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من تأليف هذه الرسالة حتت  فيقهفقد انتهت الباحثة بإذن اهللا وتو   .املرسلني، سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ا فيه، والصالة والسالم على إمامهللا رب العاملني، محدا طيبا مبارك احلمد بسم اهللا الرحمن الرحيم  أ يف املخطوطة جوهرة التوحيد " التوحيد حتقيق النص وأفكروهاجوهرة " املوضوع كليمة الشكر أتشية ولرئيس قسم اللغة العربية  ابندكومية ريي اإلسالمية احلسعة الرانيف اجلاموتقدم الباحثة الشكر ملدير اجلامعة وعميد كلية اآلداب وعلوم اإلنسانية    .الدنيا واآلخرةإمتام كتابة هذه الرسالة إشرافا جيدا كامال، فتسأل هللا هلما العفو والعافية، يف على مساعدم وجهودمها يف إنفاق أوقاما لإلشراف الباحثة يف  املاجستري ة،خري النساء أحسن عمال صاحلو  ،ر، املاجستري.الدين ع الدكتورندوس نور خبالص شكرها لفضيلة املشرفني مهافإن الباحثة يف هذا املقام تتقدم   .وأدا يف قسم اللغة العربية S.Humللحصول على شهادة  الطلبةعلى اإلنسانية جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية كمادة من املواد الدراسية املقررة وقدمتها لكلية اآلداب والعلوم . مة الشيخ ابرهيم اللقاينالعالعلم اللشيخ 



والعائلة احملبوبني على  نلشكر واحلب إىل أحب الناس والديوكل ا  .فتسأله تعاىل أن جيزى هلم يف عطائه، وأن يرفع درجام، إنه مسيع جميبوأدا وجلميع احملاضرين واحملاضرات على مساعدما يف كتابة هذه الرسالة،  ب يف الدنيا  الثوابهذه الرسالة لعل هللا أن حيريهم أحسن  دعائهم يف إمتام وترجو الباحثة  . يف إمتام الرسالة دوهاوأخريا إىل األصدقاء الذين ساع. واآلخرة  بند أتشية، ٢٠ جويل ٢٠١٨ م.                فردا ينتي    .خري اجلزاءهلم بالدعاء عسى اهللا أن جيزى 



وعة، وهذا التحقيق حمقيق النص استخدمت الباحثة الطريقة ام. النص وافكرها يعين حتقيق عن مسألتنيمركز  ،هذه البحث. يخ ابرهيم اللقاينالعامل العالمة الش فهمؤل" النص وأفكارها جوهرة التوحيد حتقيق: "كان موضع هذه الرسالة   ، املاجستريةنساء أحسن عمال صاحلخري ال: الثاين  ناملشريف  ر املاجستري.الدكتورندوس نور الدين ع: األول  ناملشريف  صفحة ٥٧: حجم الرسالة   جوهرة التوحيد حتقيق النص وأفكارها: املوضوع    ٢٠١٨أغستوس  ٠١: تريخ املناقشة   قسم اللغة العربية وأدا/ كلية األداب والعلوم اإلنسانية : القسم / كلية   ١٤٠٥٠٢٠٦٨ :رقم القيد   فردا ينيت: إلسم   تجريد موعة مشكر  ٠٠٠٤، ٠٢االول برقم خطوطة امل هو ،خمطوطاتانعلى عتمد ي موسيوم (س يذين ادر  موعة ٨٧٣، ٠٧ ةالثاني خطوطةوامل) فادر موسيوم( م العالمة الشيخ لعلوفقا ا. دةلعقائالعلم اث هو أفكارها يعين نتائج البح) هآتشي الوحيد الذي هو املكان الذي يعتميد على كل أن اهللا  يبني  هوقاين، لابراحيم ال   .مل يلد ومل يولد، ومل يكن له كفوا أحد. ئناتاالك
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قبل أن . الفيلولوجي هو علم أن موضوع البحث املخطوطة القدمية  خلفية البحث  . أ مقّدمة الباب االول  ١ هذا إصنايف، حسنا توضيح استباقي طرق موضوًعا تفاصيل فيلولوجي  الكتابات اليدوية آثار السلف هو مجيع ماّدة . مامعّين عند خمطوطة هاهنا الكتابات اليدوية قي قرطاس ذلك . الروطانتدمر، ِقرفة، و ، حنن قي قرطاس يف اللغة اإلجنليزية  املخطوطةاللغة التيّين مسمى  يف. النصوص اللغة املتشرداملخطوطة اللغة جاوا و بايل، ِقرفة و الروطان معتاد صاحلة لالستعمال قي تدمر ارتد كثرا قي : اللغة جاواارتد قي املخطوطة اللغة مياليو و عموًما  باختصار النظام املنسق   (handschrift)الربنامج النصيخظ اليد يتم استدعاء متنوعة من التعبري عن أفكارهم ومشاعرهم نتيجة الثقافه شعوب املضي كل موضوع حبوث فقه اللغة هو خط اليد الذي يقوم بتخزين جممعوعة  ١ .handschriftاللغة هولندي مسمى بYكلمة ويف   ,manuscriptمسمى 
)Hs(  ،األحرار للجمعلواحد )Hss (للجمع )Manuscript ( باالختصار مرض                                                            واحد مرض التصلب العصيب املتعدد ملرض التصلب العصيب ) Ms( واحد

 1 Edwar Djamaris, Metode Penelitian Filologi (Jakarta : 2002), hal.3 



حيث أن اخلرسانة ورقه الكائنات اليت ميكن أن ينظر إليها . املتعدد للجمع   ٢ وصّية " األجسام"ة  العلوم اإلنسانية، ميالتعريف حبث القد يف  ٢.أو عقد واملخطوطات والنص  . اخلطابات القابل للقراءة من خمطوطة، على أنه نصاخلطابات الوارد فيه، أو  اإذ. مكتوب ويسمى هذا النوع من خمطوطة ، املخطوطات "حاوية"املخطوطات هو : هي النقابات اليت ال ميكن فصلها الذي  نليس فقط أا ختتلف بشكل واضح عن احلواس، ولكن ألن ااالوالفرق يف املصطلح ومعىن خمطوطات والنص مهم جدا . توياتمبا أّن حم ، يف حني أن النص يصبح tekstologiالنص هو جمال الدراسة . يدرس خمتلف وهذان ااالن هي املعرفة فروع االنصناط من . جمال دراسة كوديكولوجي فيليلوجي، هو جمال املعرفة درسة يف أندونيسا املخطوطات و " جذع شجرة" من من كلمتني وهو  philologiaكلمة الفيليلوجي من اليونان وهي    ٣.النص القدمية
philos  و" احلب"وهو مبعىن logos  ،كما ". العلم"أو " كلمة"مبعىن الكالم " مبعىن  philologiaيف تطوير ". اجلمولو احلب"حرفيا، كلمة فيليلوجي هي  السعيد "، "السعيدة للعلوم"مث الذي يصبح تطور إىل " السعيد احلديث                                                            

2 Siti Baroroh Baried dkk, Pengantar Teori Filologi, ( Yogyakarta: BPPF: Seksi Filologi 

Fakultas Sastra, UGM, 1994), hal. 1 dan 55 
3 Karsono H Saputra, Pengantar Fiologi Jawa (Jakarta : Wedatama Widya Sastra: 2008), 

hal.4 



أعمال "ت قيمة عالية، مثل ، مث سعيدة لكتابة كتابات ذا"للكتابة   ٣ أما ما يتم نقله . قةجزء من أصحاب الثقافة السابقة والقراء يف أوقات الحاملخطوطة هي يف األساس وسيلة لالتصال بني الكتاب الذين هم   ٤."األدب القراء : بني القارئ والنص بشكل عام، شكل االتصال هو أحادي االجتاهاملخطوطة، كما التواصل  تضمناالتصال فهو النص الذي هو م أو موضوع الميكن اختبار . تفعل عملية قراءة النص بكل معىن وتفسري النص الذي يقرأ يات الستخدمة إذا كانت األحكام التفسريية باستخدام األدوات واملنهج وهي أن : أي بطلبة استالل) بالتوحيد(،٧اللغة هي لؤلؤة جوهرة يف  ٦.ال تزال احلياة اليومأجنزت يف املاضي بسبب افرتاض بقاء الكتبابة الواردة يف القيم ذات الصلة دراسة عن األعمال اليت . املتصلة بالعمل يف املاضي يف شكل كتاباتحتقيق النص فقه اللغة كتخصص، فقه اللغة هلذا يعرف العلوم   ٥.صنمن إطار علمي العلم بأن : والتوحيد لغة. يأيت املتكلم يف طالعة كالمه مبا يشعر مبقصوده                                                              ٨.م٢/شرح جوهرة التوحيد. مبعىن الفنالشيء واحد؛ وشرعا 
4 Kun Zachrun Istanti, Studi Teks Sastra Melayu dan Jawa,  (Yogyakarta: Elmatera 

2010), hal. 4 
5 Karsono H Saputra, Pengantar Fiologi Jawa, hal.26 
6 Kun Zachrun Istanti, Studi Teks Sastra Melayu dan Jawa, hal. 4 
7 A.W. Munawwir, Kamus Al munawwir Arab- Indonesia terlenkap. 



لكل حبث له أغرض وكذلك يف هذه الرسالة، ومن أغرض هذه البحث  أغرض البحث   . ج ية يف املخطوطة جوهرة  التوحيد ؟ما فكرة أساس .٢  كيف حتققيق النص جوهرة التوحيد؟  .١  : هي  على األسئلة اآلتية ةاعتمادا على هذه املشكلة، فحد الباحث      مشكلة البحث  . ب     ٤ ، حتفة املرسلة إىل روح النيب حتقيق النص )٥٢١٣٠٣١٦١(إقبال موالنا،  .١ الدراسات السابقة  . د . ملعرفة فكرة أساسية يف املخطوطة جوهرة  التوحيد .٢ .حتقيق النص جوهرة التوحيد .١ :فهي . ه١٢٧٧، حتفة املريد شرح جوحرة التوحيد، الشيخ إبراهيم بن حممد بن أمحد الشافع البيجوري ٨                                                                                                                                                                .  خلق الناس والعامل مرتباوعام املثال وعامل األرواح وعامل اإلنسان الكامل، وهذه املرتبة تكلم أصول مل األجسام األحادية والوحدية وعا: ومن ناحية األفكار هي املرتبة السبعةاليت حصلت عليها الباحث من ناحية التحقيق النص يقارن الباحث نصان، ومن التائج . ومن املنهج املستخدم هو منهج الفيلولوجي اجلمعية. وأفكارها  ١٧.ص



وهي أن يأيت : استاللأي بطلبة ) بالتوحيد(،٩جوهرة يف اللغة هي لؤلؤة جوهرة التوحيد .١  : تاج الشرح وهي ملوضوع هذه الرسالة هناك اربعة مصطالحات اليت حن     معاني المصطلحات. ه   ٥ العلم بأن الشيء : والتوحيد لغة. املتكلم يف طالعة كالمه مبا يشعر مبقصوده الزخمشري املثال  قالالنصوص، بية علم الفلولوجي هي حتقيق يف اللغة العر   حتقيق النص .٢ ٢١٠م/ شرح جوهرة التوحيد.واحد؛ وشرعا مبعىن الفن  رب، أى أعلمه لكم وأعرف أنا أحق لكم هذا اخل: وهببغهم خرب فلم يستيقنمنه وحققت اخلرب فانا أحقه، وقت على حقيقة، ويقول الرجل الصحابة اذا كنت على يقني : وأحقققهحققت االمر : عسس البالغة يف كتاب نقال الكالم األصلي  ١٢معىن النص هو حمتوى أو حمتوي املخطوطة  ١١.حقيقته                                                             األفكار .٣ ١٣. رواية، نص املسرحيةنص ال: فنقول. املكتوب سواء خمطوطا مطبوعا
9 A.W. Munawwir, Kamus Al munawwir Arab- Indonesia terlenkap ١٧.ص. ه١٢٧٧التوحيد، الشيخ إبراهيم بن حممد بن أمحد الشافع البيجوري، حتفة املريد شرح جوحرة  ١٠ 
11 Nabilah Lubis, Naskah, Teks dan Metode Penulisan Filologi (Jakarta : Puslitbang 

Lektur Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Depag RI, 2007), hal.18  
12 Nabilah Lubis, Naskah, Teks dan Metode Penulisan Filologi, hal. 29  ٣٣٨.ص. ٢٠٠٩). دار املعتترت: عمان(نفواف نصار، معجم املصطلحات األدبية، ١٣  



