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 كلمة الشكر

بسم اهلل الرحمن الرحيم
قيومالسماواتواألرضمدبراخلالئقبسماهلل،احلمدهللربالعادلني

ناصرادلؤمننيوجاعلاحلقادلبنيعلىلساننبيواألمنيحممدابنعبدأمجعني
 حممداهللعليو وحبيبنا علىسيدنا والسالم والصالة والتسليم، أفضلالصالة

وسلم عليو اهلل صلى األمانة وأدى الرسالة بلغ الدين،الذى شرائع وبيان
لادلزيدمناىنيأمحدهعلىمجيعنعمو،وأسأبالدالئلالقطيعةوواضحاتالب

فضلووكرامو.

رًنالغفاروأشهدأنسيدناوأشهدأنالإلوإالاهللالواحدالقهارالك
وخليل وحبيبو ورسولو عبده بالقرآوحممدا ادلكرم ادلخلوقني العزيزأفضل ،ن

ادلخصوصجبومعالكلمومساحةالدين،صلواتاهللوسالموعليووعلىسائر
النبينيوادلرسلني،وآلكلوسائرالصاحلني.

عقيدةعنوان"أمابعد،فقدإنتهىالباحثيفكتابةىذهالرسالةحتت
شيخليفادلخطوطةل("هأفكار)حتقيقالنصوالعواممنواجبىفالدينبالتمام

قدمالباحثىذهالرسالةعزوجل،فبإذنووإعانتووقدرتوحممدشهابالدين
كليةاآلدابوالعلوماإلنسانيةجبامعةالرانريياإلسالميةاحلكومةمادةمنإىل

 على ادلقررة الدراسية الطلبادلواد شهادة على العلوم S.Humللحصول يف
األدبية.

تقدمالشكرلفضيلةادلشرفنيذهالفرصةادلباركةيسرللباحثأنويفى
 أحسن عمال  وخير النساءالماجستير  ع.ر نور الدينالدكتوراندوسومها
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أوقاهتمايفإشرافالباحثعلىعلىمساعتدمهاوإعطاء الماجستير صالحا
اهللأنيباركهماوجيزمهابأحسنإمتـــــــــــــامكتابةىذهالرسالةإشرافاعظيما،وعسى

واآل الدنيا يف اللجزاء رئيسقسم إىل مث كليةخرة. وعميد وأدهبا العربية غة
امعةومجيعاألصدقاءيفقسماللغةالعربيةاجللعلوماإلنسانيةورئيساآلدابوا

كتابةىذهالرسالة.إمتامىفيهموأدهباشكراجزيالعل

والدعاءللباحثيفاعلىالتدعيهموالدياحملبوبكذلكالشكرإىل
.ىفىذهالدنياواآلخرةأحسنالثواببجيزيهماحتصيلىذهالرسالةلعلاهللأن

مساعدون الذين إىلاألصدقاء الباحثرجاءوأخريا ورجى الرسالة. إمتام يف
لل تنفع الرسالة ىذه لتكون وخيتمشديدا عاما. للقرآء وخاصة نفسو باحث

الباحثبالدعاءعسىاهللأنجيزيكلمساعدينىذهالرسالة.

م.2028يناير22دارالسالم،

إحسان موالنا
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522303262:رقمالقيد
دبوالعلوماإلنسانية/قسماللغةالعربيةوأدهبااآلكلية/القسم:كلية

تاريخادلناقشة:
الدينبالتمام"حتقيقالنصوأفكاره":عقيدةالعواممنواجبىفادلوضوع

49:حجمالرسالة
ادلاجستريع.ر،نورالدينالدكتوراندوسادلشريفاألول:
خريالنساءأحسنعمالصاحلا،ادلاجسريادلشريفالثاين:


: الرسالة ىذه موضوع عقيدة العوام من واجب فى الدين "كان

ال"تحقيق النص وأفكاره ،بالتمام شهابالدين،شيخوألفتبإمالء حممد
حتقيقالنصوأفكارهبإعتمادمنهجيهاتتكونعنكيففاألساسيةسألةمومن

النصىذه وىفحتقيق فيلولوجى، ىفعلم العادية بكيفية اليتيمة نسخة على
والتعديلو،وجعلتالكلمة التاليةوىيإتاحالتفسريفيو، تعتمدكيفية الرسالة

 العوامالصعوبة حتتوىعلىعقيدة األساسية األفكار وأما للقارء، مفهوما فيو
إسراء من وسلم، عليو اهلل صلى حممد النيب تاريخ فيها وتذكر للمكلفني
ومعراجو،أومنأزواجووزريتو،ومنأصحابوالكرامرضياهللعنهمأمجعني.
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 الباب األول
 قدمةمال

 خلفية البحث -أ 
 ـبمسمى  حىت وصل إىل زمان اآلن ن مرياثة الكتابة من السابقأ 

كتابة أو ينسخ" مبعىن   –"نسخ عربية الكلمة من   ىذه كلمة أصلهاو  لنسخة""ا
 .خوطااتمبتسمى أيضا 

  غة الالتينية ن لمأصلها  ،(manuscript) بـخوطاات امل وتعرف  
 ”scripti codicesmanu“)مرياثة املخوطاات ىف و  ،)أي الكتب املكتطبة يدويا

إميان اضى الىت تبحث فيها عن أفكار وعاافة و ملزمان امعلطمات ىف  تدخر فيها
ىف حمتطياهتا مسمى أما ، و اجملتمع ىف عصره العادة الىت فعلقنطن و  عادة املرعيةو 
 .1املخوطاات الىت حتتطى ىف معلطماتأما ىذا النص ىط و  ص"لن"اـب

 و ”kodikologi“كطدكطلطجى ـ مسمى باملخوطاات با علم الذى يتعلقو  
لك إذا أراد نسخة، ولذمن   أو كلمة األخرى ”kodeks“ ـعن ىذا العلم يبحث

أما و ما يتعلق بعلمها  أن يعرفعليو  تطيات املخوطااتاحمليعرف شخص أن ال
جعل النص يلفكيفية أعمالو يعىن  تسمى بعلم فلطلطجى، علم الذى يبحث عنها

  .2لقارئعند ا امفهطم
 ”Logos”ب و احلمبعىن  ”Philos“كلمة يطنان فلطلطجى من  الكلمة  نشأت 

أو بكلمة إذا مجعت تلك كلمتني تكطن معنا "حب القطل" قطل، و ال مبعىن
لطلطجى يفلذلك و  ،الثقافة مث توطرت الكلمة إىل حب "حب التعلم"األخرى 

                                                             
1
Siti Baroroh Baried DKK, Pengantar Teori Filologi, (Jakarta: Pusat Pembinaan Dan 

Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1985), hal 6.  
2
S.O. Robson, Prinsip Prinsip Filologi Indonesi,. hal 12. 
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كان وإذا   ،حقيقة املخوطااتقيق النص ملعرفة عن تحالإصوالحا ىط علم 
علم أن يتعلم عن تطيات أصال من املخوطاات رججراع عليو احملعلم يل حمقق يريد

 .3لطلطجىيمتعلق بعضو بعضا بعلم فالتحقيق و ىذا العلم 
على احلازع ما يتعلق ب رججراع للباحث أن يبحثمقصطد التحقيق ىنا و  

 أتى:عليو بشروط ما تإخرتاعو و رجزع 
كما ذكر  األصلي املؤلف عمل ىف إخرتاع الذى نأ صحيح ىل -أ 

 ؟الكتاب ىف
 ؟مبؤلفو ةموابق ىل حمتطياتو -ب 
 ؟على مطضطعو إىل أي مدي حقيقتو -ج 
ألنسان، اكمثل أمساء ويطضح عن حال الذى ما وضح فيو   -د 

 .و ما وقع عليومشك التاريخ، 
بشدة التحقيق إصوالحا ىط مالزع على احملقق  لك أن تعريفلذو  

شكل اجلديد و ال التعديلكيفية السابق بالسعى ليفهم اجملتمع على إخرتاع 
 .4فهم النص يسهل ىف
خوطاة حتت امل ىيالباحث ليبحث عنها د ااملخوطاات الىت أر  منو  

 وجدوىذه املخوطاة  ،"عقيدة العوام من واجب فى الدين بالتمام"طضطع امل
 وملا حبث الباحث 453_70رقم املطجطدات: ب متحف األتشيوىف  الباحث

 متحفنيىف  طجد الباحثفطضطع األول مب متساويااملخوطاات األخرى الىت 
زوية تنكط شيك أبط الثانيا ىف متحف و  ،تحف علي ىامشىم ىف أورج ،ختلفةامل

                                                             
3
Nabilah Lubis, Naskah, Teks, Dan Metode Penelitian Filologi. (Jakarta: Puslitbang 

Lektur Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama RI, 2007), hal 18. 
4 Ibid, hal 19. 
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 18c/TH/10/YPAHرقم املطجطدات:ب ىامشى يعل فهرس وقد كتب ىف ،تانو أبطى

 226:رقم املطجطداتيأتى ب أما ىف زوية تنكط شيك أبط تانو أبطىو  2005/

B/548/Th-55/TA/2006. 

 امؤلفهو  ،تتحدث عما تتعلق بالعقيدةىف ىذه املخوطاات  تكان 
ب الدين ابن املرحطع الشيخ حممد شهامبكة املشرفة على يد كاتبو الشيخ  بإمالء
 وىط الباحث ىف ىذه الرسالة إعتمدج الذى منه، وأما شاد البنجرىر أحممد 

 .سيةاج املعتمد على نسخة اليتيمة بكيفية نسخة العادية وليس دبلطمنهامل
 

 مشكلة البحث -ب 
الباحث أن  أرادالىت حبث املذكطرة فاملشكلة على كما ذكر الباحث  

 ن ومها :امسئلت بحثها فهيي
 العقيدة العطاع من واجب ىف  يف خموطاةتحقيق النص ال كيفية  كيف

رشاد د شهاب الدين ابن املرحطع الشيخ أالدين بالتماع لشيخ حمم
 ؟ البنجرى

  بالتماع الدين ىف واجب من العطاع العقيدة ة يف خموطاةساسياألفكر أما 
 ؟ البنجرى رشادأ الشيخ املرحطع ابن الدين شهاب حممد لشيخ

 
 البحث أغراض -ج 

 اىذ من الغرض وأما ،الرسالة ىذه ىف وكذلك راضغألو  حبث لكل 
 : فهط البحث
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 العقيدة العطاع من واجب ىف الدين بالتماع  خموطاة ىف النص حتقيق ملعرفة
 رشاد البنجرى.د شهاب الدين ابن املرحطع الشيخ ألشيخ حمم

 العقيدة العطاع من واجب ىف الدين  خموطاة ىف ةساسياأل فكرأ ملعرفة
 رشاد البنجرى.الدين ابن املرحطع الشيخ أمد شهاب بالتماع لشيخ حم

 
 دراسة السابقةال -د 

من  باحثجد الو  ماشبكة إنرتنيت  وىف ملا حبث الباحث ىف مكتبة 
 باحث األخر الذى يبحث عنها.

 
 معانى المصطلحات -ه 

 التحقيق -أ 
 النص من خواء )الفساد( ىفاأل لتعديل شدة السعى التحقيق ىط   

من غري أن يغري معىن أصال، وجعلو السهطلة ىف  ا نظيفانصد النص أجل يطل
  قراءتو أو ىف فهمو ويقدمو إىل اجملتمع على شكل اجلديد.

