتنقسم على ستة ابواب. واملختص

 يلي :
  حتتوي على فقه العبادة 39-1صفحة 
  حتتوي على التوحيد 46-40صفحة 
  حتتوي على التوحيد 95-48صفحة 
  حتتوي على العقيدة اإلسالمية 125-96صفحة 
  حتتوي على العقيدة اإلسالمية 135-126صفحة 
  حتتوي على العقيدة اإلسالمية 145-136صفحة 

 اخلالصة من مسائل البحث .ب
املسألة األوىل يف طريقة تقدم النسخة "طريق العارفني" وبيان تنفيد التحقيق عليها يف اجلسم  .أ

 العلمي الكامل حىت تكون كتابة املقروء وموضوعها قابل للبحث اللغوي.
 تقدم النسخة باستخدام الطروق اآلتية:

د اإلمالء احلديث. فلذلك تنفذ الباحث نسخ النسخة بكماهلا على أساس قواع .أ
 بعض التغيري لألغالط اإلمالئية املوجودة يف النسخة اليت هي:

 .اإلصالح لإللتباس بني األلف املقصورة والياء 
 .اإلصالح لسقوط اهلمزة 
 يف الكلمة. زيادة الياء اإلصالح 
 وجود تقارب خمارج اخلروف او جتانسها اإلصالح. 
 ة من التحريف والتصحيف.حترير النسخ 
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 .املسألة الثانية يف البحث عن املسالة اللغوية يف النسخة .ب
حاول الباحث حتليل هذه املسألة بطريقة مجع األخطاء اللغوية )النحوية( ومعاجلتها. وقد 
سجلها الباحث يف الباب الثالث وامللحق من هذا البحث. األخطاء اللغوية اليت وجدها 

 هي: سخةالباحث يف الن
 األخطاء يف اإلعراب 
 األخطاء يف اإلضافة 
 األخطاء يف التعريف والتنكري 
 األخطاء يف النعت 
 .األخطاء يف تركيب املبتدأ واخلرب 

 

 االقتراحات .2
تيقَّن الباحث أن هذا البحث بعيدا من غاية البحث الفيلولوجيا الكامل. لذلك، من 

وعلينا أن نعّرف النسخة واملخطوطات  فس البحث.قيه من يرغب يف نر أمر ضروري أن ي
 هذا البلد له ثقافة مثنية. القدمياتان لدى اجملتمع العام ليعرفوا أن

النسخة فضال عن عسى ان يكون هذا البحث مشجعا لعمليات األصدقاء واجلميع 
عن الضياع  القدمية. ويرجو الباحث أن يهتموا بالرتاث الكتايب القدمي وحتقيقه لصيانته ومحايته

 والفساد.
واخريا فما وجد يف هذا البحث من اخنراف وأخطاء عن جادة الصواب فهذا رجع إىل 

 .فاهلل اعلم تقصريي وما وجد فيه من الصواب فبالتوفيق من اهلل تعاىل.
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