العلم الذي يدرس ما : علم األفكار ١٤كانت كلمة األفكار من فكر   ٦ يف هذا الدراسة هو منهج  ةالباحث تث الذي استخدممنهج البح    منهج البحث  . و ١٥.و فرانسي بيكونتراسي لعلم األفكار الذي خيصه معتمدا يف ذلك على سابقيه أمثال جون لوك الكاتب الفرنسي دستوت دي  ١٧٩٦وقد  ابتكر هذه الكلمة . سبق ذكرة باستحدام هذا املنهج يتم حتقيق النصوص اجلديدة و . على القراءت الصحيحةاملخطوطة املختارو فهي اليت هلا القراءت على أساس تقدير عددها بأا شاهدة ويف العام، أن . واالختالفات بني املخطوطات ليست كبرية. كلها متساويةو استخدام هذا املنهج يف الفيليلوجي أو حتقيق النص إذا كانت قيمة  . اجلمعية  .ومجع املخطوطات املوجودة
“Pedoman Penulisan Skripsi (Jurusan Bahasa dan Sastra Arab) Fakultas 

Adab UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh”                                                             ٤٥. معجم املصطلحات األدبية، ص نفواف نصار، ١٥   ٤٥. صمعجم املصطلحات األدبية ، نفواف نصار،  ١٤  



جمموعة الكلمة من   philologiaكلمة الفيلولوجي من اللغة اليونانية  وكان  مفهوم تحقيق النص  . أ  اإلطار النظري الباب الثاني  ٧  
philos  و " احلب" أو  ١"الصاحب"مبعىن“logos”  النصي يف املخطوطات، البحث الفيلولوجي حتديدا يركذ على النصوص يسمى النقد كلمة أو النص الواردة . لذلك فمن الواضح الشكل واملعىن. أصلها وسباجينياالفيلولوجي يف حرفيا بيمعىن حب الكلمة يعتبري، تصحيح، مقارنة، وصفها، . ٢"علم"مبعىن الكلمة)textual criticism ( أو)textologi( .أغراض . ولكن أيضا العلم الذي حيقيق يف ثقافه أمة قائمة على املخطوطةالفيلولوجي ليس فقظ مشغوال بالنقد النص، فضال عن التعليق التوضيحي، . مث تطور الفهم اللغوي من معىن احلب يف الكلمات إىل احلب يف العلم . املخطوطة أو املواد املستخدمة لكتابة النص، ويسمى على الكوديكولوجيلولوجي اليت تركذ على البحوث الفي                                                            1 Oman Fathurrahman,  Filologi Indonesia Teori dan Metode  (Jakarta:  2015), hal. 12  2 Nabilah Lubis, Naskah, Teks, dan Metode Penulisan Filologi (Jakarta : Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Depag RI, 2007), 18 



التحقيق هو االصطالح املعاصر الذي يقصدبه بذل عناية خاصة    تحقيق النص  أراء الفيلولوجي في  . ب  ٣.سابقاواألدبية والعادات، ونظرة عاملية ألمة وفقا حملتنويات املخطوطة كما سبق ذكرة نعرف اخللفية الثقافه اليت تنتج مثل هذه  األعمال األدبية، مثل املقتقدت أن من البحوث الفيلولوجي، ميكننا . مايزال هو نفسه، وهذا املخطوطة    ٨   عبد السلم    ٤٢. مكتب السنة، الصفحةحتقيق النصوص وشرها، حممد هارن، ٤ Edwar Djamaris, Metode Penelitia Filologi (Jakarta : CV Manasco, 2002), hal. 6 3                                                            إىل أي مستوي حقيقة املادا؟ .٣  ؟همناسبة مبذهب مؤلف التاؤلف ىهل حمتو  .٢  هل صحيح مؤلفة احملقق كتابة مؤلفة أصلي؟  .١  : حتقيق هو دراسة متأنية لعمل يتضمن مايلي    ٤.يكون إىل الصرة الىت تركها مؤلفههو الذي صح عنوانه، واسم مؤلفه، ونسبة الكتاب إليه، وكان متنه اقرب ما فالكتاب احلقق .  ميكن التثبت من استيفائها لشرائط معينةخطوطات حىتبامل



كبري إلظهار العمل الكالسيكي يف شكل جديد وبالتايل حتقيق هو مسعى   ٥.وغريهابيان عن األشيا اليت واضيحة، كإسم الشخص والتاريخ املويب واألحداث  .٥ .االشيةالتحقيق والتحريج كل آيات القرآن واألحاديث النبوية وذكر مصدر  .٤    ٩  Nabilah Lubis, Naskah, Teks, dan Metode Penulisan Filologi, hal. 19 5                                                                  . تلو اآلخرحترير اجلمع، أكثر من خمطوطات واحدة، فيما يلي وصف طريقة التحرير واحدا يف حترير النص العام ميكن بيطريقتني، أول حترير املخطوطات واحدة واثنني من   طريقة حترير خمطوطة  أنواع تحقيق النص . ج .وسهل الغهم



باستخدام ويف حتقيق النص . واللغة حيث حتتج إىل املعاملة اخلصة أو املفضلةتستخدم إذا كانت خمتوى املخطوطة  قصة مقدسة ومهمة من الدين والتاريخ وهي . طريقة الدبلوماسية  هي الطريقة اليت أقل استخدامها يف حتقيق املخطوطة  طريقة الدبلوماسية .١    ١٠ هذه الطريقة  مستخدميوالغرض من . م حمتوى النصطريقة الدبلوماسية تقدّ  ومها . حتقيق خمطوطة اجلمع وهي حتقيق النص يف املخطوطتني أو أكثر بطريقني    :طريقة تحقيق مخطوطة الجمع      .الدبلوماسية هو احلفاظ على النقاء النص  Edwar Djamaris, Metode Penelitia Filologi hal. 25 6                                                           املخطوطات املختارة هي تلك اليت لديها أغلبية القراءة على أساس أن عند بشكل عام . كبرية جدا نفس االختالف بني املخطوطات ليستتقريبا وتستخدم هذه الطريقة عندما تكون قيمة املخطوطة وفقا لعلم اللغة املزعوم هو   يةالطريقة اجلمع .١  ٦: الطريقة املشرتكة والتأريضة



من املخطوطةت عالية اجلودة مقارنة مع املخطوطةت األخر اليت مت فحصها الطريقة إذا كان وفقا للتفسري هناك واحد أو جمموعة من  استخدامٍ يتم   ةيضيالطرقة التأر  .٢  ٧. جديد ومركب من مجيع ملخطوطات املوجودةمع هذا الطريقة، والنص حتقيق هو نص . املخطوطا هو بشاهد القراءة احلقيقية    ١١ . خمطوطة هلا قراءة جيدة بكمية كبرية .خريهاوالتاريخ، وما  ،واألدب ،جهة اللغة  Nabilah Lubis, Metode Penelitia Filologi hal. 97  8 Edwar Djamaris, Metode Penelitia Filologi. hal.26 7                                                             ٨. فهم النص قدر اإلمكانوحترير النص يف مجيع أنواع األخطاء اليت حتدث يف وقت النسخ حبيث ميكن الغرض من حترير النص مع طريقة التأريض هو احلصول على نص التوعية    .أساس أو نص أساسيميكن اعتببارة أفضل سيناريو وميكن استخدمه ك



وخمطط خمتوي  kolofonوحالة الربنامج املخطوطة، واملكتوبة خمطوطة واللغة و يتموصف مجيع املخطوطات يف نفس منط رقم املخطوطة، وجم املخطوطة الطريقة املستخدمة يف وصف هذه املخطوطة هي املنهج الوصفي،    تحديد المخطوطة  . أ وصف المخطوطة الباب الثالث  ١٢ من نص خمطوطة جوهرة  تنييف هذا البحث نسح ةالكاتب ةوجد ١.القصة نظرا " شراحا"البحث ومصدر البيانات األولية فهي خمطوطتان من غري نص ولكن اليت تستخدم كمادة . منها "شراحا"أحد منها نص بيان التوحيد و  و  oxordium فيهقصري  جوهرة التوحيد هو فله نص  نصّ ال كانتو      . إليهما خمطوطة مجيلتان وسهولة يف قرائتهما kolofon .Oxordium  1                                                           ي نص إفتهاح حمتوي املخطوطة الذي يقع يف هو أ Edwar Djamaris, Metode Penelitia Filologi (Jakarta : CV Manasco, 2002), hal.11  



املخطوطة، وصارت من اية ههو نص الذي يقع يف الن kolofonالبداية وإما   ١٣ و  kolofonطويلة وهلا النص املخطوطة و  لتأخريوا. ىسفلالإىل  العليعادة 
scholia .حافة الصفحة، غري أن ىف هذه املخطوطة  النص أي اهلامشية يف نص  هياملخطوطة الذي و  النص لذلك أخذ الكاتبو ، oxordiumليس له  ومراد من النص املفرد هو كل حمتويات . من املقاالت مفرد وليس جمموع واستخدم الكاتب يف . جمموعا من القصص احملتلفة أوغريها التخّصصاتية الصفحة على العنوان الوحد وليس انهالالنص الذي حيتوي البداية إىل  ث لتحقيق الّنص وإعادة حللنّص األول كنص للب) أ(هذا البحث رمزي  حمتوى ، وكان هذا احملطوطة )٠٠٠٤، ٠٢(رموز أو برقم اجلرد ) أ(ونص  Lueugputu Jl. Ampera Desa Blang Glong Kecamatan Bandar Baru Pidie Jayaمنطقة  )فادر موسيوم( قريةمشكر  لعائلة داملفر  النص هذا النص هو        )أ(نص . ١  :وسيشرح الباحث كلتيهما كما تلي. اإلعمار، للنص الثاين كنص املقارنة ة يف بيان ليالقل اتذ، نبيم الشفيعامى اإلو ، جممعوعة فتجمموعة النص ل مّلف يالسب اية، هد)مل يتم ذكر املؤلفني والناسخني(مدية واحلديث الص



للمريد يب ية شيخ الشرتّ  طريقة فيةيكبيب حسن بن حبيب عبداهللا احلدد،  ح  ١٤ وم من الشهر على ف على بداية اليير عالتفية يك. اصعامل التوبة من مجيع عدات حرف تاريخ، فصل يف ريب، ب يف التاريخ العالكتاب عندت الطال احلج حممد طاهر (طريقة الصمدية سلسلة  ،يدة ونشيةوقة السعذكر األ حممد دود (طريقة شرتية زق القبول نافيع، سلسلة ب الر اعدة اجللق، )تريو ام مقدمي لإل القول لة يب جوز العمل يبا، الرسد السرجيائ، فو )ينااللق ابرهيم املشيخ الع( جوهرة التوحيد ، منت)ن عبداهللا من حممد طاهر تريوب ه،  ١٣٠شهر الشعفار  رشاد العيبد النتهى يف نسخة منه يف مكة يفه، ا ١٣٠يف مكة املكرمة  النسخة يف) شات خدم تلبة العلم يب املسجيد احلرمشيح السيد ايب بكر بن السيد حممد ( بعة ت اجلمعة يب األر ي يف سعالشف وكاتب أو يدوي أو خمطوطة، ومؤّلف العلم اللمة الشيخ ابرهيم اللقين، والنص األجبدية والعربية اليت تألف من النصوص املكتوبة خبط . الشعري الني  طول وعرض ومعيار. الشيء معيب هذا النص كل ألوراق ال تزال مجيل Cathword ة صفحات كان فيهويف عد. الشيخ حممد السمان تري نّساخ هو



يف هذا مث الورقة لون أبيض وغري وقليل ممل،   cm ٨× ١٢، النص  ١٥ ومكتوب باستخدام احلرب األسود التقليدي السميك فقط وخطّه . مناسب cm ١٢ × ٢، ١٧ طول وعرض الصفحة املخطوطاتمعيار و       . أوروبيةوألكسرعربية، والنص شعرري، مث املادة أو قاعدة املخطوطة هي ورقة ، اللغة هي اللغة العربية هالل وقاء )watermark(املخطوطة عالمة مأية  أسطري يف كل  ٧ وعد أسطري نّص جوهرة التوحيد يف العام فهي. النسخي ورقة بيضاء وال . صفحة) واثنني وعشررين( ٢٢صفحة، يف هذا النص  وهلا كتابة صغرية على حافة النص، ويف عدة . زخرفة على حافة النص على اجلانب اىل ) لإلنتقل الصفحاة توجيه( chathword صفحاة كان فيه امت النص ا�ي حيتوي  kolofon وفيه. اجلانب األيسر من الصفحات اليمىن�    .جوهرة التوحيد حتقيق النص وأفكارهارسول اهللا يف النهاية إشارة إلىل اية نسخ كتاب �ىل الصالة والسالم �ىل 