 النص  -ب 
النص يتكطن على خموطاة التجريدية، و من حمتطي  النص ىط    

قارئ، وأما انة الىت أراد املؤلف أن يبلغها إىل جمتمع أو أفكار املؤلف أو أم
  .من أسلطب القصة أو ما وقع فيو الشعبيةشكلو حيتطى على أسوطرة 

 األفكار -ج
املخوطاة الىت ألفت فكرة الرئيسية من نصطص  ألفكار ىيا    

 .ىمىف عصر  علماء السابق
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العطاع عقيدة-د
أمحد  للشيخ الدين وأصطل العقيدة علم منظطمة يف ىي عقيدةالعطاع 

ومعىن ، أىل السنة واجلماعة خالصة عقيدة تشرح فيها املرزوقي املالكي
السمع،  ومطعة من قضايا احلق البدىية املسلمة بالعقل، جمعقيدة العطاع وىي 

نسان قلبو، ويثىن عليها صدوره جزما بصحتها، قااعا والفورة، يعقد عليها اإل
وذلك كإعتقاد أو يكطن أبدا،  بطجطدىا وثبطهتا، رجيرى خالفها أنو يصح

.5بطجطد خالقو، وعلمو بو، وقدرتو عليو، ولقائو بو، بعد مطتو وهناية حياتو

 منهج البحث-و 
هط املنهج فابة ىذه الرسالة يف كت الباحث عتمدأما منهج البحث الذى إ  

كيفية و ، املعتمد على نسخة اليتيمة بكيفية نسخة العادية وليس دبلطماسية 
تعديل األخواء ىف النص أما من شكلو وحروفو نسخة العادية وىي كيفية 

 وما وقع فيو من األخواء من غري أن يغري معىن أصال فيو، وىذه كيفية وكلماتو
فقط. ةخموطاات الفريد على معتمد

فكر بريوت، ، تطزع دار الكم املدينة املنطرةة العلطع واحل)مكتب،عقيدة املؤمنأبط بكر جابر اجلزائري،  5
.14صفحة:  (،1995الوبعة األوىل 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%82%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%82%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%82%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9


6 
 

 الباب الثاني
 اإلطار النظري

 
 مفهوم تحقيق النص .أ 

املة عنوان الكتاب سلطوطات الىت وصلت إلينا حىي  النصوص أن  
كتبها بنفسو، تاب على آخر صورة رمسها ادلؤلف و مجيع مادة الكواسم مؤلفو، و 

لك يكون ىف النسخة مع ذتابتها، أو أمالىا، أو أجازىا، و أو يكون قد أشار بك
 .1اطالعو عليها أو إقراره ذلاما يفيد 

من ادلخطوطات حتقيق النص ىو أعمال احملقق للبحث األخطاء  من و   
يعدرل الباحث و  من غَت أن يغَتر ادلعٍت أصال ادلاضي زمان اليت كتب السابق ىف

 وقع من اإلمالء. أخطاءه أمرا ىف كتابتو أو ىف شكلو الذىالنص من 
ىف كتابو أن غاية التحقيق  الدين ادلنجردالدكتور صالح قال  كما  لكذول  

دون شرحو، إن الكثرة من  مؤلفو iصحيحا كما وضعالنص ىو تقدمي ادلخطوط 
الناشرين ال تنتبح إىل ىذا األمر، فتجعل احلوشي مألى بالشروح و الزيادات: 

تعليق على ما ألعالم، ونقل من كتب ادلطبوعة، و من شرح لأللفاظ، وترمجات ل
نص نفسو، ومل غل القارئ عن اللك بصورة واسعة شللة قد تشكل ذقالو مؤلف،  

  2ىم يقصدون بذلك التبجرح بالعلم و اإلطالعتوجد ىف ادلخطوط، و 

                                                             
، الطبعة السابعة، اخلاصلى بالقاىرةالناشر مكتبة )، حتقيق النصوص و نشرىاعبد السالم زلمد ىارون، 1

 .29، صفحة:(ه1418م:1998
دار الكتاب اجلديد بَتوت لبنان، الطبعة األوىل )، قواعد التحقيق ادلخطوطاتصالح الدين ادلنجرد،  2

  .15صفحة: (،1987، الطبعة السابعة بَتوت 1955طوطات عام صدرت ىف رللرة معهد ادلخ
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الشخص عن  حتدثإذا  ألنر  ادلعٌت، لولوجي متساويان ىفيق والفالتحقي  
من أحدمها متعلرقان لك لذو  ،لولوجييعن الف يتحدث ص مبعٍت أيضا حتقيق النر 

 يعٌت  Philologia يونانيةاللغة ت من لولوجي نشأيفالكلمة ىذا البحث، و ىف 
Philos  صاحب" و ال" مبعٌتLogos لك يأيت مبعٍت صاحب العلم "العلم" لذ مبعٌت

 . 3أو فرح بالعلم أو فرح بالكتابة
 

 أنواع التحقيق النص .ب 

واجلمعة أو  سمُت، يعٌت حتقيق ادلخطوطة الفريدةينقسم التحقيق إىل ق
كيفية نسخة فهي:   ُتكيفيتمن   ةالفريد خطوطةادل قيقحتويتم أكثر من واحدة. 

 شلا تاىل: ستأتى بياهنا و اآلن  .دبلوماسيةو  عاديةال
 أ.كيفية نسخة العادية

، وتعرب أن النص اليتيمة سلطوطةعلى يف حتقيق النص  تعتمد كيفيةىذه ال
عاملة حىت ال حتتاج إىل ادل والتاريخ، ينادلخطوطة غَت مقدستا أو مهمة من الد

 تعٌت: واحلالة الىت هتتم يف ىذه الكيفية 4خصوصتا.
  ترمجة النص..1

 احلال الزم على الباحث أن يًتجم ااألول من ىذ كيفية  قبل كل شيئ،
بية أو اجلاوية. ألن كل النص كتب باللغة العر  ،احملتوياتو ةعرفادلخطوطة دلالنص 

     5عرب احملقق أحسان. لتسجيلها الىت كيفيةأن الًتمجة ىي  
                                                             

3 Siti Barooh Baried dkk, Pengantar Teori Filologi, (Badan Penelitian dan Publikasi 

Fakultas(BPPF) Seksi Filologi Fakultas Sastra Uiversitas Gadjah Mada, Cetakan II, 1994), hal: 2 
4
 Edwar Djamaris, Metode Penelitian Pilologi  (Jakarta:Pusat Bahasa,  2002)  , hal:24. 

5 S.O. Robson, Prinsip-Prinsip Filologi Indonesia, ( Jakarta :Katalog Dalam Terbitan, 

1994) hal,14. 
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 النص. تعديل.2
ن  أل النص من األخطاء، ىو وظيفة أساسية من احملقق، يعٌت تعديلىذا 

 .  6وغَته كل النص وجد األخطاء يف كتابتو، ولغتو،
 أو التغيَت. مالحظات لتعديل.تدوين لل3

مالحظات ى احملقق أن يدون وجب عل، النص من األخطاء بعد تعديل
 .7والتغيَت من النص أصليا ديلعالت
 عطاء التعليق والتفسَت..إ4

أو  يعٌت اخلرب الحو،بعد إص ق أن يعلق ويفسر النصوجب على احملق
 .  8ال يستطيع القارء أن يفهم النص دون البيان ما يتعلق عن النص. احملتويات

 حضرة النص إىل بعض..5
على  ال بد لك،. لذ"عٍت ولو آية قال النيب صلى اهلل عليو وسلم "بلغوا
وىذه غاية من حتقيق النص تعٌت أن احملقق أن يبلغ النص تعديال من األخطاء 

 للمجتمع . يقدمو إىل العام مقروءا
 محتويات كلمة الصعوبة.للترتيب .6

. مثاال، يف كلمتو، ىف كتابتو ولكن بعضو خطاء لو كل النصوليس  
الصعوبة سهال وفهما عند كلمة   الباحث أن جيعل لذلك وجب وغَتىا. ولغتو،

 لقارء.ا
 دبلوماسية ب.كيفية

                                                             
6
 Ibid 

7
 Ibid 

8
 Ibid 
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التلزم إستعماذلا يف حتقيق النص ادلخطوطة، ولكن تستعمل  ىذه الكيفية
لو كان النص يعرب مهما من التاريخ، والدين، واللغة حىت خيصص يف حبثو. 

بقرأن الكرمي. ألن القرأن  ويبحثو حيتاج إىل إىتمام بغَت تغيَت. يف ىذاحلال أَمثِّل
الكرمي قول اهلل تعاىل وال جيوز أن يغَت من جهة كلمتو، ولغتو، وغَتىا، ألنو بقي 

 من اهلل. واحلالة الىت هتتم يف ىذه الطريقة تعٌت:
وقسمة  تغيَت يف إمالئها، وطريقة القرأة،بال .اإلنتاح النص مساويا بادلخطوطة 1

 النص.
 طريقة ادلراجعة حقا ما كان اخلطاء يوجب على الباحث أن يدل.2
 طاء النصاخل حيتاج اإلقًتاح إىل تعديل.3
  .النص تعليق عن تعديل.4

 وأما كيفية اجلمعة أو األكثر تقع من كيفيتُت، مها: كيفية ادلشًتكة وكيفية
 التأريضية، ويتم شرحا ما يلى واحدا فواحدا. 

 ادلشًتكة كيفيةأ.
 ة، اءأكثر القر  ينتاج إىل مجعادلخطوطة ىي التحقيق النص  ىذه الكيفية

واحد, ولكن من بعض  مبعٌت ال يأسس احملقق النص إلنتاجو من مصدر
يف إستعمالو  ىذه الكيفية وتصعب 9جلمعو.  شعر إستطاعِتادلخطوطات الت

. ولكن ذلا من ادلخطوطة ا يعٌت إمجاع القراءةجديد البد أن حيضر النصبسبب 
 ل من ادلخطوطة ادلوجودة.وأكم اهسهيل يف فهمت أفضال فهي:

 التأريضية كيفيةب.

                                                             
9 Oman Fathurahman, Filologi Indonesia,Teori dan Metode (Jakarta, Katalog Dalam 

Terbitan 2015),hal:90. 
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حىت توجد واضحا ة تستعملها لو أن قيمة ادلخطوطة ىذه الكيفي
ادلخطوطة  النصيف ىذاحلال، حتتاج إىل أكثر  أفضال من جودهتا. ادلخطوطة

مث تعيُت النص  دلقارنتها. ،وغَتىا وفتش من جهة اللغة، واألدب، والتاريخ،
وصارىا إىل أساسيا. وفائدة من طريقة التأريضية ىي ليحصل  ادلخطوطة أحسان

 من األخطاء . صار حرةالنص أصليا و 
 الغريزة ج.كيفية

وعرب القدام   11ادلخطوطة القددية.من النص خذ إحدى ن يأىذه الطريقة ىي أ
 وتاريخ إنشائو أصح وأفضال لبحثو. فتو،ادلخطوطة من جهة مؤل

 
 النصأراء فيلولوجيون في تحقيق  .ج 

 عبد السالم زلمد ىارونأ.
التحقيق ىو االصطالح ادلعاصر الذي ، أن عبدالسالم زلمد ىارونرأى 

يقصد بو بذل عناية خصة بادلخوطات حيت ديكن التثبت من استفائها لشرائط 
 ،ونسبة الكتاب إليو ،وواسم مؤلف ،الكتاب احملقق ىو الذي صح عنوانوف معينة.

 .الصورة اليت توكها مؤلفو. أقرب ما يكون إىل وكان متنة
 نبيلة لوبيس.ب

الفيلولوجي حتقيق النصوص،  علم إن  للغة العربيةيف ا نبيلة لوبيسقالت 
بدقيق على عمل  حبث عنىو يعمل التحقيق يسمى مبحقرق، التحقيق  الذيو 

 ما يلي:
                                                             

10 Uka Tjandrasasmita,  Kajian Naskah-Naskah Klasik (Jakata: Puslitbang Lektur 

Keagamaan Badan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI 2006 ), hal:25. 
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 أصلي؟ .أصحيح مؤلفة احملقق كتابة مؤلفة1
 ؟ومؤلفمبذىب مناسبة  زلتوى التأليفىل .2
 ؟توقيقة ادلادح مستوى إىل أي.3
 وذكر مصدر ن واألحاديث النبويةءاآيات القر  لكالتحقيق والتخريج  .4
 اشية.احل

 ريبتاريخ ادلالسم الشخص و كإ،  ةضحاو  غَتاألشياء اليت  عن بيان.5 .د 
 وغَتىا.واألحداث 

 ( kun zahrun istanti)كن زىرون إستنىت.ج
ص الن قيقحت، أن (kun zahrun istanti)كن زىرون إستنىت رأت  

أن النص الذي مت إنشاؤه من  النقاط التالية.اىتمام حيتاج الباحث إىل 
اخللفية االجتماعية  لحتور وجد  إذا، 11قبل السياق االجتماعي والثقايف.