هذا النص  ةد الباحثووج .حممودشه بندا اتيشة يدينعالالشارع السلطان منطقة  موسيوم آتيشة، قرية ذين ادروس لعائلة داملفر  هو النصهذا النص   )ب(نص  .٢  ١٦ نص األجبدية والعربية اليت تألف ، وال)٨٧٣، ٠٧(برقم اجلرد ) ب(النص . الديناخلريدة البهيه هو شارة من نذهم التوحيد وجوهرة التوحيد شارة من العلم وطة النص جمموعة، الذين يف النص من وكان هذا احملط. مباشرة منه احلائزين ومعيار ، cm ١٢ × ٢، ١٧، النص طول وعرض ومعيارومعيار . الشيء معيب هذا النص كل ألوراق ال تزال مجيل سعيد عشي الشفسعي  هو وكاتب أو نّساخ .أمحد منصور شيخ درديرومّلف . ةمن النصوص املكتوبة خبط يدوي أو خمطوط   . قاعدة املخطوطة هي ورقة أوروبيةمستويات، اللغة هي اللغة العربية وألكسرعربية، والنص شعرري، مث املادة أو الورقة لون أبيض وغري وقليل ممل، وختم الورقة بكتابة حروف اهلالل ثالثة مث  .cm ١٥، ١٦ × ٩  cm ٢٣ × ١٧طول وعرض الصفحة املخطوطات 



. Iluminasiصفحة وحيدة لديه  وRubrikasi  01ديها يف هذه املخطوطة ل. النسخيومكتوب باستخدام احلرب األسود واحلرب األمحر السميك وخطّه       ١٧ أسطري يف  ) محسة عشر( ١٥عد أسطري نّص جوهرة التوحيد يف العام فهي  و ستة عشر أسطري ، يف هذا ) ١٦(كل صفحة، ولكن على صفحة واحدة  وهلا كتابة . ورقة بيضاء وال زخرفة على حافة النص. صفحة) عشرة( ١٠النص    Siti Baroroh Baried, Pengantar Teori Filologi (yogyakarta: BPPF Seksi Filologi Fakultas Sastra UGM, 1994, hal.67 3 Edwar Djamaris, Metode Penelitian  Filologi, hal.6 4 Nabilah Lubis, Naskah, Teks, dan Metode Penulisan Filologi (Jakarta : Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Depag RI, 2007), hal. 97 2                                                            ٤.املخطوطات املوجودةوذا الطريقة نص متحقيق هو النص اجلديد واجلمع بني مجع .الصحيحةاملختارة يف هذا التحقيق هي اليت أكثر قراءة ألا شاهدة القراءت والقراءت  ٣.وكذلك أكثر املخطوطات متساوية ٢.كنت قيم املخطوطة متساويةبالنظر إىل الطريقة اجلميعة اليت كما قالت نبيلة لبيس و سيب بررة، إذا    مقارنة النص  . ب  .١٠و  ٣يف صفحة  صغرية على حافة النص



، وتستخدم هذه الطريقة لتحديد النص )ب(و ) أ(مث قام مبقارنه بني نص   ١٨ ) أ(املقارنة، اختار البحث نص  وبعد. املناسب بينهما منصة لنص البحث مساحفة ) %ٔ (خمطوطة جوهرة التوح�د اوال نص، ونص ٤اهلامشية النص على الصفحة أسهال يف القراءة، وختّلُف فيه كثريا، لكن ومكتوبة بنّص صغري أو املالحظات ) أ(من جهة احلجم، نص : وإختيار اعتمادا على التقييم. كمنصة البحث )  ب(أطول من نّص ) أ(أقل قريبا وثانيا نص ) ب(نص وإما شطره ٔ%قل بعيدا  مطابقا ) أ(حيتوي أكثرمعلمومات من نص ) أ(فهذان دليالنع أن نص  يف عام .  ١٨٩٣ية ويف عام وأتش Maldevaبينما كان يف مكة قبل أن يبعود إىل شرح تاريخ أصل املخطوطة جوهرة التوحيد كتبه الشيخ حممد طاهر كتب   تاريخ كتابة النص. ج   ٥.بفيلولوجي احلديث سطان حسن عزالدين  أصبح مقربا من Maldevaتعيينه سنة واحدة يف  ١٨٩٢  .Siti Baroroh Baried, Pengantar Teori Filologi. hal. 84 6 Naskah ini Merupakan salah satu Naskah Syarahan Koleksi Masykur yang terdata dalam Katalog Naskah Masykur  (Pedir Museum) 5                                                             ٦.هو كتب كتاب الفتاوى الشافعية لإلمام عن يوم اجلمعة بن اميان الدين



يف كتالوج املخطوطات اليت مت ختزينها يف مكتبة املسجد : بقلم جنجار شعبان  ١٩ الشيخ حممد طاهر آل جوى الصفحة األخرية ومها ، احلرام مكة املكرمة الذي حيمل ) على(أن كتاب اهللا جمموعة مساعل وكتب عنه  .املخطوطات ، فضال عن شخصية السلطان حسن ِعز الدين، )الكتاب(كتاب سيناريو للبحث عن البيانات حول من هو الرقم الشيخ حممد طاهر آجلوى آل آتشيه  وهلة مث بدات . السلطان وعني ابنه حسن الدين من السلطان حسن ِعز الدين كما قمت . بيانات النسخ اليت متكنك من معرفة مىت هذه املخطوطة مكتوبةجل من هم هؤال الشخصيات، باإلصنافة إىل أي اإلسالمية، ألنه ال يوجد ساملخطوطات املاليو اتشية، جامع املخطوطات الشباب اتشية  Luengputuطاهر هذ ال آتشيه إىل أفضل صديق  يل من اتشية، الفاضل مشكور اتشية ، حاولت أن أسأل هذا الرقم من حممد )صهيب آل كتاب(صاحب خمطوطة  وى ومت راسخة يف مكة املكرمة، الذي أصبح فيما بعد يدعى حممد طاهر آجلاليت حصلت عليه من له صدمة، أن جده األكرب على خطوطة األمهات أيضنا اتضح كنت اإلجابة . بإرسالة صورة للصفحة األخرية من هذه املخطوطة إليه



يف آتشية، وكان يعرف من قبل باسم . ، آتشية، بعد العودةPedirعاملا كبريا يف   ٢٠ تنكو (، وهو ابن عم الشيخ حممد السمان تري )Cot Plieng Tiroحممد طاهر تري  ارجع إىل الوصف والبيانات املوجودة يف ). م ١٨٩١تشيك دي تري، ث  قيق النص ، حيتاج البحث إىل اهتمام النقاط يف حت Nabilah Lubisقالت     مقدمة تحقيق النص. د  . خطوطةامل ج حتتا  "مقروؤ"االجتماعية والثقافية من خلفية الكتابة والقراءة، وتقدمي النص إذ حتّول اخللفية  ٧أن النص كتب موافقا بالسباق االجتماعي والثقايف. التالية  Aparatusوكيفيتها باختيار الكلمة املناسبة وكتابتها يف . إىل اهتمام تلك احلالة

Criticus .  
Aparatus Criticus بعض الرموز لإلشارة إىل أشياء معينة من  النص  هو عالمة . لشرح على أن يف نّص املخطوطة التوجد  ] [ إشارة بني قوسني كبريين .١  :  يف هذه البحث إشارة الباحث بعض االشؤات االتية مثل  Nabilah Lubis, Naskah, Teks, dan Metode Penulisan Filologi. hal .42  7                                                            .ولكن اإلصالح حملققة ،تلك الكلمة



ليست إشرة للمصدر كاحلاشية (لشرح نقد النص / واحلاشية لذلك تستمل  هو الكتابة حافة النص )لرقم(إشارة  عالمات  .٣ لرقم الصفحة {}إشارة  عالمات  .٢  ٢١ ، والنص املستخدم )أ(إذ كان يف احلاشية ذكر نص واحد، مثل نص -   : وأما أحكمام يف مقارنة النص وهي. توجد اختالفا رفة يف أي موضعمباشرة ملع) ب(و  )أ(، وكذلك كمقارنة بني نّص )يف العام ، وهذا معناه كليهما )ب(و ) أ(إذ كان يف احلاشية ذكر نصني -    ).ب(هو نص األخرى فهو نّص  وانقطاع كلمة أو بعضها من ويف احلاشية ذكر ايضا نقصان وزيادة،  -    . النقصان     .نّص املخطوطة



  اى مجاعته  ١١  العاقب= ب     َعاِقبْ = أ   ١٠  اى اخلامت  ٩  نيببدل من   ٨  بال تنوين للضرورة بدل من بيان نيب او عطف مسي  بذلك بكسرت خصاىل احملمودة       :الكتابة على اجلانب األمين من الصفحة  ٧  اى اال اجلحاد االعم منه  ٦  اى واهللا تعلى  ٥  اى على دين  ٤  اى النيب  ٣  قول اخللق مصدر خلق مبعىن اسم املفعول اى املخلوق واملراد دا املخلوقان من التقلني      :الكتابة على اجلانب األمين من الصفحة  ٢  خال = ب        عرى=  أ   ١                                                             حمتم حيتاج للتبينيِ     وبعُد فالعلُم بأصِل الدينِ   ١١وِحْزبِهِ  وآلِِه وَصحِبهِ    رَبهِ  لُرْسلِ  ١٠]٩َعاِقبْ [ ٨ُحممدُ ٧  َوَهْديِِه لِْلَحق  ٦َبَسْيِفهِ     ٥احلق  ٤اخلَْلَق ِلِدْينِ  ٣فَأْرَشدَ ٢       َعِن التَـْوِحيدِ  الدينُ  ١]عرى[َوَقْد   بِالتَـْوِحيدِ َنيب َجاَء  َعَلى      ُمث َسَالُم اِهللا َمْع َصالتِهِ     اَحلْمُد ِهللا َعلى ِصالتِهِ  بسم اهللا الرمحن الرحيم  }١{  تحقيق النص. ه   ٢٢



بُتها َقدْ ١٨ التـْوِحْيدِ ١٧ َجْوهرَةَ    ١٦أُْرُجوزٌَة َلقْبُتها ١٥]فهِذهِ [  }٢{  ١٤ُمَلتَزمْ  االخِتَصارُ  َقَصاَر ِفْيهِ   ١٣اِهلَممْ ١٢ التْطوِيِل َكلتِ  ِمنَ  لِكن   ٢٣ ا  ٢٣نافًعا ٢٢الَقُبولِ  يف ٢١أْرُجو ٢٠واهللاَ       ١٩هذ ًَوابِ ٢٤ُمرِْيدا٢٥طَاِمَعا يف الثـ   فَ  َمنْ  َفُكلَمنْ   ٢٨فاستِمعا وِمْثَل ذا لُرْسِلهِ      واملَُتِنَعا ٢٧واجلائِزَ  هللاِ   َوجَبا َقدْ  َما َعَلْيه َأْن يـَْعِرفَ   ٢٦َوَجَبا َشْرعاً  ُكل دَ ٢٩ إذُْكلوِحْيدِ  يف قـَلتكملة والف مبدال من نون التوكيد اخلفيفة  ٢٨  ان يصرف  ٢٧  الفه الاالطلق  ٢٦  نعت مريدا  ٢٥  متقم نافًعا  ٢٤  حال من االسم الكرمي البتفع ضد الضرر   ٢٣  وهو الرضابالشيء مع ترك  ٢٢  االعرتاض  ٢١  على فاعل  ٢٠  اى خلصتها من احلشو وحنوه  ١٩  علم  ١٨  وهو مشعرمبدحها هنا او بالذم كانف الناقة  ١٧  من الرجز وهو حبر من الشعر على احلج ١٦  اى املؤلفة احلاضرة     وهذه= ب      فهذه= أ   ١٥  اى اختصار وقف عليه على لغة ربيعة اى متكدأ  ١٤   مجع ممة وهو لغة القوة والعزم  ١٣  اى تعبت  ١٢                                                               ٣١تـَْرِديدِ  َخيُْل ِمنْ  ملَْ  ٣٠إمياَنُهُ   الت  



َعاً ٤٧ بِهِ  جتَِدْ   ٤٦السْفلي ُمث   ٤٥لِلَعاملَِ الُعْلِوي     مث انـَْتِقلِ  نـَْفِسكَ  فَاْنظُْر إىل٤٤ ٤٣ُمْنَتِصبْ ٤٢ ُخْلفٌ ٤١ وْفيهِ  َمْعرِفٌة  بَأن أَوالً ِمما جيَِبُ ٤٠ واْجزِمْ   }٣{  ٣٩الضري يف٣٨َوإالملَْ يَزلْ ٣٧َكَفى  ٣٦الَغري بَقْولِ ٣٥ فـََقاَل إْن جيزِمْ   ٣٤الَكْشَفا ِفْيهِ  وبـَْعُضُهْم َحقق  ٣٣اخلُْلَفا َحيِْكي بـَْعض الَقْومِ  َفِفْيهِ ٣٢   ٢٤   وهوما انزل  ٤٦  وهوما ارتفع   ٤٥  تبصروناى يف احوال ذاتك من توصحة ومرض الا اقرب االشياء  قال تعاىل وىف انفسكم اقال     :الكتابة على اجلانب األمين من الصفحة  ٤٤  اى قامُ   ٤٣  اى خلف  ٤٢  اى  اول الواجباته  ٤١  ايها املكلف  ٤٠  اى الشك لصحة اميانه  ٣٩  بان مل يزم  ٣٨  يف صحة اميان  ٣٧  املعصوم اوغريه  ٣٦  جزما قاطعا  ٣٥  اى كشف اخلالف  ٣٤  اى احلالف  ٣٣  اى صحة إمان املقلد وعدمه  ٣٢  اى حتري  ٣١  متان   ٣٠  قّله  ٢٩                                                                                                                                                      الَعَدمِ  َدلِْيلُ  قَامَ  بهِ  َلِكنْ   ٤٩اِحلَكمِ ٤٨ بِديْ  ُصنـْ



٢٥        رَ     الِقَدمُ  َقْطَعاً َيْسَتِحْيلُ  َعَليهِ   الَعَدمُ  َعَلْيهِ  َجازَ  ما وُكليقِ  وُفسطقُ     اإلمياُن بالتصدْحقيقِ  اخلُْلفُ  فيهِ  والنبالَعَملْ ٥١َشْطُرواإلسالمَ بْل  وقْيل ٥٠كالَعَملْ  َشْرطٌ  َفِقْيلَ  بالت هذا  ِمثَالُ   ٥٢َأْشَرَحن الةُ  اَحلجَكاةُ  فاْدرِ  الصيامُ  كذا   والصَحتْ   }٤{  والزاحلكم اواجب به وخمالفته للحودث  ٦١  اى له   ٦٠  بالَعَدْم اى ال خيالط ُيَشاُب  ال بـََقاءٌ  والِقَدْم َكَذا الوجوُد  َفواِجٌب لُه        :الكتابة على اجلانب األيسر من الصفحة  ٥٩  ال يريد وال ينقص قال ابو خنيفة ٥٨  اى طاعة  ٥٧  اى االميان  ٥٦  بسبب   ٥٥  اى كمال  ٥٤  عند قوم   ٥٣  الصاحل  ٥٢  اى ركن من االميان   ٥١  تشبه يف مطلق الشرطه  ٥٠  حمله مجع حكمة وهو وضع الشيء يف  ٤٩  انه  ٤٨  اى تنظر  ٤٧                                                                                                                                                      ٦١َهذا الِقَدمُ  بُرهانُ  خمالفٌ     الَعدُم  يَناُل  ِلَما  ٦٠وأَنهُ   ٥٩نُِقال َقدْ  َكَذا ُخْلفَ  ال َوِقْيلَ    ٥٨ال َوِقْيلَ ٥٧ بنقِصها ٥٦ونـَْقُصهُ   اإلنسانِ  طاعُة ٥٥ مبا َتزِيدُ      ٥٤زيَادُة اإلميانِ  ٥٣َوُرج  



َوَغايـََرتْ   ٦٥َوُقْدرَةٌ   ٦٤َوَواِلٍد َكَذا الَوَلْد واألْصِدقَا   ٦٣ُمْطَلَقا َشَبٍه َشركٍ  ِضد أو َعنْ   ٦٢َسِنيهْ  ُمنزهاً َأوَصافُُه   َوْحَدانِيْه  بالنـْفِس  ِقياُمُه    ٢٦   :الكتابة على اجلانب األمين من الصفحة  ٧٤  اى الدليل للمسموع  ٧٣  اى بصفة الكامل والسمع والبسر  ٧٢  رة واالرداة والسمع والبصر فهو حي وعليماى توقيف وحيث وجيب الحلية والعلم والقد  ٧١  وهو حكم الصحيح للواقع  ٧٠  هاحاشي باجورياالرادة قد تتعلق مبااليرضي بسم اهللا تعاىل كالكفر الواقع من الفارفانه تعاىل ارادة واليررض به قول والرض وهو قبول الشيء واالتابة عليه وغرضم لذلكر الرد على من فسراالراة بالرضا فان   :الكتابة مكتوبة يف أسفل الصفحة  ٦٩  اى كاتغاير الذي ثبت ٦٨  اى غابريت ايضا ٦٧  اى خالفته  ٦٦  اى واجب له تعاىل   ٦٥  مجع صديق  ٦٤  اى ذاته او صفاته او افعال  ٦٣  حال الزمة من العايف قةل فواجب الوجود   ٦٢                                                             َصح فيه الَوْقفُ  قومٍ  وعندَ    ُخْلُف  ال أوْ  ٧٥َفهْل له إدراكٌ ٧٤  ٧٣أَتانا السْمعُ  ِبذ ٧٢الَبَصرْ  مث    ٧١السْمعُ  حياتُُه َكذا اْلكالُم   }٥{  الرَيبْ  واْطرَِح  ٧٠اَحلق  فاتْـَبْع َسِبيلَ   يُقاُل ُمْكَتَسبْ   َوِعْلُمُه وال٦٩  ٦٨كما ثـََبتْ ٦٧ والرَضا أَْمَراً َوِعْلًما   ٦٦إرَاَدة ٌ



٢٧    يٌع     قادٌر ُمريُد  َعليٌم  َحي ط مقدرو التقدير اذا ارادت حتقيق مسئلة اال ويصح ان جتعل فالفصيحة فتكون يف جواب التشر قول فهل ل نح التعبري بالفاء الن هذا ال ينفرع على ما قبله وميكن جعل الفاء لال شيناف                                                                                                                                                       ٨٩تـََعلَقتْ  ٨٨ِبَشيْ  ما احلياةُ  ُمث   َكَما ثـََبْت   ٨٧هِذهِ  ٨٦ِعْلمٍ  َوَغيـْرُ   بِهْ  قيلَ  ِإْن  ٨٥ِإْدرَاُكهُ  ٨٤الَبَصرْ  َكَذا للسْمِع بِهْ  ٨٣أَِنطْ  وَُكل َمْوُجوٍد   }٦{  وِمْثُل َذا كالُمُه فـَْلَنتبعْ    ٨٢واملُْمَتِنعُ  ٨١َوَعم أْيَضاً واِجباً   والِعْلُم لِكْن َعم ذيْ  ٨٠إرَاَدةٌ   َوَوْحَدًة َأْوِجْب َهلا َوِمْثل ذي  تعلَقتْ  ما بِهِ  ٧٩ِبال تـََناِهي    ِمبُْمِكٍن تـََعلَقْت  فقدرٌة   ٧٨الذاتِ   ٧٧أو ِبَعْنيِ  ٧٦بَغْريِ  لَْيَسْت   الذاِت  ِصَفاتُ  ُمث  ُمَتَكلٌم   َيَشا يُريدُ َبصٌري ما  مسَِ   اى السفات الربيع  ٨٧  وهو الكالم والسمع والبصر واالرداة  ٨٦  تعايل مثل مسع  ٨٥  بسكون الراء للوزن بتعلق بكل موجود وكذا  ٨٤  اى علق  ٨٣  كشريكه تعاىل    ٨٢  عقلي كذاته تعاىل وصفاته  ٨١  مبعىن أن إرادة اهللا تعاىل مثل قدرته يف وجوب عموم تعلته  ٨٠  اي املمكن  ٧٩  وااللتعدودت القدما  ٧٨  اى وليست  ٧٧  الذات العلية وااللعامة   ٧٦  اى صفة تعلق باملسموعا وغريها من غري اقتصال مبحاهلا  ٧٥  دراك فاقول لكل هل له 



  الست وهو الفوق واخلقو واليمني والشمال والوراء واالمام لوجوب خمالفته   ١٠٢  املتقدمة باسرها نفسيخ كانت او سليم معانيا كانت او معنوية  ١٠١ قول للحدوث اديل دل على حدوث القرآن فالالم مبعىن على يف دال لال طالق  :األيسر جبانب النصنص الالكتابة   ١٠٠ املنزل على النيب صلى اهللا عليه وصلم  ٩٩ مثل املنزل يف قول تعاىل انا انزلناه يف ليلة القدر  ٩٨ اى ظاهر من الكتاب والسنته  ٩٧ اى عقابه  ٩٦ اى قصد  ٩٥ اى لفظ ناص وردىف كتاب او سنته  ٩٤ اى الدليل السمع من كتاب او سنته اوامجاع  ٩٣  اى تعليمية بتوقف جواز إطالق قما عليه تعاىل  ٩٢  نعت  ٩١  متعم بقدمية  ٩٠  اى تتعلق بشيء ال موجود او معدوم  ٨٩  عند القوم باالدلة السمعية   ٨٨                                                                                                                                                       ١٠٢اِجلَهاتِ  يف كالَكْونِ  َحقهِ  يف  ١٠١الصَفاتِ  ِذي َوَيْسَتِحيُل ِضد   }٧{  ١٠٠َدال  َقدْ  الذي ٩٩َعلَى اللْفظِ  ْاِحملْ    ٩٨ لِلُحُدوِث َدال   ٩٧َفُكل َنص    ٩٦انِتقاَمهْ  واْحَذرِ  اُحلُدْوِث  َعنِ    زِه الُقْرآَن َأْي َكَالَمْه َونَـ   تـَْنزِيها  ٩٥فـَوْض ورُمْ  َأوْهلَُأو   التْشِبيها أَْوَهَم ٩٤ َنص  وُكل   ٩٣السْمِعيهْ  الصَفاُت فاْحَفِظ  كَذا   ٩٢واْخِرتَ َأن اْمسَاُه تـَْوِقيفيْه   قَ¯ِدْميَهْ  ذا تِهِ  ِصَفاتُ  َكَذا   ٩١الَعِظْيَمهْ  َأْمسَاُؤُه  ٩٠َوِعْنَدنَا   ٢٨



  اى اهل السنة واخلق  ١١٧  فالسعادة املوت على االميان والشقاوة املوت على الكفر  ١١٦  مفهم منجز  ١١٥  به خربا  ١١٤  اى معط  ١١٣  من اخلذ الن وهو عدم النصر  ١١٢  به خريا  ١١١  اى اله  ١١٠  بد مع كسهل اخلرب اليه وهو املراد بقوليهمن التوفيق وهو خلق قدرة اطاعة الع  ١٠٩  لعبده ولذى عمله االول اويل النه ال حذف عليه واالاصل عدم احلذف لعيبده ولعلمه وحيتمل ان تكون موصولة وعملى صلة والعائر حمذوف وعليه فالتقدر فعالف قول وما عمل معطوز على عبده وما مصدرية فيؤول الفعل بعدها مبصدر والتقدير فخالق   :الكتابة على اجلانب األمين من الصفحة  ١٠٨  مثل لفعل ومثل الرتكه عدم رزقه اهللا العبد إياه  ١٠٧  متيزحمول  ١٠٦  اى فعل كل ممكن وتركه ملنه غريو  ١٠٥  بالفعل  ١٠٤  بقول  ١٠٣                                                             ١٢٢اْخِتيارَا ١٢١يـَْفَعلُ ١٢٠ُكالً َولَْيسَ  اْخِتَيارا  وال ١١٩فـََلْيَس َجمُْبورَا١١٨  فـَْلتَـْعرِفا َيُكْن ُمَؤثراً  وَملَْ   ُكلَفا  َوِعْنَدنَا للَعْبِد َكْسبٌ ١١٧  يَنَتِقلِ  ُمث  الشِقي  َكذا   األَزِل  يف  ١١٦ِعْنَده السعْيدِ  فـَْوزُ ١١٥  َوْعَدهُ ١١٤ أَرَادَ  ِلَمْن  ١١٣َوُمْنِجزٌ    بـُْعَدُه  ِلَمْن أرَاَد ١١٢ َوَخاِذلٌ       َيِصلْ  ١١١أن ١١٠ِلَمْن أَرَادَ  ١٠٩ُمَوفقٌ   َعِمْل  َوماَ  لَِعبِدِه  َفَخاِلقٌ ١٠٨  ١٠٧الِغَنا َكَرْزِقِه  اْعَداَماً  ١٠٦إجياَداً  ١٠٥أَْمَكَنا َما١٠٤َحقه١٠٣يف َوَجائِزٌ    ٢٩