تاج إىل حي"، "مقروء النصتقدمي نشاء والقراءة، و اإلوالثقافية من خلفية 
وكتابتها يف  ناسبةختيار الكلمة ادلبإ وكيفيتها ،احلالة تلك اىتمام

.aparatus criticus 

                                                             
11 Kun Zahrun Istanti,  Metode Peneletian Filologi, (Yogyakarta: Elmatera, 2013),hal:29. 
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 الباب الثالث
التحقيقوصف المخطوطة و 

وصف المخطوطة .أ 
 ،ُنشأت من فهرسو الىتف أتشيو متحسلطوطة كاحدة من الباحث  كجد  
 فيها ىذه ادلخطوطةك  ،ّْٓ _َٕادلوجودات: برقم فيو ادلخطوطة تكضعك 

كاقعة عن ك  أصحابوك  ،ناءهأبك  ،سٌلمصلى اهلل عليو ك  يبالنٌ أزكاج تشرح عن 
 .كغَتىا مسجد األقصىىب من مسجد احلراـ إىل عراج النٌ ادلاإلسراء ك 

 "عقيدة العوام من واجب فى الّدين بالّتمامبعنواف" تسمى مأٌلفهاك   
ك كاف  ،أك مؤٌلفهاسويا ٔتوضوعها تم األخرل الىت ادلخطوطة  باحثكجد الك 

 .اقارنة ليَتىاادلطوطة لتجعل ىذه سل ىف ْتثها إجتهادا الباحث
يعٌت ىف  ،حفُتتىف مالىت متسويا عنها كقعت  ادلخطوطة األخرل كانتك   

 جاءكعندما  ،زكية تنكو شيك أبو تانو أبولمتحف ك  علي ىامشىمتحف 
عن  لبحثل ادلخطوطة ليؤٌذف اعر  سأؿ الباحثاىل أحد ادلتحف ك  الباجث
إعتمد الباحث لك لذ ،اقة هبا كلكن ىناؾ عدـ ادلتيٌسر للعاـمتعلٌ الىت سلطوطة 

 .فاقط نسخة اليتيمة بكيفية نسخة العاديةالنه  ادلعلى ىذه الٌرسالة بإعتماد 
فاقط،  ةالفريد سلطوطة على كيفية الىت تعتمد  ىي (Intuitif) ةفكيفية العادي  
 أف يعدؿ النص لباحثال بٌد ل لككلذ ،ليس ىناؾ ماقارنة للمخطوطة األخرلك 
.مفهوما للاقارئ جيعل ىذا النصك  ،ِشكلو ىف قراءتو أك ىف ةبو صعال

1 Naskah ini merupakan salah satu koleksi museum Aceh yang terdapat di dalam katalog 

jilid ke 2 pada halaman 67 dengan nomor inventaris: 07_354/No. Lama: 2319. 
2
 Karsono H Putra, Pengantar Filologi Jawa, (Wedatama Widya Sastra Jl. M. Kahfi I, 

Gg. H. Tohir II No. 46 Jakarta Selatan 2008), hal: 104. 
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حالتها كما بٌُت طوطة أك شكل ادلخ على ف أراد الباحث أف يبُتاآلك   
 ،موضوع العاقيدةتتعٌلق عن  فهذه ادلخطوطة ،ادلاضعن زلتوياهتا ىف الباحث 

تاريخ النيب زلمد تول عن زلتوياتو حتكلكن دلا قرأ الباحث النص كجد فيو أف 
، كتشرح فيو عن إسراء كمعراج النيب زلمد صلى اهلل عليو صلى اهلل عليو كسلم

 .الكراـ أصحابوأزكاجو ك سلم ك ك 
منثور شكل الٌنص ة، ك من اذلجر  ُِٖٓالٌسنة  شٌرٌفة ىفٌكة ادلٔت تأليفوك   
غالؼ ك  ،باقرطاس أكركبٌاماٌدهتا ك  ،جنس خٌط الٌنسخ فيها تستعمل الكتابة علىك 

 ،ُٗلكتاب رتل اك  ،ُْكرلموع الصفحة  ،رلٌلد الٌتاقليدلجلدهتا الكتاب أك 
 لوفيشتمل على  جنس احلرب، ك ٖ×ُٓ/ُٕ×ِٕالٌنصها ك  قياس ادلخطوطةك 

 التاقليدل. على األمحاراألسواد ك 
ذل يعٌت إعالـ ال، (kolofon)فيها كولوفن كانت ادلخطوطة زلتوياتا   
أحيانا تذكر ك  ،كتابتهاتاريخ   ادلخطوطة أٌما ىف مكاهنا أك ىف مؤٌلفشتمل على ي
ىذه كٌلها ك  ،تكتب أيضا فيها إسم ادلؤٌلفك  ادلخطوطة الكتابةها أمساء ادلطلب في

 kolophonّ.      ىذه الكلمة مأخوذة من يونانية ، ك (kolofon)تسٌمى بػكولوفن
مد يعٌت الشيخ زل َتة ادلؤٌلفس إستخدـ الباحثىذه الفرصة  كمن  

ادلخطوطة بعنواف  فتألٌ  الذل ،رشاد البنجارلشهاب الٌدين ابن الشيخ زلمد أ
كاف الشيخ شهاب الٌدين أحد من ، ك الٌدين بالتٌماـ العواـ من كاجب ىفعاقيدة 
يبحث  بل قليل الباحث الذل ،ُٖقرف  ىف نتاف جنوبيةامن كاليم العلماء أىمٌ 

3
Sri Wulan Rujati Mulyadi, Kodikologi Melayu di Indonesia, (Lembaga Sastra 

Uinversitas Indonesia, 24 Desember 1994),hal: 73. 
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 شيخ زلمد شهاب الٌدين بأبيو تعلم، ك ْذالك الاقرف ىف عن سَتة احلياة العلماء
 .منذ صياره ـ(ُُِٖ-َُُٕرشاد البنجارل)الشيخ زلمد أ

، ُٖقرف  ف جنوبية ىفانتاكاليم  العظيمة ىفعلماء أحد من كاف أبو ك   
شيخ داكد ال تعٌلم الشيخ شهاب الٌدين إىلمٌكة ادلشٌرفة ك  الٌدراستو إىل إستمرٌ ك 

  يوسف خالد ىف كافك  ،غَتهك  ىقك كالشيخ سٌيد أمحد ادلرز ابن عبد اهلل الفتٌت 
 عصره. اء العظيمة يذكر أنٌو يكوف الاقاضى ىفكتابو علم

 
 تاريخ إنشاء النص .ب 

ىف أرخبيل نشأ من أٌف أكؿ الٌظهور اإلسالـ  ناقب األتٌاسكما قاؿ   
أٌف اإلسالـ يدخل من  من اذلجرة، ك كاف التاريخ فيو يبُتكؿ األقرف  ب ىفالعر 

ساحل  دخوؿ اإلسالـ ىيادلأكؿ  الٌداءرة الىتادليربية، ك  الشرقية إىلخٌط الٌتجارة 
 .ٓأتشو سالمية تاقـو ىفملكة اإلادل أٌما أكؿمسطرل، ك 

ة مكٌ  إىلبالٌذىاب مباشرة علماء األرخبيل السابق يطلبوف العلم كثَت من    
 العلماء ىف اىَتشم، ك كاف أحد من علماء احلرمُتلتدريس ىناؾ مع  مدينةك 

 ىفك  ،واتسن َّمٌكة  خ أرشاد البنجارل، تعٌلم الشيخ ىفىو الشي ُٖقرف 
الطرياقة  كاف إنتشار  ىو الذلأرخبيل، ك  ىلإ قبل يعود ،سنوات ٓ مدينة

 .ٔفانتاليماك  الٌسمانية ىف

                                                             
4
Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII 

& XVIII, (Jakarta:Mizan Bandung Kencana 2004), hal: 304. 
5
Haidar Putra Daulay, Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di 

Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009), hal: 12. 
6
 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII 

& XVIII(,Jakarta: Mizan Bandung, 2004), hal: 317. 
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يدافعوف العالقة  علماء األرخبيلكاف حرمُت ك  حينما يطلبوف العلم ىف    
أحد منو ك  ،أرخبيل اع العلماء منتشر ىفإخًت حىت كثَت من  ،متواصال كطنوبُت 
أحيانا مكتوبة للية العربية ك خطوطات مكتوبة باادل كانتك  ،ادلخطوطات يعٌت
 ْتث الباحث اآلف. أك ادلاليزية، كما ادلخطوطة الىت ةللية اإلقلميٌ با
 
 تركيب سردية النصوص .ج 

 النص ىذا أيضا على لكككذنصوصها  ىف تركيبا سرديا ادلخطوطة تكان   
لشيخ محمد شهاب  لّتمامالّدين با عقيدة العوام من واجب فى"بادلوضوع 

 .كما كقع ىف الفهرسألنو ماقطوع  ،ملةبدكف البس النص يبدأك " الدين
يبحث فيو تاريخ كلكن ت ىذه ادلخطوطة تتكلم عن العاقيدة، لوكانك    

كيتكوف أيضا  ،كتابة األمحار  فيوكاف ك  ،فاقط صلى اهلل عليو كسلم النيب زلمد
ْتث النص بدكف الفصوؿ  كحيتول ىف (oxsordium)أكسرديـو بعدـ  (scholia)فيو
 .(kolofon) تم فيو بػمث خي

 

 تحقيق النص فى مقدمةال .د 
 ،يظاىر الشكل أصال من النصحتاقيق النص ىو ل الباحث ىف أما كظيفةك    

الباحث أف يؤدب النص  كخصوصا على ،النص تطورا علىالتاريخ كيظاىر 
 .فهم احملتوياتو تمع ىف قراءتو أك ىفسهال جمل

عن  بياففيو  الباحث النص، فوجد حينما إنتهى الباحث من قراءة   
 توحيد فاقط،فيو يبحث عن أف  ، ك إذا مسع الشخص العاقيدة فعرفوالعاقيدة

من أصحابو أك  أما عن تاريخ النيب زلمد صلى اهلل عليو كسلم، كلكن فيو يبُت



ُٔ 
 

أزكاجو أك إسراء كمعراج النيب زلمد صلى اهلل عليو كسلم من مسجد احلراـ إىل 
 سجد األقصى.م
عن موضوعو مكتوب  أكال أف يعٌت منو فيو اإلستنتاج الباحث كجدا إذن    

من ك  صلى اهلل عليو كسلمبحث عن تاريخ النيب زلمد كىذه العاقيدة ت ،العاقيدة
 .ث عن األلوىيةزلتوياتو ليس يبحأف  كثانيا ،إسراء كمعراجو كأزكاجو كأصحابو

أك  الذل كتابتو مفسدة كىو لتحاقيق النص أما غاية الباحث ىف النصك    
 توياتوأما من موضوعو أك زل ،من غَت أف يبدؿ النص أصالصعب ىف قراءتو 

             .تمعإىل اجمل التاقدميللاقارء قبل مفهوما  جيعل النصك 
 ولوجي ىو حتاقيق النصيعلم فلالْتث كظيفة األساسية من  لك أفكلذ   

 كتابتو  أما شكلو أك من األخطاء وعن ادلاقارنة بُت النص كتعديل يتعلق فيو الذل
7بػ  ك مسمىك تدكينو الفرؽ بُت النص 

aparatus criticus. 
 aparatus criticus  من عالمتها الىت إستعمل الباحث ك  ،الاقراءة ىو عالمة
 إستخدامها ك ىي: على
 .:عالمة النهاية األسطر ىف النص  . .أ 
 ف الكرمي.:إشارة إىل كتابة الاقرهءا }{  .ب 
 :إشارة إىل كتابة احلديث النيب صلى اهلل عليو كسلم. ][  .ج 
 لة.صعالمة الو : ،  .د 
 .تتاح من أكؿ الصفحةاإلف :عالمة "  .ق 
  (Scholia).من النص الكتابة اذلامسة:عالمة  ><  .ك 
 بداية الكلمة من النص.:عالمة ال *  .ز 

                                                             
7 Edwar Djamaris,Metode Penelitian Filologi,(Jakarta: CV Manasco 2002): hal 8. 
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 :إشارة إىل رقم الصفحة. )(  .ح 
  أمحر.: يشَت إىل كتابة األساسية ك كتابة مائلة   .ط 
 :إشارة إىل الكلمة الصعوبة # .م 
 

الفهم عن  ىت إستخدـ الباحث حلصوؿ على سهلال كىذه كلها عالمة
العالمة مباشرة باحلاشية ألف قد ذكر ساباقا على  عديلتأك ىف قراءتو، نص 