َنا  }٨{   ٣٠ َصارِ  وال ١٣٣بِاَال َكْيفٍ ١٣٢ لِكنْ   باألْبَصارِ  ١٣١يـُْنَظر أنْ  َوِمْنهُ       ١٣٠اَخلَربِ  َكَما أََتى يف َوبالَقَضا   بالَقَدرِ  إمينُـَنا  َوَواِجبٌ   الُكْفرِ   وَجْهلِ  واَخلْريِ كاإلْسالمِ     َعلْيه َخْلُق الشر  وَجائٌز   ١٢٩َفحاِذِر املُحاال ١٢٨َوِشبـَْهها    يَرْوا إيالَمُه األْطَفاال أملَْ   واِجبُ   َماَعَلْيهِ ١٢٧َزْورٌ ١٢٦ عليه١٢٥]واِجبُ [  الصالحَ إن ١٢٤َوَقوُهلُمْ       فَِبَمْحِض الَعْدلِ  وإْن يُعذْب    الَفْضِل  فَِبَمْحضِ  ١٢٣فَإْن يُِثبـْ ال اختيار له يف صدور افعال عنه  قوله وال اختيارا عطف تفسري مبعىن جمبورا فكأنه قال اى  ١١٨                                                                                                                                                      احنِْ   االصحاى ملاورم يف اخلرب فالكاف للتعليل واملراد من اخلرب احلديث الن اخلرب واحلديث مرتاد فان على   ضالهلم بكسر اميم من احملل وهو املكر والكيد واملعىن هنا احذر عقاب اهللا املنزل عليهم على   ١٢٩  اى كالدوواب  ١٢٨  اى كذب  ١٢٧  اى اهللا تعاىل  ١٢٦  واِجُبه= ب      واِجبُ = أ   ١٢٥  اى املعتزلة  ١٢٤  اى اهللا  ١٢٣  اى خيلق شيئ لالمجاع على انه ال خالق غري تعايل  ١٢٢  اى خيلق  ١٢١  مفه مقدم   ١٢٠  اى مكرها عليه ١١٩  وهو مسلط عليه النفي السابق فاملراد أنه ليس ال اختيار



ْيع  ١٣٨َوِمْنهُ   }٩{ ١٣٧ثـََبَتتْ  ُدنـَْيا ١٣٦ولِلُمْخَتارِ ١٣٥ َهَذا  إْذ ِجبائِْز ُعلَقتْ  ١٣٤لِلمْؤِمننيَ    ٣١   من العقاهللا االميان  ١٤٥  اى الواجب  ١٤٤  اى ضم  ١٤٣  اى الرسل  ١٤٢  من افعل الضالل  ١٤١  اى ارسال  ١٤٠  إرسال إناما هو ١٣٩  اى اجلائز العقلى  ١٣٨  اى حصلت دليلة اال سرا  ١٣٧  رؤيته تعاىل اى نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم  ١٣٦  ذلك اى افهم هذا فهو مفعول حملذوف او هذا كما علمت فهو مبتداء خربه حمذوف او حنو   ١٣٥  متعلق بان بينظر   ١٣٤  ابلة وجهةمن مق  ١٣٣  النظر  ١٣٢  يف حمل املبتدا تقدره نظر املؤمنني  ١٣١                                                                                                                                                      املَِرا فاْطرَحِ  اإلْسالمِ ١٤٦ َشَهاَدتَا   ١٤٥تـََقررَا الِذي َمْعَىن  وَجاِمعٌ   يف اِحلل  وَكاِجلماَع لِلنَسا  َكاَألْكِل  َحقِهمْ  يف َوَجائِزٌ   َرَوْوا ِضدها َكما حتَِْيلُ  َوَيسْ   أََتوا  تـَْبِلُغُهْم ِلَما ١٤٤ذا َوِمْثلَ   الَفطَانَهْ  َلهُ ١٤٣َوِضفْ  َوِصْدقـُُهمْ    االَمانَهْ ١٤٢ َحقِهمْ  يف َوَواِجبٌ   َلِعَبا  قدْ  مْ ١٤١ قـَْومِ  َهَوىَ  َفدَعْ   َوَجَبا إْميَانـَُنا َقدْ  ١٤٠ِبَذا َلِكنْ      الَفْضلِ  ِمبَْحضِ ١٣٩ ُوُجوَب َبلْ  َفالَ الرْسِل  إْرَساُل مجَِ



ُر اخلَْلقِ   َحتما لُكل ١٥٧ الَبارِيِ  َوِعْصَمةَ   أُيُدوا َتَكرَماباملُْعِجَزاِت   ١٥٦يـَْفُضلُ ١٥٥ َقدْ  بـَْعَضهُ  ُكل  َوبـَْعضُ ١٥٤َفضلُ ١٥٣َفصُلواإذ١٥٢َوقـَْوم١٥١هذا  الَفْضلِ  ِذي َمالِئَكهْ  َوبـَْعَدُهمْ    ١٥٠الَفْضلِ  يف واألَنِبَيا يـَُلْونَهُ   ١٤٩الشَقاقِ  َعنِ  َفِملْ  نَِبيـَنا  َعلى اإلْطالِق  اخلَْلقِ  َوأَْفَضلُ   ١٤٨املَِننْ  َواِهبُ ١٤٧ اهللاُ  َجل  َيَشاءُ    يـُْؤتِْيِه  اهللاِ  َفْضلُ  َبْل َذاكَ }١٠{  اَخلْريِ أَْع¯َل َعَقَبهْ  يف َرَقي َوَلوْ     ُمْكَتَسَبْه  نـُبُـوةٌ  َتُكنْ  وَملَْ    ٣٢   من االنبيا واملالئكة  ١٥٧  اى وبعض كل من االنبيا واملالئة قد بفضل بعضهم االخر فضل للتخقيق  ١٥٦  واملالئكة  ١٥٥  كةئبينهم فقالو ارسل البشر افضل من رسل املال  ١٥٤  القول  ١٥٣  اى من املاتريدية  ١٥٢  اى افهم هذا املذكر  ١٥١  اى املرتبة  ١٥٠  اى املنازعة  ١٤٩  ثؤل ايل كوفها عطايااالموراليت قزل واهب املنىن معطى العطابدرون موض قالو اهب حبعىن املعطى برون عوض واملنىن العطا اي   وييسر العلاألاجلانب الكتابة   ١٤٨  أي تنزّه اهللا عن أن ينال شيء مل يكن أراد إعطاءه   ١٤٧  فاعل جامع سدمسدخبه  ١٤٦                                                                                                                                                      وَعمَما رَبـَنا اَجلِميعَ  بِهِ   َمتَما  َقدْ  َأنْ ١٥٨ وُخص َخيـْ



  عا= ب       لعا= أ   ١٧٠  اضحاك كغرة الغرس  ١٦٩  اى نقص  ١٦٨  اى ملاذكر احكم العام  ١٦٧  نافية  ١٦٦  صلى اهللا عليه وسلم  ١٦٥  امكام  ١٦٤  سكون اعملة وفتهاعجمة اي ازاال  :الكتابة على اجلانب األمين أعاله ١٦٣  من يبتغ غرياالسالم دينا فلن يقيل منه االيةه  تعاىل و وقع وحصل حال كونه متحتما فحتما مبعىن متحمتما حال من فاعل وقع وبله لن لك قول  قول ونسخ لشرع غريه وقع حتما اى ونسخ شرع نبيا صلى اهللا عليه وسلم لشرع كل نيب غريه    :الكتابة على اجلانب العلوي ١٦٢  اى ينهب  ١٦١  اى بشرع غريه  ١٦٠  اى ال  ١٥٩  حممد صلى اهللا عل¯ه وسلم وهو  ١٥٨                                                                                                                                                     ١٧١َرَموا ِمما ِئَشهْ  ١٧٠]لعا[ وبرَئنْ   َرَووا كما النيب ِمبِْعَراجِ  واْجزِمْ   الَبَشرْ  ُمْعِجزُ  اهللاِ  َكالمُ  منها    ١٦٩ُغَررْ  َكِثريةٌ  وُمْعِجزاتُهُ   ١٦٨َغض  ِمنْ  ١٦٧ذاله يف١٦٦ َأِجْز َوَما بالبَـْعضِ ١٦٥ شْرِعهِ ١٦٤ بـَْعضِ  وَنْسخُ ١٦٣  َمَنعْ  َلهُ  َمنْ  اهللاُ  أََذل  َحْتماً   ِلَشرِْع َغْريِه َوَقْع  َوَنْسُخهُ ١٦٢}١١{  ١٦١َحىت الزَماُن يـُْنَسخُ ١٦٠ ِبَغْريِ    ١٥٩يـُْنَسخُ  ال َفَشْرُعهُ  ِبْعثَُتهُ    ٣٣



ُرْهمْ [  تَِبعْ  ملنْ  فـََتاِبعٌ  فـََتاِبِعيْ    فَاْسَتِمعْ  الُقُرونِ  ١٧٢َخيـْرُ  وَصْحُبهُ    ٣٤ تـُُهمْ     بـََررَْه  ِكرامٌ  قـَْومٌ  يَِلْيِهمُ   ١٧٥كاِخلالفَهْ  الَفْضلِ  يف وأَْمُرُهمْ  اِخلالَفهْ  ١٧٤ُوّيلَ  َمنْ  ١٧٣]َوَخيـْ َمتَامُ  ِعد ْأنِ  فأْهُل َبْدرٍ }١٢{  ١٧٦الَعَشرْ  ِستَعةِ  ُأْحدٍ  فأهلُ   العظيِم الش ُرْهمْ = ب      َوَخيـُْرْهمْ = أ   ١٧٣  اهل  ١٧٢  غزوة بين املطلف لطلب عقدهااى مما رحها به عبد اهللا ابن ابيه ابن سلول وغريه بالزنا بصفوا ابن املعظل حني ختلفها يف   ١٧١                                                                                                                                                      يـُْفَهمُ  بَِلْفظٍ  الَقْومُ  َحَكى َكَذا   َحْربٍ ِمنُهمُ  تـَْقِليدُ ١٨٠ فـََواِجبٌ  األُمهْ  ُهَداةُ ١٧٩ القاِسمْ  أبو كذا   األِئمهْ  وَسائرُ  ومالكٌ  اَحلَسدْ  داءَ  واْجَتِنبْ  فيه إْن ُخْضتَ   َوَردْ  الذي اُجرَ  التشَ  َوَأولِ  اخُتِلفْ  َقدِ  تـَْعييِنِهمْ  ويف١٧٨ هذا ١٧٧ُعِرفْ  َنصاً  َفْضُلُهمْ  والسابقونَ   الرْضوانِ  فبَـيـْ   اى ابن حممد اجلنيد رأء الطائفة الصوقه  ١٧٩  ويصغ غري .. اى افهم هذا فهو مفعول   ١٧٨  من قول عزوجل والسابقون االولون من احملاجررين واالنصار  ١٧٧  وقاص وسعبد ابن زيد وابو عبده عامر ابن اخلرياح والستة الباقية هم طلحة ابن عبد اهللا والزمي من العوام وعبد الرمحن  ابن عوف وسفد ابن ايب قول عدم ست اى عد دمهم ست متا طلمبشرين بامجة يف مجلتهم املشا يخ االربقة السا بقون   الكتابة على اجلانب السفلي  ١٧٦  فابو بكر افضل من عمر وهو افضل من عثمان وهو افضل من عل¯يه  ١٧٥  اي فضلهم  ١٧٤  َوَغيـْ



َفعُ  الدعاءَ  أن ١٨١ َوِعْنَدنا كالَمهْ  فَانِْبَذنْ  نـََفاها َوَمنْ    الَكَراَمهْ  لَألْولَِيا َوأثِْبَنتْ    ٣٥ ُلوا ١٨٤ َحاِفظُونَ  َعْبدٍ ١٨٣ ِبُكل }١٣{  ١٨٢َوْعَداًُيْسَمعُ  الُقْرآنِ  كما ِمنَ    يـَنـْ َرٌة َلنْ    وُك   اى ذهاب صورا  ١٩١  وجوب   ١٩٠  بانسهاء  ١٨٩  باميانينامتم   ١٨٨  قصر ل ايياتتلمن   ١٨٧  امر   ١٨٦  يريسوااى   ١٨٥  من املالئكة  ١٨٤  مكلف عن البشر وقيل من   ١٨٣  قال اهللا تعلى ادُعوين اجتب لكم  ١٨٢  اهل السنة  ١٨١  على كل اجد  ١٨٠                                                                                                                                                      ُعِرفْ  اللذْ ١٩٢ بـََقاَها السبكي واْسَتْظَهرَ   اْخُتِلْف  النـْفخِ  َلَدى١٩١ فـََناالنـْفسِ  ١٩٠َوِيف   يـُْقَبُل  ال بَاِطلٌ  هذا َوَغيـْرُ     يـُْقَتلُ  َمنْ  ِبُعْمرِهِ ١٨٩ َوَميتٌ   املَْوتِ  َرُسولُ  الرْوحَ ١٨٨ ويـَْقِبضُ    باملوتِ  إميانـَُنا َوَواِجبٌ  ألْمٍر َوَصال َجد  َمنْ  فـَُرب  ١٨٧ االَمال وقـَللْ  النـْفسَ  َفَحاِسبِ   كما نُِقلْ  املَرضْ  يف ١٨٦األِنني حىت    َذِهلْ  ولو فـََعلْ  ِمْن أَْمرِِه َشْيَئاً  ١٨٥يـُْهِملوا وكاتِبوَن ِخيـْ



  اجزاء البدن  ٢٠١  اÉذهاب صورته  ٢٠٠  متعم بقول  ١٩٩  ايهاالنيب  ١٩٨  وهو احياء اهللا للمخلو قات ومجعهم ىف املوقف ١٩٧  يكون الياء للوضن  ١٩٦  يسكون الياء الضرون  ١٩٥  يقاء الروح وعجب الذنب بقوللقول تغاىل كل من عليها فانا والفعى االطالق وقد اثار ايل جواب ما خيالق القول  القول اى   :الكتابة على اجلانب السفلي ١٩٤   اى الفناء  ١٩٣  اى ستمرارها ذهاب  ١٩٢                                                                                                                                                      ٢٠٦ُنصا عليهم٢٠٥ وَمنْ ٢٠٤ باألَنِْبَيا ُخصا٢٠٣ اِخلالفُ  َذا٢٠٢ َحمَْضْنيِ لِكنْ   ٢٠١تـَْفرِيقِ  َعنْ  َوِقيلَ ٢٠٠ َعَدمٍ  َعنْ  ١٩٩بالتْحِقيقِ  اِجلْسمُ  يـَُعادُ ١٩٨ َوُقلْ   ١٩٧احلَرشْ  َكبَـْعثِ ١٩٦ واِجبْ  نَِعْيُمهُ   َعَذاُب الَقْربِ  ُمث  ُسَؤالَُنا َفسُروا ما فاْنظَُرنْ  ِخالفَاً  ِفْيهِ     قـَرُروا  كالروِح َولِكنْ  والعْقلُ   السَندِ  ذا النص  َفَحْسُبكَ   كاَجلَسدِ  ُصورَةٌ  ِهيَ ١٩٥ ِلَما ِلكٍ   ُوِجَدا َلِكنْ  الشارِعِ  ِمنَ  َنص   َوَرَدا  ما يف الرْوِح إذْ  َختُضْ  وال  خلَص  َقدْ  فاْطُلْب ِلَما ُعُموَمهُ  َخصُصوا قدْ  هالكٌ  وُكل َشيءٍ }١٤{  ١٩٤لِْلِب¯َل َوَوضَحا١٩٣ املَُزين   َصحَحا كالروِح لَكنِ  الذَنبْ  عْجبُ    ٣٦



  سكون التاء ختفيفا اليت فيها اعمال العباد  ٢١٧  ال عمال العباد  ٢١٦  اى املذكرون ىف الوجوب السمعي  ٢١٥  منصوصتا فهو مصدرمبعىن اسم املفعتول واقع حال  ٢١٤  اى كاال خذ الذى عرف من الغران  حال كونه منصوصا   ٢١٣  اى العطاء  ٢١٢  تعاىل  ٢١١  اسم بقليل الوقت وكشرية  ٢١٠  جوازا عادة   ٢٠٩  اى االشخا  ٢٠٨  بفتحني وسكون املعجمة لضرورة وهو ماقام باجلسم  ٢٠٧  الشراء والعلماء واملؤذنني  ٢٠٦  لعدم الكل االرض اجسامهم  ٢٠٥  غري  ٢٠٤  استدراك على إطالق اخلالف السابق  ٢٠٣  صفة لعدم وتفريق  ٢٠٢                                                                                                                                                      ٢١٨األْعيانُ أو ٢١٧لُكْتبُ افـَتُـْوَزن واملِيَزاُن ٢١٦ الَوْزنُ ٢١٥ َهذا ِمْثلُ و   ُعرِفَا٢١٤ َنصاً  الُقرآنِ  ِمنَ  كماَ     الِعَباِد الصُحَفا َأْخذُ  َوَواِجبٌ  واْسِعفِ ٢١٣ َرِحيمٌ  يا َفَخففْ  َحق   املوِقفِ  َهْولُ  ُمث  اَالِخرُ  والَيومُ   ُيَكفرُ  الُوُضو َوَجا َصَغائِرٌ      تـُْغَفرُ  لِلكَبائِرْ  وباْجَنابٍ  ٢١٢بالَفْضلِ  ُضْوِعَفتْ  واَحلَسناتُ    باملِْثلِ ٢١١ ِعْنَدهُ  فالسيئاتُ   اْرتَِيابُ  َحق  يف وَما َحق      واِحلَسابُ  َقوالنِ ٢١٠ الزَمنْ ٢٠٩ ويف  ٢٠٨إعاَدُة األعَيانِ  وُرجَحتْ      َقوالنِ ٢٠٧ الَعَرضْ  إَعاَدةِ  ويف}١٥{   ٣٧



  الشفاعة  ٢٢٩  عند اهل احلق    ٢٢٨  اى يطر  ٢٢٧  مندافق  ٢٢٦   احدى الداريناى مدة بقاء كل الفريقني يف  ٢٢٥  اى النار واجلنة  ٢٢٤    اى جنون ٢٢٣   اى جعلت   ٢٢٢   مجع حكمت وهي وضع الشيء يف خلقها اهللا  ٢٢١  اى هالكل بوقوع يف جنهم  ٢٢٠  اى ناج  ٢١٩  يعىن االعمال ٢١٨                                                                                                                                                      ٢٢٩َمتَْنعِ  ال ُمَقدماً  ُحمَمدٍ      املُشفعِ  َشَفاَعةُ  ٢٢٨َوَواِجبٌ }١٧{  َطَغوا نْ  ٢٢٧يَُذاُدم َوُقلْ    ِبَعْهِدِهمْ   َوَفوا أقْـَوامٌ  منهُ ٢٢٦ يـََناُل ُشْرباً       النـْقلِ  يف َجاَءنَا َكَما َقدْ  َحْتمٌ      الرْسلِ  َخريِ  ِحبَْوضِ  إميانـَُنا      ٢٢٥بَِقيْ  َمْهما ُمنَـعمٌ  ُمَعذبٌ    والشِقيْ  للسِعيدِ  ُخُلودٍ ٢٢٤ َدارَا      ٢٢٣ِجنهْ  ذي ِجلَاِحدٍ  فال متَِلْ   كاجلَنهْ   ٢٢٢أُوِجَدتْ َحق  والنارُ   اإلْنَسانُ  أهيا جيَِْب َعَليكَ     وَِا اإلميان  الْحِتياجٍ  ال ٢٢١ِحَكمُ  ُكل  الّلوحُ  والَكاتُِبونَ      الَقَلمُ  مث  والُكْرسي  والَعْرشُ   ٢٢٠َوُمْنَتِلفْ ٢١٩ َفَساملٌِ  ُمُروُرُهمْ      ُخمْتِلفْ  كذا الصراُط فالِعَبادُ }١٦{   ٣٨



َحْسَبما ٢٣٧ التـْفِصيلُ  والراِجحُ    اْخُتِلفْ  والتـوَكلِ  االْكِتَسابِ  يف  واملَُحرَما املكُرْوهَ  َويـَْرُزقُ      فاْعَلَما احلاللَ  فريُزُق اهللاُ }١٨{ ٢٣٦اتِبعْ  وما ُمِلكْ  َما َبلْ  ال وقيلَ  انـُْتِفعْ  بِهِ  ما٢٣٥ الَقْومِ  ِعْندَ ٢٣٤والرْزُق   اجلَناتِ  ُمْشتَـَهى ِمنْ  َورِْزقُهُ     باحلََياةِ  احلْربِ  َشِهْيدَ  َوِصفْ   ُجمْتَـَنبْ  اخللودُ  مث كبريةً    اْرَتَكبْ ٢٣٣ بـَْعضٍ  تـَْعِذيبُ  َوَواِجبٌ   لَِربهِ  ُمَفوضٌ  فأْمرُهُ    َذنِْبهِ  ِمنْ  يـَُتبْ  ومل َميُتْ  َوَمنْ   بالوِْزرِ  ُمْؤِمَناً ٢٣٢ ُنَكفرْ  فال    غْريِ الُكْفرِ  ُغْفرانُ  َجاءَ  إذْ   األْخبارِ  يف جاءَ  كما َقدْ  َيْشَفعْ   ٢٣١ُمْرتَ¯َض األْخَيارِ  ِمنْ  ٢٣٠َوَغيـْرُهُ        ٣٩   النفي اى ومل بنبغ هذا القول أئمتنا لفساده طردا وهو التالزم يف الثبوت وعكسا وهو التالزم يف   ٢٣٦  مبعىن اهل السنة  ٢٣٥  بكسر الراء مبعىن الشيء املرزوق  ٢٣٤  من عصاة هذه االمة ولو كافرا غريمعين   ٢٣٣  اى معاشر اهل السنة اوبالتاء اى ايها املخاطب  ٢٣٢  كاالنبياء وملالئكة واالولياء   ٢٣١  صلى اهللا عليه وسلم  ٢٣٠                                                             مُعِرفْ 



يف الوجود برمول سكلني قوميه ايت دتركيب فدا ن مكى يائت ار دان عامل دغن سكلني جز  ثوبته وتقرره  يسرى جلانبيف الكتابة   ٢٤٦   اى مسبوق بعدم  ٢٤٥  اى ذات ال يقبل االنقمام بوج ما  ٢٤٤  وهو  ٢٤٣  مبعىن ان حقاققه االشياء تابقته ىف احلرج خالفا لسو فسط ئبته   يسرى جلانبيف الكتابة   ٢٤٢  اعني ذات وذاته  ٢٤١  اى وجوده   ٢٤٠  اسم اكان الثابت  ٢٣٩  اى اهل السنة واجلمعة   ٢٣٨  ارجع وهذا الفصيلوهو من كان ىف توكل ال بسخيط فالتكل ىف حق ارجع ومن كان بكيسه فاالكتاب يف حقه   االكتابة اليسرى العلي ٢٣٧                                                                                                                                                      اْختَـَلفْ  َقدِ  رَأْيُهمْ  الَقُبولِ  ويف   ٢٥٢تـَْوبًَة ِلماَ اقْـتَـَرف َلِكْن ُجيَددْ   للَحالِ ٢٥١ يـَُعدْ  إنْ  انِْتَقاضَ  وال  احلَالِ  يف واِجبٌ ٢٥٠ املَتابُ  ِمْنهُ   ٢٤٩فالثاين َكِبريةٌ  َصِغريَةٌ ٢٤٨ ِقْسَمانِ ٢٤٧ ِعْنَدنَا الذنُوبُ  ُمث   ٢٤٦ِعْنَدنااليـُْنَكرُ ٢٤٥ َحاِدثٌ ٢٤٤الَفْردُ س واَجلْوَهرُ  عيُنهُ ٢٤٣ ُوُجوُدَشيءٍ   ٢٤٢املَْوُجودُ  اخلَارِجِ  يف٢٤١ َوثَاِبتٌ ٢٤٠ هَواملوُجودُ ٢٣٩ الشْيء٢٣٨ وِعْنَدنا   ٤٠   من العود وهو الرجوع ٢٥١  ى الثوبة الرجوع وهي عنه بشروطهاا ٢٥٠  اى الكبرية  ٢٤٩  احدمها  ٢٤٨  اهل السنة  ٢٤٧  عامل ايت ار