التحاقيق إذا مل يذكر   يث رأل الباحث أف ليست ادلشكلة ىفحك  ،اجلانب اآلخر
 .كٌلها

 
 .تحقيق النص المخطوطة األصليةه
مى يٍ اىً رى بػٍ إً  اهي تى اى بيانو فاقاؿ  ُُىف َُخذك قد أ ٗبراىيمكالثالث إ ٖاىرالطٌ *

 نٍ مً  ُِ
ةو ي  ر  سي 

مىارًيىةي الاقيبًٍطي ةً  ُْوي م  أي فى  ُّ
ابن مارية  ُٕبراىيمثالث الذكور إ ُٔفيعٍت أ ،ُٓ

، اهلل عليو ك سٌلم َِالنيب صلى ُٗادلاقوقس ملك مصرا إىل ُٖىداىااليت أالاقبطية 
                                                             

 اىر: الطالنص ٖ
 براىيما: النص ٗ
 خذا: النص َُ
 : يفالنص ُُ
 براىيما: النص ُِ
 سىر ي ة: النص ُّ
 موا: فالنص ُْ
 : الاقيٍبًطيىةالنص ُٓ
 فا: النص ُٔ
 براىيما: النص ُٕ
 ىداىاا: النص ُٖ
  يلا: النصُٗ
 لنص: صليا َِ
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باقية عليو ك سٌلم كلد بادلدينة ك اهلل  ِْصلى ِّكالدهأ ِِخرآ ُِبراىيمكاف إك 
 ِٖبراىيمدلا كلد إٔتكة ك  ِٕ#كلد ِٔاثنمن الذكور كاإل# مذكور ِٓكالدهأ

اهلل عليو ك سٌلم   َّالنيب صلى ِٗالـ إىلجاء جربيل عليو السرضي اهلل عنو 
خدجية  ّٓمهمأ ّْبراىيمة غَت إالست ّّفمٌث بُت أ ِّبراىيمإ ُّبافاقاؿ يا أ

بػٍرىاًىيٍمى غىٍَت إً كى فاقاؿ  ّٕمجعُتعنهم أبنت خويلد رضي اهلل عنها ك  ّٔلالكرب 
ًمٍن  ّٖ

د  جًلى كى  مٍ هبً ذٍ خي فى  ةه ت  ًس  مٍ ىي  ّٗخىًدجٍيىةو 
 ّْمهمأ ِْبراىيمَت إالستة غ ُْفيعٍت أ َْ

                                                             
 براىيما: النص ُِ
 خرا: النص ِِ
 كالدها: النص ِّ
 النص: صلي ِْ
 النص: اكالده ِٓ

 ناثاالك : النص ِٔ
 : كلدكا)زلذكؼ الواك عند الاقراءة(النص ِٕ
 النص: ابراىيم ِٖ
 يلا: النص ِٗ
 النص: صلي 30
 باا: النص ُّ
 براىيما: النص ِّ
 فا: النص ّّ
 براىيما: النص ّْ
 مهما: النص ّٓ
 النص: الكربم ّٔ
 مجعُتا: النص ّٕ
 براىييما: النص ّٖ
 : من خدجيةالنص ّٗ
 : كجلدالنص َْ
 فا: النص ُْ
 براىيما: النص ِْ
 مهما: النص ّْ
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جيب  ْٔنوسٌلم ك بُت الناظم أاهلل عليو ك  ْٓزكاج النيب صلى ْْكالخدجية اليت أ
سٌلم اهلل عليو ك  َٓصلى النيب ْٗكالديعرؼ أ ْٖفادلكلف كجوب الفركع أ ْٕعلى
 قل} ْٓحيبهم كجوب االصوؿ باقولو تعاىل ّٓفأ ِٓيضاادلكلف أ ُٓجيب علىك 

 ٗٓمأقولو فخذهبم كجلد ك  {ٖٓة ىف الاقرىبادلود ٕٓاال ٔٓجراأعليو  ٓٓسئلكمال أ
يبُت  ّٔخذادلوت مٌث أ ِٔسٌلم مستمرة إىلاهلل عليو ك  ُٔصلى َٔكالدهخذ ٔتعرفة أ
رٍبىعي أى كى فاقاؿ  ٓٔناثىي اإلك  ْٔكالدعدد باقي األ

تىذٍكيري ًرٍضوىافي (ُ)ٕٔنىاًث ًمنى اإلً  ٔٔ

                                                             
 كالا: النص ْْ
 النص: صلي ْٓ
 أنو النص: ْٔ
 ي: علالنص ْٕ
 فا: النص ْٖ
 كالدا: النص ْٗ
 النص: الصلي َٓ
 ي: علالنص ُٓ
 يضاا: النص ِٓ
 فا: النص ّٓ
54

  النص: تعالي 
 سئلكما: النص ٓٓ
 جراا: النص ٔٓ
 الا: النص ٕٓ
 الاقريب : يفالنص ٖٓ
 ما: النص ٗٓ
 كالدها: النص َٔ
 النص: صلي ُٔ
 يلا: النص ِٔ
 خذا: النص ّٔ
 كالدالا: النص ْٔ
 ناث: االالنص ٓٔ
 ربعا: النص ٔٔ
 ناث: االالنص ٕٔ
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 طلبك  ُٕناثإ َٕربعأ ٗٔكالدالباقي من األ ٖٔفبُت الناظم أ رىيب  ًلٍلجىًميًٍع ييذٍكىري 
بياف تفصَت  ْٕىف ّٕخذالسبعة مث أ ِٕكالدمن اهلل دكاـ رضوانو عن مجيع األ

يعٍت  يلً جى  مٍ هي لي ضٍ فى  افً طى بٍ ا الس  ا هيى نى ابػٍ ي كى لً ا عى هى لي عٍ يػى  اءي رى ىٍ الز   ةي مى اطً فى فاقاؿ  ٕٓناثاإل
تزكج هبا علي  ُٖالفضل فاطمة الزىراء الىت َٖىف ٕٗربعاأل ٖٕناثاإل ٕٕالك أ ٕٔفأ
كقولو فضلهم جلي  ،احلسُت كلده منها رضي اهلل عنهم مجيعابطاف احلسن ك السك 
حسُت ظاىر عند  الذين ىم فاطمة كعلي كحسن ك  ْٖربعةفضل األ ّٖفإ ِٖمأ

فاقاؿ  ٖٖكالدمن األ ٕٖناثبياف باقي اإل ٖٔخذأ من ادلسلمُت مث ٖٓحدكل أ

                                                             
 فا: النص ٖٔ
 كالد: االالنص ٗٔ
 ربعا: النص َٕ
 ناثا: النص ُٕ
 كالد: االالنص ِٕ
 خذا: النص ّٕ
 : يفالنص ْٕ
 ناث: االالنص ٕٓ
 فا: النص ٕٔ
 كالا: النص ٕٕ
 ناث: االالنص ٖٕ
 ربع: االالنص ٕٗ
 : يفالنص َٖ
 : اليتالنص ُٖ
 لا: النص ِٖ
 فا: النص ّٖ
 ربع: االالنص ْٖ
 حدا: النص ٖٓ
 خذا: النص ٖٔ
 ناث: االالنص ٕٖ
 كالد: االالنص ٖٖ
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ثالثة  َٗناثالباقي من اإل ٖٗفيعٍت أ ةيى ضً رى  تٍ زكى  ـً وٍ ثػي لٍ كي   ـ  اي ة كى ي  قػى ري  اىى دى عٍ بػى كى  به نى يػٍ زى فػى 
تاقدـ ذكرىا رضي اهلل فاطمة ادل ِٗربعكلثـو متاـ األ  ُٗـكىن زينب ك رقية ك أ

رضية  ٔٗزكت طهرت كمعٌت ٓٗمعٌتك  ْٗمجعُتأ ّٗكالدعن باقي األعنهم ك 
كلثـو بعد كفات رقية   ٕٗـقد تزكج عثماف ابن عفاف رقية مث أمرضية ك 
خلفاء من  ََُفكليعلم أ ٗٗمجعُتالنورين رضي اهلل عليهم أ ٖٗ#فلعيفي

 َُّك قد تزكج النيب صلىعلي بكر كعمر كعثماف ك َُِبوأ َُُربعةالصحابة أ
العاص ابن  َُٓىب>زكجها أ.بكر الٌصديق َُْسلم عائشة بنت أىباهلل عليو ك 
بنتو مث كفاهتا زكجو كحفصة بنت عمر الفاركؽ كزكج عثماف رقية ، (ِ)الربيع<

طهراف لرسوؿ  َُٕكالفزكج عليا بنتو فاطمة الزىراء كاألك  َُٔختهابنتو أـ كلثـو أ

                                                             
 فا: النص ٖٗ
 ناث: االالنص َٗ
 ـا: النص ُٗ
 ربع: االالنص ِٗ
 كالد: االالنص ّٗ
 مجعُتا: النص ْٗ
 النص: كمعٍت ٓٗ
 النص: كمعٍت ٔٗ
 ـا: النص ٕٗ
 وىف نص غَت الواضح: النص ٖٗ
 مجعُتا: النص ٗٗ
 فا: النص ََُ
 ربعا: النص َُُ
 : أبوالنص َُِ
 يصلالنص:  َُّ
 يبا: النص َُْ
 يبا: النص َُٓ
 ختهاا: النص َُٔ
 كالفاال: النص َُٕ
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يذكر  َُُخذخنشات لو مث أ َُٗاهلل عليو كسلم كاألخَتات َُٖاهلل صلى
ىن تسع رضي اهلل توفا عنهن ك  ُُّاهلل عليو ك سلم اليت ُُِىالنيب صل ُُُزكاجأ

ياقىتيىيعىٍن ًتٍسعو ًنسٍوىةو كىفىاةي عنهن فاقاؿ  يٍصطىفىي خىيػٍرىٍف فىاٍختػىرٍفى الن يب  ادل  ُُْيعٌت ادل
تويف عنهن تسع كىن  ُُٖاهلل عليو كسلم الىت ُُٕالنيب صلى ُُٔزكاجأ ُُٓفأ
الناظم بياهنن  َُِخذكقد أ ُُٗخرةرسولو كالدار األيت خَتف فاخًتف اهلل ك اللا

النيب  ُِّزكاجأ ُِِفأ ُُِيعٌت كىرىمٍلىةه عىاًئشىةه كىحىٍفصىةه كىسىوٍدىةه كىصىًفي ةه مىيٍمينىةه فاقاؿ 
الاليت تويف عنهن تسعة رضي اهلل عنهن الالكم عائشة سلم اهلل عليو ك  ُِْصلى

نسائو علما كعمال  ُِٓفضلبكر الصديق رضي اهلل عنهما كىي أ بنت ايب
اهلل  ُِٗزكج النيب صلىعليو كسلم كمل يت ُِٖرسوؿ اهلل صلى ُِٕإىل ُِٔحبأك 

                                                             
 النص: صلي َُٖ
 تخَتا: االالنص َُٗ
 خذا: النص َُُ
 زكاجا: النص ُُُ
 النص: صلي ُُِ
 : اليتالنص ُُّ
 النص: يعٍت ُُْ
 فا: النص ُُٓ
 زكاجا: النص ُُٔ
 النص: صلي ُُٕ
 : اليتالنص ُُٖ
 خرة : االالنص ُُٗ
 خذا: النص َُِ
 النص: يعٍت ُُِ
 فا: النص ُِِ
 زكاجا: النص ُِّ
 النص: صلي ُِْ
 فضلا: النص ُِٓ
 حبا: النص ُِٔ
 ىلا: النص ُِٕ
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عاشرت عليها ٔتكة كىي بنت مثانية عشر ك عاقد  َُّفصحبكر األعليو كسلم 
.>تسع كتويف سلم هبا تسع سنُتاهلل عليو ك  ُُّدخوؿ رسوؿ اهلل صلى يعلم

حق عائشة  ُّْسلم ىفاهلل عليو ك  ُّّكقاؿ صلى (ّ<)ُِّعنها كىي بنت فح
ٔتا ضها  ُّٔفأ ُّٓيعٌت [خذكا شطر دينكم عن ىذه احلمَتاء تصفَت محراء]

دينكم عن عائشة  ُّٖحكاـاحلديث تلاقو نصف أ ُّٕمشرب مجرة كمعٌت
ركايتها كقوة حفظها كمعرفتها  دينكم عنها لكثرة َُْحكاـخذكا أ ُّٗمأ
اهلل عليو كسلم منها  ُْْالنيب صلى ُّْفعاؿأ ُِْفكذلك أل ،ُُْطالعهاإك 