كالزنَا  أوِاْسَتَباحَ     ُلِمْجَمِع  ٢٦٦نـََفى َمنْ ٢٦٥ َهَذا وِمْثلُ   َحدْ ٢٦٤ ُكْفراًلَْيسَ  يـُْقَتلُ  ِديِْنَنا ِمنْ ٢٦٣ َجَحدْ ٢٦٢َضُرَرةً ٢٦١َوَمْن َلِمْعُلومٍ   َوَجبْ  َقدْ ٢٦٠ وِعْرضٌ ٢٥٩َعْقل٢٥٨ وِمثْـُلهَ   ٢٥٧َنَسبْ ٢٥٦َمال٢٥٥ نـَْفسٍ ٢٥٤ ِدْيٍن ُمث ٢٥٣ َوِحْفظُ }١٩{   ٤١ ْيِن  يف٢٦٨ يـُْعتَـَقدْ  رُْكناً ٢٦٧ فـََلْيسَ   الَعْقلِ  ِحبُْكمِ  ال باشرِْع فاْعَلمْ      َنْصُب إماٍم َعْدلِ  وواِجبٌ   فلَتْسَمعِ  اى جحد  ٢٦٦  املذكور يف احكم   ٢٦٥  مفعل الجله  ٢٦٤  اى انكر   ٢٦٣  عند اخلاص والعوام   ٢٦٢  مفعل مقدم حلجة واللهم زائدة لتقرية العامل فاضعف بالتاخري وضرورة منصوب بنزع احلافض  :الكتابة اجلانب األمين العلوي  ٢٦١  وهو موضع املدح والذم فال يباح حنو قذف  ٢٦٠  فال ينباح املفسدله  ٢٥٩  اى املذ كوران ىف احلفظ  ٢٥٨  فال يباح بالزنا  ٢٥٧  وهو ماحيل تلكب شرعا فاليباح سرقة  ٢٥٦  عاقلة فال يباح بقتل وحنوه بغري حق  ٢٥٥  بالكفريباح اى اسالم واميان فال   ٢٥٤  اى بالضرورة  ٢٥٣  وينقفر اهللا من العود املذنب ثانيا ويصل¯ي ركعتني  الكتابة على حافة النص أدناه  ٢٥٢                                                                                                                                                      ٢٧٠املُِبنيِ  أَْمرِهِ  َعنْ  ٢٦٩َفال َتزغْ   الد  



٤٢    ِبُكْفرٍ  ِإال  هُ     َعْهَدهُ  فانِْبَذنتَابعاً  ِحْلمٍ ٢٨٢ َحِليفَ   ٢٨١ اخلَْلقِ  ِخَيارُ ٢٨٠ َكَما كانَ  وُكنْ   ٢٧٩فاْعَتِمدِ  واَجلَدلْ  وكاملَِراءِ ٢٧٨ اَحلَسدِ  والِكْربِ وَداءِ ٢٧٧ كالُعْجبِ       َذِميَمهْ  وَخْصَلةً  وِغْيَبةً     َمنِيَمهْ  واْجَتِنبْ ٢٧٦ ِبُعْرفٍ  ٢٧٥َوْأُمر  ]٢٠[  إْن أُزِيَل َوْصُفهُ  يـُْعَزلْ ٢٧٤ َولَْيسَ     َصْرفُهُ  َهَذا ال يـَُباحُ ٢٧٣ ِبَغْريِ   ٢٧٢َوْحَدهُ ٢٧١ أََذاهُ  َيْكِفيَنا فالل  عليه  ٢٨٠  وهو دفع الشيخص خصر عن افماد قول جحبة قاصدابه تصبح كالمر  ا الكتابة اليسرى العلي  ٢٧٩ اى معرف  ٢٧٨  وهو رؤية العبادة واسشعظ مها  ٢٧٧  عن املنكر الشرع وهو احلرام واملكروه فيندب االمر باملنصوب والنهيوالعرف بضم العني لغة ىف املعروف وهو ما عرف الشرع وهو الواجب واملندوب والنكر ما انكره ال ستلزم االمرله  اى وعن منكر فقيه حفف الواو مع ما عطفة وامنا ثركر املصنه النهي عن اعنكر  :الكتابة على حفاة النص أعاله  ٢٧٦  اى معروف  ٢٧٥  لطائفة ذهبو اايل انه يعزل به لكل اي ولىي بعزل اذاويل مستكمال لشروط مث ازيل وصفه السابق وهو العدالة بطرو الفسقة خالفا   هالكتابة على حافة النص أدنا  ٢٧٤  بقمرته  ٢٧٣  نعمة اهللا وو صفه  ٢٧٢  اى اذي االمام الذي امر بالكفر وجده اذهو الذى ناصته بقدرته   ٢٧١  الوافع  ٢٧٠  اى الخترج  ٢٦٩  يسكون االخر للورن  ٢٦٨  اى نصب االمام  ٢٦٧                                                                                                                                                      لِلَحق  



٤٣        َباِع َمْن َسَلفْ  َفُكليف َخْريِ يف اتـَشر َخَلفْ  َمنْ  ٢٨٣ابِْتَداعِ  وُكل   ٢٨٤ َهْديٍ  وُكل يباِلحَ  فـََتاِبعِ   يـَُبحْ  ما َودَعْ  افْـَعلْ  فما أُبِيحَ   َرَجْح  َقدْ  للننْ  الصنْ  الِبْدَعةَ  وَجاِنبِ      َسَلَفا ِمميَاءِ  ِمنَ    اإلْخالصِ  ٢٨٥يف وأَْرُجواهللاَ  هذا  َخَلَفا ِممالر  قد ٢٩١ومن ميل هلؤالءِ واهلوي ٢٩٠نفسي٢٨٩مثّ  ٢٨٨من الّرجيم٢٨٧  اَخلالصِ  يف٢٨٦ ُمث تَـَنا ٢٩٥ُمْطِلَقاً ٢٩٤السؤالعند  ٢٩٣وأَْرُجواهللاَ أن َميَْنَحَنا هذا  ٢٩٢غوي علينا من الغري  ٢٩٤  اى بعطينا  ٢٩٣  اى خارق الرشد  ٢٩٢  اى ال حل هذه الثاقته  ٢٩١  حمن القبائ  ٢٩٠  اى وارحو اهللا اخلالص مها تسئول  ٢٨٩  الشيطان  ٢٨٨  هو املفعول الثاين الن هذا لفعل تيعري ملفعول قول ان بتحنا اى بعطينا فقال منح اذا اعطاه واملنحة العطية ونا هو املفعول االول وحجتنا   ٢٨٧  بواوهنا وفيما بعد مبعىن الفتم اى وارجو اهللا من هذه االمور   :أدناهالكتابة على حافة النص   ٢٨٦  وجد  ٢٨٥  اى طريقة  ٢٨٤  مغادا  ٢٨٣  اى مالزم  ٢٨٢  وهم االنبيا بتخمل نبينا صلى اهللا عليه وسلم  ٢٨١                                                                                                                                                      ُحج  



٤٤    الةُ  ُمثاِئُم  الص الُم الدوالس     دٍ   ٢٩٧املََراِحمُ ٢٩٦ َدأْبُهُ  َعَلى َنِيبَرتِهْ  ُحمَم   اي طريقتيه صلى اهللا عليه وسلم  ٢٩٩  اي اهل بيته  ٢٩٨  الدقة والتعطف باملخلوقان وعني املراد لنيب با بدالوهي  سحة اىمرحة  مجع  ٢٩٧  اى عادته  ٢٩٦  او القا اى يف الفدنيا والقرة وا ٢٩٥                                                                                                                                                        أُمِتهْ  ِمنْ ٢٩٩ لِنَـْهِجهِ  وتَاِبعٍ       ٢٩٨َوآلِِه وِعتـْ



ثالثة اعلم ان احلكم العقلي والنقلي ينحصر يف : دةقائعالعلم ال  .دةائقععلم الال حول هذا املخطوطة ليست فصل، الفكرة املركزية يف هذا النص تدور  األفكار الرئيسية في نص مخطوطة جوهرة التوحيد  الباب الرابع  ٤٦   ويستحيل للنيب والرسول أربع  ب للنيب والرسول أربع صفةجيو  واحدة،صفة، يستحيل يف حقه تعاىل عشرين صفة، جيوز يف حقه تعاىل صفة وهو جيب يف حقه تعاىل عشرين . الوجوِب، واِالستحالِة، واجلوازِ : اقسام ويستحيل في حقه تعالى  يجب في حقه تعالى عشرين صفة، . أ  .صفة، جيوز للنيب والرسول صفة واحدة ِت  .ُقل: الدليل النقل. ألن هناك خلقه: الدليل العقل  عدم املستحيل :الوجود .١  عشرين صفة وَٰ َمن رب ٱلسمَٰ ِلُكوَن .َء َال ميَ .لَِيا.َأو ۦُٓمت من ُدونِهِ .أَفَٱختَذ.ُقل.ِض ُقِل ٱللهُ .أَر.َوٱل



َمٰى ۡ◌ َأعۡ◌ َتِوي ٱلۡ◌ َيس ۡ◌ َهل ۡ◌ ُقل ۚ◌ نـَْفًعا َوَال َضرّا ۡ◌ ِألَنُفِسِهم   ٤٧ ُت َوٱلنورُ ۡ◌ َتس ۡ◌ َهل ۡ◌ َبِصُري أَمۡ◌ َوٱل َجَعُلوْا لِلِه  ۡ◌ أَم ۗ◌ َتِوي ٱلظُلمَٰ َبَه ٱل ِۦقهِ ۡ◌ َء َخَلُقوْا َكَخل◌ٓ ُشرََكا ُقِل ٱللُه  ۡ◌ۚ◌ ِهمۡ◌ ُق َعَليۡ◌ َخلۡ◌ فـََتشَٰ ِلُق ُكل َشي ُر ۡ◌ وَِٰحُد ٱلۡ◌ ٱلٍء َوُهَو ۡ◌ خَٰ ٰسيحتاج اهللا إىل ذلك، ) يف األصل(إذا كان اهللا حدوث : الدليل العقل حدوث املستحيل :القدم .٢  ١} ١٦: الّرعد {قـَه ِخُر ◌ٓ أۡ◌ َأوُل َوٱلۡ◌ ُهَو ٱل: الدليل النقل. وهذا مستحيل بالنسبة إىل اهللا جيب أن اهللا ) مكسور أو غري دائم(اهللا فانء إذا كان : الدليل العقل فان املستحيل :البقاء .٣ ٢}٣: احلديد{ ُه رَبَك ۡ◌ َقٰى َوجۡ◌ َوَيب: الدليل النقل. حدوث، وهذا مستحيل على اهللا    ٢٨: القران سورة الرمحن   ٣   ٣: القران سورة احلديد   ٢   ١٦: القران سورة الّرعد   ١                                                            مماثلة للحوادثاملستحيل المخالفته للحوادث . ٤    ٣}٢٧: الرمحن{رَاِم ۡ◌ ِإكۡ◌ َجلَِٰل َوٱلۡ◌ ُذو ٱل



ال خيتلف اهللا، عندها ) يشبه املخلوق(إذا كان اهللا مماثلة : الدليل العقل   ٤٨ َوُهَو ٱلسِميُع  ۖ◌ ءۡ◌ َشي ۦلِهِ ۡ◌ َس َكِمثۡ◌ َيل : الدليل النقل.  وهذا مستحل مث ) حتتاج إىل مكان أو خالق(إذا كان اهللا اختياج : الدليل العقل احتياج لغيره املستحيلالقيام بنفسه  . ٥    ٤}١١:الشورى{َبِصُري ۡ◌ ٱل كئنات الصفات حتتاج إىل  ). صفات(مثل األبيض . اهللا" صفات" ِإن ٱللَه َلَغِين َعِن : الدليل النقل. مستحيل على اهللا، إذا كان اللون قد اختفى، فإن اللون سوف خيتفي، وهذا )املكان( َلِمنيَ ۡ◌ ٱل ا  إذ ال يوجد خلق، ألنه إذ) ليس بفرد( إذا كان اهللا تعدد: الدليل العقل تَعدد املستحيلالوحدانّية . ٦  ٥}٦:العنكبوت{عَٰ عندها مل . كان هناك اثنان من اهللا فسيشار كون اآلراء، وهذا مستحيل    ٦: القران سورة العنكبوت   ٥   ١١: القران سورة الشعورى   ٤                                                             }٤-١: اإلخالص{ ۢ◌ ُكُفًوا َأَحدُ  ۥ َيُكن لهُ  ۡ◌ وَملَ   ۡ◌ يُوَلد ۡ◌ وَملَ  ۡ◌ يَِلد ۡ◌ ُهَو ٱللُه َأَحٌد، ٱللُه ٱلصَمُد، ملَ  ۡ◌ ُقل: الدليل النقل. يستطع اهللا تعدد