الباطن خيتص هبا شلا تشاىده ، فالظاىر يشاركها فيو غَتىا ك منها باطنظاىر ك 
الرابعة ودة بنت زمعة ك الثالثة سك الثانية حفصة بنت عمر الفاركؽ ، ك دكف غَتىا
الكليم  ُْٔموسى ُْٓنت حيي ابن اخطاب من ذرية ىاركف أخىصفية ب

                                                                                                                                                                       
 النص: صلي ُِٖ
 النص: صلي ُِٗ
 فصحا: النص َُّ
 النص: صلي ُُّ
 ونص: غَت الواضح ىف النص ُِّ
 النص: صلي ُّّ
 : يفالنص ُّْ
 النص: يعٍت ُّٓ
 فا: النص ُّٔ
 النص: كمعٍت ُّٕ
 حكما: النص ُّٖ
 لا: النص ُّٗ
 حكما: النص َُْ
 طالعا: النص ُُْ
 ف: الالنص ُِْ
 فعاؿا: النص ُّْ
 النص: صلي ُْْ
 خىا: النص ُْٓ
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اخلامسة يوحانذ ك  ُْٖمهماعمراف كأ ُْٕبوهاككاف ثاقياقُت أ ،ا السالـعليهم
ة السادسد اهلل ابن عباس رضي اهلل عنهم ك عبميمونة بنت احلريث اذلاللية خالد 
 َُٓخذمعاكية رضي اهلل عنهم مث أ ُْٗخترملة بنت ايب سفياف سلربن حرب أ

ا جيوىيٍرًيىة ًلٍلميٍؤًمًنٍُتى ًىنٍده كىزىيػٍنىبه كىذى فاقاؿ  ُِٓزكاجذكر باقي األ ُُٓالناظم ىف
 ُٕٓالنيب صلى ُٔٓزكاجالسبعة من التسع من أ ُٓٓفأ ُْٓيعٌت ةيى ضً ٍر مى  ُّٓم هىاته أي 

الثامنة زينب بنت جحش عمة رسوؿ ك  ُٗٓميةأ ُٖٓيبسلم ىند بنت أاهلل عليو ك 
ا قضي زيد فلم َُٔكىي ادلعنية باقوؿ اهلل تعاىل ،اهلل عليو كسلم ،(ْ)اهلل صلي

كقولو  ،التاسع جورية بنت احلارث سيدبٍت ادلصطفيمنها كطرا زكجنا كها ك 
 اهلل عليو كسلم ُٓٔالنيب صلى ُْٔزكاجأ ُّٔفأ ُِٔمأ ُُٔمهاتللمؤمنُت أ

                                                                                                                                                                       
 النص: موسي ُْٔ
 بوهاا: النص ُْٕ
 مهماا: النص ُْٖ
 ختا: النص ُْٗ
 خذا: النص َُٓ
 : يفالنص ُُٓ
 زكاج: االالنص ُِٓ
 مهاتا: النص ُّٓ
 النص: يعٍت ُْٓ
 فا: النص ُٓٓ
 زكاجا: النص ُٔٓ
 النص: صلي ُٕٓ
 ىبا: النص ُٖٓ
 ميةا: النص ُٗٓ
 النص: تعايل َُٔ
 مهاتا: النص ُُٔ
 لا: النص ُِٔ
 فا: النص ُّٔ
 زكاجا: النص ُْٔ
 النص: صلي ُٓٔ



ِٓ 
 

جرمة نكاحهن علي ك  ُٗٔجالؿاإلك  ُٖٔحًتاـاإل ُٕٔادلؤمنُت ىف ُٔٔمهاتأ
 ُّٕنفسهمبادلؤمنُت من أ ُِٕالنيب اكىل} ُُٕلاقولو تعاىل َُٕمةعميع األ

ك رسوؿ تؤذ ُٕٕفأكما كاف لكم } ُٕٔكقولو تعاىل {،ُٕٓمهاهتمأ ُْٕزكاجوأك 
 ُُٖكقولو مرضية يعٌت {،َُٖبدامن بعده أ ُٕٗزكاجوتنكحوا أ ُٖٕفال أاهلل ك 

 ُْٖخذما مث ألطاعتهن ذلرسولو مرضية اهلل ك  ُّٖزكاجكل كاحدة من األ  ُِٖفأ
ٍزىةه عىم وي كىعىب اسه كىذىا عىم تيوي صىًفي ةي ذىاتى رسوؿ اهلل فاقاؿ  ُٖٓعماـالناظم يبُت أ محى

اهلل عليو  ُٖٖلب عم رسوؿ اهلل صلىمحزة ابن عبد ادلط ُٕٖفأ ُٖٔيعٌت اٍحتىذىا
                                                             

 مهاتا: النص ُٔٔ
  : يفالنص ُٕٔ
 حًتاـ: االالنص ُٖٔ
 جالؿ: االالنص ُٗٔ
 مة: االالنص َُٕ
 النص: تعايل ُُٕ
 كىلا: النص ُِٕ
 نفسهما: النص ُّٕ
 زكاجوا: النص ُْٕ
 مهاهتما: النص ُٕٓ
 النص: تعايل ُٕٔ
 فا: النص ُٕٕ
 فا: النص ُٖٕ
 زكاجوا: النص ُٕٗ
 بداا: النص َُٖ
 النص: يعٍت ُُٖ
 فا: النص ُِٖ
 زكاجا: النص ُّٖ
 خذا: النص ُْٖ
 عماـا: النص ُٖٓ
 النص: يعٍت ُٖٔ
 فا: النص ُٕٖ
 النص: صلي ُٖٖ



ِٔ 
 

 ،دفن بو كىو سيد الشهداء رضي اهلل عنوك  ُُٗحدأ َُٗىف ُٖٗستشهدإسلم ك 
عمتو كابنها  ككذ لكل عباس ابن عبد ادلطلب عمو كصفية بنت عبد ادلطلب

. ُّٗمجعُتن باجلنة رضي اهلل عنهم أالعشرة ادلبشري ُِٗحدالزبَت ابن العواـ أ
هلل ك لرسولو  ُٔٗتباعصفية صاحبة إ ُٓٗفأ ُْٗمقوؿ الناظم ذات احتذا أك 

ىىٍجرىًة الن يبً  كىقػىبٍلى فاقاؿ  ،ُٕٗسراءالناظم اإل، (ٓ)رضي اهلل عنهما مث ذكر
ٍسرىاءاإل 

ةى لىيالن ًلاقيٍدسو ييٍدرىا ُٖٗ ادلكلفاف  َُِجيب على ََِنوأ ُٗٗيعٌت ًمٍن مىك 
 َِٔىلسجد احلراـ إادلمن  َِٓراءسنبيو باإل َِْكـرأ َِّتعاىل َِِليويعتاقداف إ

مكانو كمل يربد مكاف مضجعو من  َِٖكقد رجع إىل ،ليال َِٕادلسجد االقصى

                                                             
 ستشهدا: النص ُٖٗ
 : يفالنص َُٗ
 حدا: النص ُُٗ
 حدا: النص ُِٗ
 مجعُتا: النص ُّٗ
 لا: النص ُْٗ
 فا: النص ُٓٗ
 تباعا: النص ُٔٗ
 سراء: االالنص ُٕٗ
 سراء: االالنص ُٖٗ
 النص: يعٍت ُٗٗ
 نو ا: النص ََِ
 ي: علالنص َُِ
 ليوا: النص َِِ
 النص: تعايل َِّ
 كراـا : النص َِْ
 سراء: االالنص َِٓ
 يلا: النص َِٔ
 يقص: االالنص َِٕ
 يلا: النص َِٖ



ِٕ 
 

سبحاف الذل } َُِهلل تعاىلقاؿ ا ،عليو كسلماهلل  َِٗجنبو صلىحرارة 
الذل باركنا  ُِّسجد االقصىادل ُِِسجد احلراـ إىلادلبعبده ليال من  ُُِأسرل

ليلة  ُِٔكاف ىفك  ،{ىو السميع البصَت ُِٓنوإ ُِْياتناحولو لنريو من ءا
ٍسرىاءو كىبػىعٍدى إً  الناظمادلعراج بعده كلذا قاؿ  ُِٕسراءاإل

عيريكٍجيوي ًللس مىاًء حىيت   ُِٖ
 ِِِيضايعتاقد أ ُِِفادلكلف أ َِِجيب على ُِٗيعٌت ،رىائى الن يب  رىبًّا كىل مىا

 ِِٖذفأ ِِٕفالسماء بعد أ ِِٔنبيو بالعركج إىل ِِٓكراـأ ِِْاهلل تعاىل ِِّفأ
 ُِّمامارسوؿ اهلل عليو كسلم ركعتُت إ َِّصلىك  ِِٗقاـجربيل عليو السالـ، كأ

                                                             
 النص: صلي َِٗ
 النص: تعايل َُِ
 سرلا: النص ُُِ
 يلا: النص ُِِ
 قصى: االالنص ُِّ
 ياتناا: النص ُِْ
 نوا: النص ُِٓ
 : يفالنص ُِٔ
 سراء: االالنص ُِٕ
 سراءا: النص ُِٖ
 النص: يعٍت ُِٗ
 ي: علالنص َِِ
 فا: النص ُِِ
 يضاا: النص ِِِ
 فا: النص ِِّ
 النص: تعايل ِِْ
 كراـا : النص ِِٓ
 ىلا: النص ِِٔ
 فا: النص ِِٕ
 ذفا: النص ِِٖ
 قاـا: النص ِِٗ
 النص: كصلي َِّ
 ماماا: النص ُِّ



ِٖ

 ِّْسراءفاإل ،بيت ادلاقدس ِّّعليهم السالـ ىفادلرسلُت ك  ِِّنبياءّتميع األ
 ادلسجد األقصى ِّٔسجد احلراـ إىلادلاهلل عليو كسلم ليال من  ِّٓسَته صلى

ب قبل اذلجرة، بسنة ثنُت السابعة كالعشرين من شهر رجليلة اإل ِّٕكانت ىفك 
السموات  ِّٗالعركج صعوده صلى اهلل عليو كسلم إىلادلشهور ك  ِّٖعلى
 ِْْدـأ ِّْالٌسماء األكىل ِِْفرائ ىف ،العرش ُِْمنتحيا إىلجاكزىا  َِْحىت

الثالثة يوسف  ِْٔىف، ك عليهما السالـ حيِتك  الثانية عيسى ِْٓىف، ك عليو الٌسالـ
، عليو الٌسالـ ِْٗدريسالرابعة إ ِْٖىفك ، (ٔالرابعة<) ِْٕ>ىف ك ،عليو الٌسالـ

 السادسة موسى ُِٓىف،ك اخلامسة ىاركف ابن عمراف عليهما الٌسالـ َِٓىفك 

نبياء: االالنصِِّ
: يفالنصِّّ
سراء: االالنصِّْ
النص: صليِّٓ
يلا: النصِّٔ
: يفالنصِّٕ
ي: علالنصِّٖ
: إيلالنصِّٗ
: حيتالنصَِْ
: إيلالنصُِْ
: يفالنصِِْ
كيل: االالنصِّْ
داـا: النصِْْ
: يفالنصِْٓ
: يفالنصِْٔ
: يفالنصِْٕ
: يفالنصِْٖ
دريسا: النصِْٗ
: يفالنصَِٓ
: يفالنصُِٓ



ِٗ 
 

قوؿ ، ك اخلليل عليو السالـ ِّٓبراىيمالسابعة إ ِِٓىف، ك الكليم عليو السالـ
اهلل  َِٔالنيب صلى ِٗٓفأ ِٖٓمأ ِٕٓ،خرهأ ِٔٓرائ إىل ِٓٓإىل ِْٓحىت الناظم
مكاف  ِّٔأعلى ِِٔجاكز السموات السبع كصل إىل ُِٔفبعد أسلم عليو ك 

جاب فراء النيب ربو بالكيف كال فكشف اهلل عن نبيو احل ،حتت العرش
اهلل عليو كسلم   ِٔٔمسع النيب صلىبال تشبيو كالتصوير، ك  ِٓٔمأ ِْٔحنصارإ

النجم ك } ِٕٔجاء ثبوت ادلعراج باقولو تعاىل كقد ،كالـ ربو بال حرؼ كال صوت
قولو تعاىل  ِِٕ.خرأ ُِٕإىل {َِٕما ضلٌ صاحبكم كما غول ِٗٔىول ِٖٔذاإ

                                                             
 : يفالنص ِِٓ
 براىيما: النص ِّٓ
 : حيتالنص ِْٓ
 ايل)الياقرأ ألف أخطاء ادلؤلف ىف كتابتو(: النص ِٓٓ
 يلا: النص ِٔٓ
 خرها: النص ِٕٓ
 لا: النص ِٖٓ
 فا: النص ِٗٓ
 النص: صلي َِٔ
 فا: النص ُِٔ
 يلا: النص ِِٔ
 يعلا: النص ِّٔ
 حناصرا: النص ِْٔ
 لا: النص ِٓٔ
 النص: صلي ِٔٔ
 النص: تعايل ِٕٔ
 ذاا: النص ِٖٔ
 النص:ىوم ِٗٔ
 النص: غوم َِٕ
 يلا: النص ُِٕ
 خرا: النص ِِٕ



َّ

كما جعلنا الرؤيا } ِْٕاىلككذ لكل قولو تع ِّٕالكربليات ربو لاقد رئ من أ
قوؿ الناظم كلما يفتح الكاؼ كالاٌلـ { ك نة للناسفت ِٕٕالإ ِٕٔريناؾأ ِٕٓالىت

ربا  َِٖكفاعلو مشًت فيو يعود إىل ِٕٗطالؽلإل ِٖٕلفوأادلشددة بلفظ ادلاضي ك 
صىارو مث قاؿ الناظم  ،كلم اهلل نبيو  ُِٖماجلملة صفة لربا أك  ًمٍن غىَتًٍ كىٍيفو كىاحنًٍ

ِْٖفادلكلف أ ِّٖجيب على ِِٖيعٌت ضي رٍ فػى  ٍُتى ًس خىٍ  دى عٍ ا بػى سن كىاٍفًتىاضي عىلىيًٍو خىٍ 

ادلعراج برؤيتو كمكا ك  ِٖٖسراءنبيو ليلة اإل ِٕٖكـرأ ِٖٔاهلل تعاىل ِٖٓفيعتاقد أ
مساع كالمو من غَت تشبيو كال تصوير كال حرؼ كال صوت كالجهة ك  ِٖٗدلشم

اهلل عليو كسلم الذل  ُِٗالنيب صلى َِٗفادلكاف منسوب إىل، (ٕ.)كال مكاف
 ِّٗالناظم ك افًتض إىل قوؿكالسامع لذات اهلل ككالمو ك  ِِٗكإىل>ىو الرائ<

 النص: الكربمِّٕ
 النص: تعايلِْٕ
 : الىتالنصِٕٓ
 ريناؾا: النصِٕٔ
 الا: النصِٕٕ
 لفوا: النصِٖٕ
 طالؽ: لالالنصِٕٗ
 ىلا: النصَِٖ
لا: النصُِٖ
 النص: يعٍتِِٖ
 النص: عليِّٖ
 فا: النصِْٖ
 فا: النصِٖٓ
 النص: تعايلِٖٔ
 كراـا : النصِٕٖ
 سراء: االالنصِٖٖ
كتابتوفىى  : ما كضح النصِٖٗ
 يلا: النصَِٗ
 النص: صليُِٗ
 >ىوالرال< يلا: النصِِٗ



ُّ 
 

 ََّمتوأ ِٗٗعلىنبيو ك  ِٖٗعلى افًتض ِٕٗاهلل تعاىل ِٔٗفأ ِٓٗمأ ِْٗخرهأ
جعل اهلل لو  َِّالتخفيف فخفف عنو حىت َُّسأؿ اهلل تعاىلخسُت صالة، ك 
ٍسرىاءً ًباإلً  َّّم ةي كىبػىل غى اأٍلي مث قاؿ الناظم  ،خس صلوات

اٍمًتىاءً  َّْ  كىفػىٍرًض خىٍسىةو ًبالى
نبيو  َُّمرأ َّٗاهلل تعاىل َّٖفيعتاقد أ َّٕفادلكلف أ َّٔجيب على َّٓنويعٌت أ
فرض خس ، ك ادلعراجك  ُّْسراءباإل ُّّمتويبلغ أ ُِّفأ سلماهلل عليو ك  ُُّصلى
ادلعراج ك  ُّٔسراءككل من اإلادلعراج ك  ُّٓسراءلوات ككاف ذلكا صبحة ليلة اإلص

                                                                                                                                                                       
 يلا: النص ِّٗ
 خرا: النص ِْٗ
 لا: النص ِٓٗ
 فا: النص ِٔٗ
 النص: تعايل ِٕٗ
 ي: علالنص ِٖٗ
 ي: علالنص ِٗٗ
 متوا: النص ََّ
 النص: تعايل َُّ
 : حيتالنص َِّ
 مة: االالنص َّّ
 سراء: االالنص َّْ
 نوا: النص َّٓ
 ي: علالنص َّٔ
 فا: النص َّٕ
 فا: النص َّٖ
 النص: تعايل َّٗ
 مرا: النص َُّ
 النص: صلي ُُّ
 فا: النص ُِّ
 متوا: النص ُّّ
 سراء: االالنص ُّْ
 سراء: االالنص ُّٓ
 سراء: االالنص ُّٔ



ِّ

مكاف الذم كاف  ُّٗسلم إىلاهلل عليو ك  ُّٖليلة كاحدة، كرجع النيب صلى ُّٕىف
 بال ُِّمأ َِّسًتاءإ الانو من حرارة جنبو كقوؿ الناظم بمل يربد مكنائما فيو، ك 

ؽي دٍ الص   جً كٍ ري عي الٍ بً كى  وي لى  قو يٍ دً صٍ تى بً  قه يٍ د  صً  ازى فى  دٍ قى مث قاؿ الناظم  ،شكل كال ريب
ىفى كى 

وي لى ىٍ اى  ِِّ
 ِّٖفيعتاقد أ ِّٕفادلكلف أ ِّٔجيب على ِّٓنوأ ِّْيعٌت ِّّ

اهلل عليو كسلم  َّّلىمن صدؽ النيب ص ِّٗكؿرضي اهلل عنو أالصديق 
قد ظير  ّّّمأ ِّّخرهأ ُّّكقوؿ الناظم قد فاز إىل ،نبالصديق من يؤم

كلذا قاؿ  ،اهلل عليو كسلم ّّٓالكامل لتصدياقو لو صلى ّّْديافالصديق باإل
 َّْمةىذه األ ّّٗديافبكر بإ ّّٖيبأ ّّٕديافلوزنو إ]اهلل عليو كسلم  ّّٔصلى

يف :النصُّٕ
النص: صليُّٖ
يلا: النصُّٗ
سراء: االالنصَِّ
لا: النصُِّ
: يفالنصِِّ
ىلوا: النصِّّ
النص:يعٍتِّْ
نوا: النصِّٓ
ي: علالنصِّٔ
فا: النصِّٕ
فا: النصِّٖ
كؿا: النصِّٗ
النص: صليَّّ
ىلا: النصُّّ
خرها :النصِّّ
لا: النصّّّ
 دياف: االالنصّّْ
النص: صليّّٓ
النص: صلئّّ
ديافا: النصّّٕ



ّّ 
 

كادلعراج فالسماه  ّْْسراءباإل>اف كلذا ك [ّّْدياهنمإ ِّْعلى ُّْديانولزحح إ
تلي درجتو  ّْٕمةاأل ّْٔفضلالصديق أ، (ٖ) ّْٓ<النيب صلى اهلل عليو كسلم

الصدؽ كافق الصادؽ  ُّٓفأ َّٓىلوأ ّْٗقوؿ الناظم كاىفك  ّْٖ،نبياءدرجة األ
 ّّٓمالصديق أك  ِّٓسراءاإلادلعراج ك دلطاباقتو الواقع فالصادؽ النيب كالصدؽ ا

جاء بالصدؽ  كالذل} ّٓٓ، قولو تعاىلبذ لكل فسربكر ك ّْٓبوأادلصديق 
ٍتىصىرىة كىًلٍلعىوىاـً سىٍهلىةه مث قاؿ الٌناظم  {كلئك ىم ادلتاقوفصدؽ بو أك  كىىىًذًه عىاقيٍدىةه سلي

ادلخصوصة  ّٖٓلفاظادلعاين ادلعنية ادلعرب عنها باأل ّٕٓالناظم إىل ّٔٓشارأ مييىس رىة

                                                                                                                                                                       
 يبا: النص ّّٖ
 ديافا: بالنص ّّٗ
 مةا: النص َّْ
 ديانوا: النص ُّْ
 ي: علالنص ِّْ
 ديافا: النص ّّْ
 سراء: االالنص ّْْ
 كتابة باقية يف جانب ّْٓ
 فضلا: النص ّْٔ
 مةا: النص ّْٕ
 نبياء: االالنص ّْٖ
 : يفالنص ّْٗ
 ىلوا: النص َّٓ
 فا: النص ُّٓ
 سراء: االالنص ِّٓ
 لا: النص ّّٓ
 بوا: النص ّْٓ

 النص: تعايل ّٓٓ
 شارا: النص ّٔٓ
 ىلا: النص ّٕٓ
 لفاظ: االالنص ّٖٓ



ّْ

 ِّٔفصيلة ٔتعٌتقولو عاقيدة باقولو كىذه ك  ُّٔ،خرىاأ َّٔادلنظومة إىل ّٗٓكؿمن أ
يعتاقد ما ذكر فيها من  ّٓٔفادلكلف أ ّْٔمعتاقدة جيب على ّّٔممفعولة أ

كىو  ّٔٔختصارقولو سلتصرة مفتعلة من اإل، ك العاقائد ادلفصلة شلا تاقدـ بيانو
نلعواـ كالتطويل، كقولو ك  ّٖٔطنابتكثَت ادلعاين عكس اإلك  ّٕٔلفاظتاقليل األ

قولو سهلة ميسرة فيف ادليم مجع عامي بتشو بو ىا كادلرادبو عواـ ادلكلفُت ك بتخ
مث قاؿ  ،حفظهاك  َّٕلفاظميسرة النطق األالتحصل ادلعاين كفهما ك سهلة  ّٗٔمأ

ىٍصديٍكًؽ  ُّٕمٍحىدي نىاًظمي ًتٍلكى أى الناظم  ىرٍزيكًٍقي مىٍن يػىنٍتىًح ًللص اًدًؽ كىادل ِّٕذكر ىف ادل

ْتر ، (ٗ)منىذه ادلنظومة  ّْٕبياتالناظم الذم نظم أ ّّٕسمىذا البيت إ
ليلة  ّٕٕخرسلم أاهلل عليو ك  ّٕٔرئ النيب صلى ّٕٓفكاف سبيو ذلكل أالرجز، ك 

كؿا: النصّٗٓ
يلا: النصَّٔ
خرىاا: النصُّٔ
النص: ٔتعٍتِّٔ
لا: النصّّٔ
ي: علالنصّْٔ
فا: النصّٓٔ
ختصاره: االالنصّٔٔ
لفاظ: االالنصّٕٔ
طناب: االالنصّٖٔ
لا: النصّٗٔ
لفاظ: االالنصَّٕ
محدا: النصُّٕ
: يفالنصِّٕ
سما: النصّّٕ
بياتا: النصّْٕ
فا: النصّٕٓ
النص: صلئّٕ
خرا: النصّٕٕ



ّٓ 
 

س يـو منو حساب من شهور اجلمعة من شهر رجب ساد ّٖٕكؿاجلمعة من أ
سلم ك  اهلل عليو َّٖقاؿ لو النيب صلى، ك خسُت سنةاف ك مثكمأتُت ك  ّٕٗلفسنة أ

َت ناؿ ادلاقصود من كل ختوحيد اليت من حفظها دخل اجلنة ك منظومة ال ُّٖقراءإ
سلم ومة يارسوؿ اهلل صلي اهلل عليو ك ما تلك ادلنظالسنة فاقاؿ لو ك كفق الكتاب ك 

من رسوؿ اهلل  ّّٖمسعم كاقفوف حولو فاقالوا لو إرضي اهلل عنه ِّٖصحابوكأ
سم اهلل الرمحن ب ّٖٓبدءاهلل عليو كسلم قل أ ّْٖفاقاؿ رسوؿ اهلل صلى ،ماياقوؿ

كرسوؿ اهلل  ،ّٖٖخرىاأ ّٕٖبسم اهلل ك الرمحن إىل ّٖٔبدءالرحيم فاقاؿ رائ إ
 ِّٗىف ُّٗهمن نومو قرء ما رأ َّٗستياقظاهلل عليو كسلم يسمعو فلما إ ّٖٗصلى

مث سئل الناظم بعد  ،ّٓٗخرىاأ ّْٗإىل ّّٗكذلامن أمنامو فوجده زلفوظا 

                                                             
 كؿا: النص ّٖٕ
 لفا: النص ّٕٗ

 النص: صلي َّٖ
 النص: إقراء ُّٖ
 صحابوا: النص ِّٖ
 مسعا: النص ّّٖ
 النص: صلي ّْٖ
 بدءا: النص ّٖٓ
 بدءا: النص ّٖٔ
 ىلا: النص ّٕٖ
 خرىاا: النص ّٖٖ
 النص: صلي ّٖٗ
 النص: استياقظ َّٗ
 ها: ر النص ُّٗ
 : يفالنص ِّٗ
 كذلاا: النص ّّٗ
 يلا: النص ّْٗ
 خرىاا: النص ّٓٗ



ّٔ 
 

مسائل فزاد تلك ادلسائل منظومة تلك ادلنطومة عن  ّٕٗالناس على ّٔٗطالعإ
بو الرسوؿ فحاقو السليم كالاقبوؿ  ّٗٗكل ما أتى، قولو ك تضمنهاخامتة ك  ّٖٗىف
من ]اهلل عليو كسلم  َُْقولو صلى ،لسؤاذلم موافاقة دلفهـو ََْجابتهمكاف إك 

فاقد دؿ احلديث  [فكتمو البحمد اهلل باجلاـ من نار يـو الاقيامةسئل عن علم 
 َْْجابةكجوب إ َّْعلىك ، (َُ)حرمة كتماف العلم كما ىو منظومة َِْعلى

 َْٔمحدامسو أالفوف ك  َْٓبوكنية الناظم أكباهلل التوفيق ك  .السائل كما ىو مفهومو
 َْٖبوهباهلل سيدم مرزكقي الكفايف الذم أالعارؽ  َْٕلاقبو ادلرزكقي نسبة إىلك 

قوؿ ك ، َُْمجعُتمن زرية احلسُت رضي اهلل عنهم أ َْٗموأ، ك من زرية احلسن
زرية رسوؿ اهلل  الناظم من ُْْفأ ُّْيعٌت ُِْخرهأ ُُْالناظم من ينتمي إىل

                                                             
 طالعا: النص ّٔٗ
 ي: علالنص ّٕٗ
 : يفالنص ّٖٗ
 يتا: النص ّٗٗ
 النص: اجابتهم ََْ
 النص: صلي َُْ
 ي: علالنص َِْ
 ي: علالنص َّْ
 جابةا: النص َْْ
 بوا: النص َْٓ
 محدا: النص َْٔ
 يلا: النص َْٕ
 بوها: النص َْٖ
 موا: النص َْٗ
 مجعُتا: النص َُْ
 ىلا: النص ُُْ
 خرها: النص ُِْ
 النص: يعٍت ُّْ
 فا: النص ُْْ



ّٕ 
 

 ُْٕصلى ُْٔمسائوقولو للصادؽ ادلصدكؽ ها من أاهلل عليو كسلم ك  ُْٓصلى
ادلصدكؽ ادلخرب بو مث دلا كانت الصادؽ ادلخرب بالصدؽ ك  ، كمعٌتاهلل عليو كسلم

الاقعذة  ُْٖر ذلمن شهالعشركف حسابا لة اجلمعة اليت ىي ليلة السابع ك اللي
الًتمجة يف ك اهلل عليو كسلم مرة ثانية بُت التذكَت  َِْ صلىالناظم النيب ُْٗرأل
 ِّْكذلاما مجعتو فاقرءهتا من أ ِِْقرءاهلل عليو كسلم إ ُِْفاقاؿ النيب صلى ،ادلناـ
رضي اهلل عنهم كاقفوف  ِْٕصحابوأكاقف بُت يديو ك  ِْٔناأك  ِْٓخرىاأ ِْْإىل

اهلل عليو  ِْٗفلما ختمتها قاؿ النيب صلى ،بعد كل بيت ِْٖمُتحولو ياقولوف أ
ادلؤمنُت  َّْعلىك ذلك كبارؾ عليك  لقبل منكدلا يرضيو ك  كسلم كفق اهلل تعاىل

للمؤمنُت خَت ادلأموؿ حياقق لنا ك  ِّْفنسئل اهلل تعاىل أ ُّْ،مُتنفع هبا العباد أك 
 (ُُ)كىصىل ىكىاحلىٍمدي ًلل ًو سلم مث قاؿ الناظم اهلل عليو ك  اه الرسوؿ اهلل صلىّت

                                                             
 النص: صلي ُْٓ
 مساءها: النص ُْٔ
 النص: صلي ُْٕ
 النص: ذم ُْٖ
 النص: رام ُْٗ
 النص: صلي َِْ
 النص: صلي ُِْ
 قراءا: النص ِِْ
 كذلاا: النص ِّْ
 ىلا: النص ِْْ
 خرىاا: النص ِْٓ
 ناا: النص ِْٔ
 صحابوا: النص ِْٕ
 مُتا: النص ِْٖ
 النص: صلي ِْٗ
 ي: علالنص َّْ
 مُتا: النص ُّْ
 فا: النص ِّْ



ّٖ 
 

كيل  مىٍن ٓتىَتًٍ كىكيل  ميرًٍشدو كى  ًب حٍ الص  كى  ًؿ اٍل اى ا كى مى ل  عى  دٍ قى  نٍ مى  َتًٍ خى  يب  الن   ّّْىلى ا عى مى ل  سى 
كالصالة  ّْٓىذين البيتُت محد اهلل تعاىل ّْْذكر الناظم ىف ىىٍدمو يػىاٍقتىًدمٍ 

السادة  َْْصحابوأك  ّْٗلوأّْٖعلىك  ّْٕناـخَت األ ّْٔالسالـ علىك 
ادلؤمنات من كل داع مجيع ادلؤمنُت ك  ِْْعلىكائمة  الدين الكراـ ك  ُْْعالـاأل
احلمد  ْْٓ، كتاقدـ معٌتْْْليودؿ عليو ككل ماقتد باخلَت كمشارع إك اخلَت  ّْْإىل

حاجة صحب فالالاالؿ ك  ْْٕالكتاب ككذا معٌت ْْٔكؿالسالـ أكالصالة ك 
ٍسًئلي أى كى مث قاؿ الناظم  ،َْٓختصارذلك قصذ لإل ْْٗعادةإ ْْٖىلإ

اٍلكىًرمٍيي  ُْٓ
صى إً   ىذا البيت ّْٓذكر الناظم ىف اٍلعىمىل كىنػىٍفعى كيل  مىٍن هبىا قىًد اٍنتػىاقىلى  ٍِْٓخالى

                                                             
 ي: علالنص ّّْ
 : يفالنص ّْْ
 النص: تعايل ّْٓ
 ي: علالنص ّْٔ
 ناـ: االالنص ّْٕ
 ي: علالنص ّْٖ
 لوا: النص ّْٗ
 صحابوا: النص َْْ
 عالـ: االالنص ُْْ
 ي: علالنص ِْْ
 ىلا: النص ّْْ
 ليوا: النص ْْْ
 النص: يف ْْٓ
 كؿا: النص ْْٔ
 النص: معٍت ْْٕ
 ىلا: النص ْْٖ
 عادةا: النص ْْٗ
 ختصار: االالنص َْٓ
 سئلا: النص ُْٓ
 خالصا: النص ِْٓ
 حتسُت الباحث: ىف ّْٓ



ّٗ

نفع كل من كل عمل لوجو الكرمي ك   ْٔٓىف ْٓٓخالصاإل ْْٓسؤاؿ اهلل تعاىل
 ْٕٓبياتأمث ذكر الناظم عدة  ،حتصيل معنامن حفظا ك اشتفل هبذه ادلنظومة 

بػٍيىاتػيهىاأى سنة تاريح بنظمها باجلمل فاقاؿ ادلنظومة ك 
مىيػٍزه ًبعىد  اجليمىًل تىاًرخٍييهىا يلٍ  ْٖٓ

دبعد ىذه ادلنظومة سبعة كخسو َْٔبياتعدد أ ْٗٓفيعٍت أ حىي  غير  مجيىلى 
مائتاف  ُْٔلفأزكاف عدد سنة تاريخ نظمها مثاف كخسوف ك مي ،حركؼ مجل

 ادلنظومة فاقاؿ الناظم ِْٔسممث ذكر الناظم إ ،بعدد حركؼ مجل يل حي غر
يٍدىةى العىوىاـً ًمٍن كىاًجبو ىفً مسى يٍتػيهىا عىاقً  ّْٔرمحو اهلل تعاىل،(ُِ>رمحو اهلل<)

ْْٔ

ـً  يًٍن ًبالت مىا ىذه ادلنظومة عاقيدة العواـ من كاجب  ْٕٔسمإ ْٔٔفأ ْٓٔيعٌت الد 
ادلكلفُت،  َْٕىتضمنة العاقائد الواجبة عل ْٗٔهناكذلك أ ،الدين بالتماـ ْٖٔىف
باهلل العواـ، ك ىذه الشرح حتصيل نيل ادلراـ بياف منظومة عاقيدة  ُْٕفتاقدـ أقد ك 

النص: تعايلْْٓ
: اإلخالصالنصْٓٓ
: يفالنصْٔٓ
بياتا: النصْٕٓ
بياهتاا: النصْٖٓ
فا: النصْٗٓ
بياتا: النصَْٔ
لفا: النصُْٔ
سما: النصِْٔ
النص: تعايلّْٔ
: يفالنصْْٔ
النص: يعٍتْٓٔ
فا: النصْٔٔ
سما: النصْٕٔ
: يفالنصْٖٔ
هناا: النصْٗٔ
ي: علالنصَْٕ
فا: النصُْٕ



َْ

مؤلفو ٔتكة ادلشرفة علي يد   ِْٕمالءكتابتو بإتوفيق كقد كافق الفراغ من مجعو ك ال
 ،البنجارم ّْٕرشدالدين ابن ادلرحـو الشيخ زلمد أ كاتبو الشيخ زلمد شهاب

ابا من شهور سنة ، حسالظهر يـو الثالثا ثاين بشهر ذم احلجة ْْٕذافأ
 ْٕٕفضلأ ،صاحبها ْٕٔىخسُت من اذلجرة النبوة علكمائتُت كمثاف ك  ْٕٓلفأ

كالتابعُت ذلم  َْٖصحابوأك ْٕٗلوأ ْٖٕىعلالصالة كالسالـ كازكي التحية ك 
كلكاتبو ؤلفو غفر اهلل دل ،احلمد هلل رب العادلُتيـو الدين ك  ِْٖىلإ ُْٖحسافبإ

منهم  ّْٖحياءاأل ادلسلماتكجلميع ادلؤمنُت كادلؤمنات، كادلسلمُت ك 
مكة ادلشرفة  ْٖٔقد كتب عبد الرحيم ىذا الكتاب ىفك  .ْٖٓمُتأ ْْٖمواتاألك 

مد صا ح الًتاكم غفر اهلل لنا كلو مع تعلم من الشيخ زلمد مرحباف ابن زل
ُِٕ،ْٖٗمُتأ .الفردكس ْٖٖىاجلميع عل ْٕٖسكنلوالدينا كلوالديو كأك 

مالءا: بالنصِْٕ
رشادا: النصّْٕ
ذافا: النصْْٕ
لفا: النصْٕٓ
ي: علالنصْٕٔ
فضلا: النصْٕٕ
ي: علالنصْٖٕ
لوا: النصْٕٗ
صحابوا: النصَْٖ
حسافا: بالنصُْٖ
ىلا: النصِْٖ
حياء: االالنصّْٖ
موات: االالنصْْٖ
مُتا: النصْٖٓ
: يفالنصْٖٔ
سكنا: النصْٕٖ
ي: علالنصْٖٖ
مُتا: النصْٖٗ
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 الباب الرابع
 األفكار الرئيسية فى نص المخطوطة

 عقيدة العوام من واجب فى الدين بالتمام
وكانت  ،وىف ىذه ادلخطوطة ذلا النتائج حلصول عن الوفاق ىف ىذا الزمان

وفيو  ،صلى اهلل عليو وسلمحممد عن تاريخ النيب  شتملحمتوياهتا تادلخطوطة 
على إسراء ومعراج النيب حممد صلى ما وقع صحابو أى أتعلق عن أزواجو أو ي

 العوام للمكلفٌن.عقيدة ويتكون ادلوضوع ادلخطوطة عن  ،اهلل عليو وسلم
 حمتوياتو الذي ألف الناظم ىفاط إستنبأن يبٌن  الباحث أراد واآلن
بصفحة األوىل  لتفهيم القارء عند قراءتو، وبدأ الباحث واضحالشرح خمطوطتو ب

زوجة النيب مارية القبطية وكان ولدىا  تشتمل على أن ىف أول الكلمةآخره إىل 
  نصو.قوقس ىف مصر كما ألف الناظم ىف ملك ادلمن  وأتاه من سرية  ،إبراىيم

م، وكان النيب حممد صلى اهلل عليو وسلم أحد من ذرية إبراىيم عليو سال
نصو أن خدجية بنت خويلد الىت أوال زوج النيب صلى اهلل عليو وألف الناظم 

نبينا حممد صلى اهلل ذريتو وحمبة إىل كلفٌن مبعرفة م، وأراد ادلؤلف على وسلم
آل  قل :وقال اهلل تعاىل كتابو الكرميألف ادلؤلف الدليل ىف   ماكعليو وسلم،  

والجرام  ،{32سورة: الشورى:قربى }أسئلكم عليو أجرا إال المودة فى ال
وىو أربع من حممد صلى اهلل عليو وسلم، أوالد النيب على مكلفٌن أن يعرفوا 

 أنفار.سبعة  وكل أوالده اإلناث و ثالثة أنفار من الرجال
أم كلثم و  ،ورقية بنت حممد ،ناث وى  زين  بنت حممداإل من أمساءو 

بنت حممد، وفاطمة الزىراء بنت حممد، وكلهن أربعة أنفار، وكان من الرجال 
عبد اهلل ابن حممد، وإبراىيم ابن حممد كلهم سبعة وىو القاسم ابن حممد، و 
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خدجية بنت خويلد حممد صلى اهلل عليو وسلم أنفار وىؤالء من أزواج النيب 
 رض  اهلل عنهم أمجعٌن.

حسن وحسٌن، وقد تزوج  فاطمة عليا ومنها ولد السبطان ومهاوتزوجت 
الجرام على  ا، و مذكور فيو أنن رقية مث أم كلثوم بعد وفاهتعثمان ابن عفا

لصديق وعمر ابن ا ربعة وىم أبوبكراألصحابة مكلفٌن أن يعلموا خلفاء من 
اخلطاب وعثمان ابن عفان وعل  ابن أيب طال .

الىت مذكورة ىف النص وى   النيب حممد صلى اهلل عليو وسلم أزواج وكانت
وقال النيب حممد صلى اهلل  الصديق عائشة بنت أبو بكروىؤالء  تسعة أنفار

عليو وسلم عنها خذوا شطر دينكم عن ىذه احلمًناء مبعىن خذو أحكام دينكم 
وحفصة  ،عنها لكثرة روايتها ألن قوة حفظها  ومعرفتها وإطالعها ىف احلديث

ابن اجلطاب، وسودة بنت زمعة، وصفية بنت حي  ابن أخطاب من  بنت عمر
 هما السالم.ن أخ  موسى الكليم عليذرية ىارو 
وميمنة بنت احلريث اذلاللية خالد عبد اهلل ابن عباس رض  اهلل عنهم،  

خمر ابن حرب أخت معاوية رض  اهلل عنهم، وىند بنت  ورملة بنت أيب سفيان
 ، وجويرية بنت احلارث سيد بين ادلصطفى.أيب أمية، وزين  بنت جهش
ؤمنين من بالم :النبي أولىىقال اهلل تعالكما   وكلهن أمهات ادلؤمنٌن
وقولو تعاىل ىف آية األخرى  ،{6سورة األحزاب:أنفسهم وأزواجو أمهاتهم }

وماكان لكم أن تؤذوا رسول اهلل وال أن تنكحوا أزواجو من بعده أبدا إّن 
 .{32سورة األحزاب:} ذالكم عند اهلل عظيما

ىف غزوة أحد ودفن بو وىو سيد  عمو محزة ابن عبد ادلطل  وإشتشهد
عراج النيب صلى سراء ومعنو،وألف الناظم النص بعده عن إ رض  اهلل الشهداء
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عن إسراء ومعراج  مكلفٌن أن يعتقدواوج  على ياهلل عليو وسلم وفيو مكتوب 
نبيو باألسراء من مسجد عاىل أكرام ، ألن اهلل تالنيب حممد صلى اهلل عليو وسلم

 مسجد األقصى ليال.احلرام إىل 
وقد رجع إىل مكانو ومل يربد مكان مضجعو من حرارة جنبو صلى اهلل 

سبحان الذى أسرى بعبده ليال من المسجد  :لىوقال اهلل تعاعليو وسلم، 
إنو ىو  الحرام إلى المسجد األقصى الذى باركنا حولو لنريو من آياتنا

 .{1:سورة اإلسراءالسميع البصير}
النيب ربا كلما،  للسماء حىت رائ وكان ىف ليلة اإلسراء ادلعراج عروجو

مكلفٌن أن يعتقدوا أن اهلل تاىل أكرام النبيو بالعروج إىل السماء يعىن جي  على 
بعد أن أذن جربيل عليو السالم، وأقام النيب حممد صلى اهلل عليو وسلم الصالة 

 ىف بيت ادلقدس. عليهم السالم ركعتٌن إماما جبميع األنبياء وادلرسلٌن
مسجد ه النيب صلى اهلل عليو وسلم من مسجد احلرم إىل سًن فاإلسراء 

األقصى ليال وكانت ىف ليلة اإلثنٌن السابعة والعشرين من شهر رج  قبل 
العروج صعوده صلى اهلل عليو وسلم إىل السماوات حىت جاوزىا و  اذلجرة،

 منتحيا إىل العرش.
سى وحي  عليهما فرائو ىف السماء األوىل آدم عليو السالم، وىف الثانية عي

السالم، وىف الثالثة يوسف عليو السالم، وىف الرابعة إدريس عليو السالم، وىف 
اخلامسة ىارون ابن عمران عليهما السالم، وىف السادسة موسى الكليم عليو 

 السالم، وىف السابعة إبراىيم اخلليل عليو السالم.
عليو وسلم بعد النيب صلى اهلل  أي أن ،وقول الناظم حىت رائو إىل آخره

جاوزه السماوات السبع وصل إىل أعلى مكان حتت العرش، فكشف اهلل عن 
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نبيو احلجاب فرائ النيب ربو بال كيف وال إحنصار أى بالتشبو وال تصوير، ومسع 
 النيب صلى اهلل عليو وسلم كالما ربو بال حرف وال صوت.

و ليلة اإلسراء نبيأن اهلل تعاىل أكرام كلفٌن أن يعتقدوا لك جي  على ملذ
رف وال صوت وال وادلعراج برؤيتو ومساع كالمو من غًن تشبيو وال تصوير وال ح

نبيو و على أمتو مخسٌن صالة، جهة وال مكان، وذلك أن اهلل تاىل إفرتض 
 وسأل اهلل تاىل التخفيف فخفف عنو حىت جعل اهلل لو مخس صلوات.

ىل أمر على ادلكلف أن يعتقد أّن اهلل تعا نصو أّن جي ىف  الناظم وقال
سراء وادلعراج وفرض مخس صلوات، لغ أمتو باإلنبيو صلى اهلل عليو وسلم أن يب

وكل وقع ىف ليلة واحدة ورجع النيب صلى اهلل عليو وسلم إىل مكان نائما فيو، 
ومل يربد مكانو من حرارة جنبو، وجي  على ادلكلف أن يعتقد بال شك وال 

ري .
معراج النيب صلى اهلل عليو وسلم ىو بإسراء و  صدقتما أول الذي يوأ

أبوبكر الصديق، وكان لو إميانا قويا ىف قلبو، كما قال النيب صلى اهلل عليو 
وقال اهلل وسلم:لوزنو إميان أبوبكر بإميان ىذه األمة لزحح إميانو على إمياهنم، 

سورة المتقون}بالصدق وصدق بو أولئك ىم والذي جاء تعالى: 
 .{22الزمر:

 نصو،أن يعتقدىا كما ذكر الناظم ىف  وىذه العقيدة واج  على ادلكلف
لك أنو رائ النيب صلى اهلل عليو وسلم ىف وذ تبو أمحد ادلرزوقىو ىذه ادلنظومة ك

لف ومأتٌن ومثان ومخسٌن سنة، ليلة اجلمعة من أول شهر رج  سنة أمنامو 
ىف منامو:إقراء منظومة التوحيد الىت من  وسلموقال لو النيب صلى اهلل عليو 
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حفظها دخل اجلنة ونال ادلقصود إىل اخلًن فقال لو: وما تلك ادلنظومة يارسول 
 اهلل صلى اهلل عليو وسلم.

من رسول  مسعهلل عنهم واقفون حولو فقالوا لو إوكان أصحابو رض  ا
بسم اهلل الرمحن الرحيم  فقال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قل ابدء مايقول،
صل  اهلل عليو وسلم  بدء بسم اهلل و الرمحن إىل آخرىا، و رسول اهللفقال أ

ه يف منامو فوجده حمفوظا من أوذلا إىل قرء ما رأستيقظ من نومو يسمعو فلما إ
آخره.

ولقبو ادلرزوق  نسبة إىل العارق  أمحد ادلرزوقى ولك ىذه ادلنظومة كتبولذ
قى الكفاىف الذي أبوه من زرية احلسن، وأمو من زرية احلسٌن باهلل سيدي مرزو 

وكان ىذه ادلنظومة قد وافق الفراغ من مجعو وكتابتو رض  اهلل عنهم أمجعٌن، 
الدين ابن ادلرحوم  يد كاتبو الشيخ حممد شهاب مؤلفو مبكة ادلشرفة على بامالء

احلجة، حسابا من ، يوم الثالثا ثاىن بشهر ذى رشد البنجاريالشيخ حممد أ
 شهور سنة ألف ومائتٌن ومثان ومخسٌن من اذلجرة.
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الباب الخامس
 خاتمةال

الخالصة .أ 

أن  :م ها بعض ال نائج ج ومنا نتسن اإل الباحث حبث السابق وجدىف 
مبك  املشرف  على ىف  الشيخ حممد شهاب الدينبإمالء ألفه  طخوطة  هذه امل

يطم الثالثا ثاىن بشهر ذى احلج ، حسابا من شهطر تس   ألف ومائنني  يد،
عن تاريخ  هاشنمل فيتو  بالعقيدة, اياهتحمنط  توكان ومثان ومخسني من اهلجرة،

 . حممد صلى اهلل عليه وتسلم ال يب
بنعديل األخواء من  حتقيق ال صل  األتساتسي  يف هذه الرتسال  هي مشكو 

م هج إعنماد على نسطخ  الينيم  بكيفي  ب غري أن يغري معىن أصال ىف ال ص،
وىف . نسطخ  العادي  بكيفي  يعىن امل هج املعنمد على نسطخ  الينيم  لطجيالفيلط 

فيه، حتقيق ال ص هذه الرتسال  تسنعمل كيفي  النالي  وهي إعواء النفسري 
ه، وجعلت الكلم  الصعطب  فيه مفهطما للقارء، وأما أفكار األتساتسي تعديلو 

 وما تنعلق هبا.حتنطى عن عقيدة 

نقد واإلقتراحاتال .ب 

 حناجإلك والبحث ، لذخواء يف جه  الكناب  تطجد هذه الرتسال  األ
 إىل ال قد والنصليح لنقريب الكامل ىف هذه الكناب .  الباحث

"عقيدة العطام من واجب ىف الدين  عن خموطة  يحيناج البحث الدقيق
األخرى بشكل العام ملعرف  الك طز اإلتسالمي  السابق  يف   واملطخوطة بالنمام"
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الكناب  صدرا ىفجعلها مك كذلها و ظحفخصطصا، وأرخبيل عما. و  أتشيه
 .وتقدما ألتشيه حتت فهم الشطخصي  والناريخ والثقاف 
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