بالتأكيد لن ) ال ميكن أن أي شيء(إذا كان اهللا عجز : الدليل العقل  عجز املستحيلالقدرة . ٧   ٤٩ ِإن ٱللَه َعَلٰى : الدليل النقل. يكون هناك خلق له، ومن املستحيل على اهللا ) ضعيف(أن يكون اهللا عجز ) اجلباري(إذا كان اهللا كراهه : الدليل العقل  كراهه  املستحيلاإلرادة . ٨    ٦}٢٠:البقرة{ء َقِدير ۡ◌ ُكل َشي ال تريد أن تكون (إذا كان اهللا جهل أن يكون اهللا اإلرادة : الدليل العقل جهلٌ  املستحيل: العلم .٩  ٧} ١٠٧:هود{ِإن رَبَك فـَعال لَما يُرِيُد : الدليل النقل. هذا مستحيلو  ٍء ۡ◌ ْا َأن ٱللَه ِبُكل َشي◌ٓ َلُموۡ◌ َوٱع: الدليل النقل. وهذا مستحيل) غبيا    ٢٣١: القران سورة البقرة   ٨   ١٠٧: القران سورة اهود   ٧   ٢٠: القران سورة البقرة   ٦                                                            موٌت  املستحيل: الحياة .١٠ ٨}٢٣١:البقرة{َعِليم 



القدرة . بالتأكيد اهللا ال اإلرادة) موتٌ (إذا كان اهللا قد مات : الدليل العقل   ٥٠ َحي ۡ◌ ِإلََٰه ِإال ُهَو ٱل ◌ٓ ٱللُه َال : الدليل النقل. ال العلم، وهذا مستحيل َوُهَو ٱلسِميُع : الدليل النقل. ال معىن أن اهللا ال يسمع: لعقلالدليل ا َصَمامٌ  املستحيل: السمع. ١١   ٩} ٢٥٥: البقرة{ ۚ◌ قـَيومُ ۡ◌ ٱل َوُهَو ٱلسِميُع : الدليل النقل. ال معىن أن اهللا ال يري: الدليل العقل ُعْميٌ  املستحيل :البصر. ١٢  ١٠} ١١: الشورى{َبِصُري ۡ◌ ٱل اهللا أبكم، بالتأكيد ال ميكن أن يتكلم اهللا وهو  إذا كان: الدليل العقل ُبْكمٌ  املستحيل: الكلم .١٣ ١١} ١١: الشورى{َبِصُري ۡ◌ ٱل : النساء{لِيما ۡ◌ وََكلَم ٱللُه ُموَسٰى َتك: الدليل النقل. مستحيل على اهللا    ١١: لقران سورة الشورى ا  ١١   ١١: القران سورة الشورى   ١٠   ٢٥٥: القران سورة البقرة   ٩                                                             ١٢}١٦٤



بالتأكيد لن ) ال ميكن أن أي شيء(إذا كان اهللا عجز : الدليل العقل عاجزااملستحيل : قادرا .١٤   ٥١ ِإن ٱللَه َعَلٰى : لدليل النقل. يكون هناك خلق له، ومن املستحيل على اهللا ) ضعيف(أن يكون اهللا عجز ) اجلباري(إذا كان اهللا كراهه : الدليل العقل مكرهااملستحيل : مريدا .١٥  ١٣}٢٠: البقرة{ء َقِديرۡ◌ ُكل َشي ال تريد أن تكون (إذا كان اهللا جهل أن يكون اهللا اإلرادة : الدليل العقل جاهالاملستحيل  :عالما .١٦ ١٤}١٠٧: هود{ِإن رَبَك فـَعال لَما يُرِيُد : لدليل النقل. وهذا مستحيل ٍء ۡ◌ ْا َأن ٱللَه ِبُكل َشي◌ٓ َلُموۡ◌ َوٱع: لدليل النقل. وهذا مستحيل) غبيا    ٢٣١: القران سورة البقرة   ١٥   ١٠٧: القران سورة هود   ١٤   ٢٠: القران سورة البقرة   ١٣   ١٦٤: القران سورة النساء   ١٢                                                                                                                                                     ميتااملستحيل : حيا .١٧ ١٥} ٢٣١: البقرة{َعِليم



) ضعيف(أن يكون اهللا عجز ) اجلباري(إذا كان اهللا كراهه : الدليل العقل   ٥٢ َوُهَو ٱلسِميُع : الدليل النقل. ال معىن أن اهللا ال يسمع: الدليل العقل أصماملستحيل : سميعا .١٨   ١٦} ٢٥٥: البقرة{ ۚ◌ قـَيومُ ۡ◌ َحي ٱلۡ◌ ِإلََٰه ِإال ُهَو ٱل ◌ٓ ٱللُه َال : الدليل النقل. مستحيل وهذا َوُهَو ٱلسِميُع : الدليل النقل. ن اهللا ال يريال معىن أ: الدليل العقل أعمىاملستحيل : بصيرا .١٩ ١٧}١١: الشورى{َبِصُري ۡ◌ ٱل لِيما ۡ◌ وََكلَم ٱللُه ُموَسٰى َتك: الدليل النقل. مستحيل على اهللاإذا كان اهللا أبكم، بالتأكيد ال ميكن أن يتكلم اهللا وهو : الدليل العقل أبكماملستحيل : متكلما .٢٠ ١٨} ١١:الشورى{َبِصُري ۡ◌ ٱل   ١١: القران سورة الشورى   ١٨   ١١: القران سورة الشورى   ١٧   ٢٥٥: القران سورة البقرة   ١٦                                                             ١٩}١٦٤:النساء{



، )ممكنات(إذا كان اهللا الوجبا أو مستحيال خلق كائنات : الدليل العقل .ال خيلقهاِفْعُل كل ُممْكٍن أو تْر كُه، معنه من املمكن أن خيلق اهللا الكائنات أو  :عالى صفة واحدةيجوز في حقه ت  . ب   ٥٣ وهذا مستحيل . سيكون واجبا ومستحيل) ممكن(فإن أي شيء هو اجلائز  ق َجِديد ۡ◌ ِت ِخبَلۡ◌ َويَأ ۡ◌ ُكمۡ◌ ِهبۡ◌ يُذ ۡ◌ َيَشأِإن : الدليل النقل  . على اهللا    ١٩: القران سورة إبراهيم   ٢٠   ١٦٤: القران سورة النساء   ١٩                                                                                                                                                      .وهذا مستحيلإذا كان رسل كذب يدجب أن يكون الوحي من اهللا كذبة، : الدليل العقل الَكِذبْ املستحل  :الّصديق .١ أربع صفة مع دليلواجب للنبي والرسول أربع صفة ويستحيل للنبي والرسول   . ج ٢٠}١٩: إبراهم{



َذا َما َوَعَدنَا ۡ◌ َأحۡ◌ ِمُنوَن ٱلۡ◌ ُمؤۡ◌ ٱلَوَلما َرَءا : الدليل النقل   ٥٤ زَاَب قَاُلوْا هَٰ َوٌة َحَسَنة لَمن َكاَن ۡ◌ ٱللِه ُأس ِيف َرُسولِ  ۡ◌ َكاَن َلُكم  ۡ◌ لَقد: الدليل النقل  إذا كان رسل اخليانة يفعلون ذلك ما حيرمه اهللا: الدليل العقل ِخَيانَةٌ املستحل  :الَمانَةُ ا .٢ ٢١}٢٢:األحزاب{َوَصَدَق ٱللُه َوَرُسولُُه  ۥٱللُه َوَرُسولُهُ  ألن كل . تحيلمجيع الكائنات، كما يطلب منا إحفاء املعرفة، وهذا مسإذا كان رسل كتمان يعين إحفاء كل شيء جيب نقله إىل : الدليل العقل كْتَمانُ املستحل : تبليغ .٣ ٢٢}٢١:األحزاب{ِخَر َوذََكَر ٱللَه َكِثريا ◌ٓ أۡ◌ َم ٱلۡ◌ يَوۡ◌ ُجواْ ٱللَه َوٱلۡ◌ يَر َا َعَلٰى َرُسولَِنا ٱل◌ٓ َلُموۡ◌ فَٱع ۡ◌ متُ ۡ◌ فَِإن تـََويل  ۚ◌ َذُرواْ ۡ◌ َوَأِطيُعوْا ٱللَه َوَأِطيُعوْا ٱلرُسوَل َوٱح: الدليل النقل  .العلم، سوف لْعنُة اهللا ٩٢: القران سورة املائدة   ٢٣   ٢١: القران سورة األحزاب   ٢٢   ٢٢: القران سورة األحزاب   ٢١                                                            بالدةاملستحل  :الفطانة .٤ ٢٣}٩٢: املائدة{ُمِبُني ۡ◌ بـَلَُٰغ ٱلۡ◌ اْ أَمن   



الدليل . لذلك كان من املستحيل على الرسل أن يكونا بالدة أو أغبياءأعداءهم يف التأليب أو اجلدل، يف حني أن الرسل أثبتو هزمية أعداءهم، ل بالدة، من املؤكد أن الرسل مل يهزمو إذا كان رس:  الدليل العقل   ٥٥ تُـَناۡ◌ َوِتل: النقل َاۡ◌ َءايتَ  ◌ٓ َك ُحج َٰ ٓ◌ األنعام {ِمِه ۡ◌ رَِٰهيَم َعَلٰى َقوۡ◌ ِإب مل تقلل  لكن الصفات اإلنسانية. والشرب والنوم، والنكاح، وكان مريضاألنه الصحابته قد شهدوا عن كثب الرسل لتناول الطعام، : الدليل العقل . األكل والشرب والنوم، والنكاح، وكان مريضامعنه صفات اإلنسانية، مثل الرسل " اَالْعراُض ْالَبشرِية"وهي  .١ : يجوز للنبي والرسول صفة واحدة  . د . ٢٤}٨٣: َا ۡ◌ ُقل: الدليل النقل. الكرامة الرسولية حىت تزيد من ارتفاع ث ۠◌ أَنَا ◌ٓ ِإمنَا ◌ٓ يُوَحىٰ  ۡ◌ ُلُكمۡ◌ َبَشر م أَمن ُُكم ◌ٓ ِإَيل : االكهف{ِإلَٰه وَِٰحد  ۡ◌ ِإهلَٰ    ١١٠: القران سورة الكهف   ٢٥   ٨٣: القران سورة األنعام   ٢٤                                                            ٢٥}١١



  
منها أن هذه املخطوطة : سالهئج اليت حصلت الباحثة يف هذه الر من النتا  النتائج  -  أ خاتمة الباب الخامس  ٥٦ ، ونساخ هو الشيخ الشيخ ابرهيم اللقاين العالمة فه العاملمؤلّ جوهرة التوحيد  اعلم ان  دةقائعال العلم فكرة أساسية يف املخطوطة جوهرة التوحيد هو أما  .ص يف املخطوطة جوهرة التوحيد يقارن الباحثة نصاننحتقيق ال  .حممد طاهر ترو يستحيل يف حقه تعاىل و جيب يف حقه تعاىل عشرين صفة، : من الصفة هو .الوجوِب، واِالستحالِة، واجلوازِ : احلكم العقلي والنقلي ينحصر يف ثالثة اقسام       .ويستحيل للنيب والرسول أربع صفة، جيوز للنيب والرسول صفة واحدةوالرسول أربع صفة، ب للنيب جيجيوز يف حقه تعاىل صفة واحدة، و  عشرين صفة،



. إن نص األرخبيل غين جدا وحيتوى على أنواع كثرية من املعرفة  .١  االقتراحات  - ب   ٥٧ ة، حبيث ميكن تشجيع فيلولوجيوحث الحلبء ااإجر من الضروري ف ،لذلكو . تمع اليومليست على دراية باولكن ألن اللغة والكتابة  غات أخرى لالنصوص بللبحث  توجيهه ميكن النصوص العربية، بل على البحث يف واألدب البحثاللغة العربية ال يقتصري البحث يف  .٣  .يف املخطوطة حول أنصوصاألحباث والكتابة  ،الطالب على البحثأجل ذلك، من الضروري تشجيع من   .٢  .رخبيلاأل أحباث الذباب على مزيد من النصوص املستقبل  .عن طريق دراسة اللغة العربية



مبعهد دارالسالم احلديث للرتبية  التوحيد للصف الرابع،، فوزان بنصاحل بن ، الفوزان عبداهللا .عبد السلم  .مكتب السنة، الصفحةحتقيق النصوص وشرها،   ،٤٢ ،حممد ،هارن  ). دار املعتترت: مانع( معجم املصطلحات األدبية،، ٢٠٠٩نفواف نصار،   .ونبانيل ،حتفة املريد شرح جوحرة، ه١٢٧٧ البيجوري، يالشيخ إبراهيم بن حممد بن أمحد الشافع  المراجع العربية - أ  المراجع   .Djamaris, Edwar. 2002. Metode Penelitian Filologi . Jakarta: CV Manasco. Baroroh, Siti Baried. 1994. Pengantar Teori Filologi Yogyakarta BBPF Seksi Filologi Fakultas Sastra, UGM. Saputra H, Karsono. 2008 Pengantar Fiologi Jawa  Jakarta : Wedatama Widya Sastra. Istanti, Kun Zachrun. 2010. Studi Teks Sastra Melayu dan Jawa Yogyakarta: Elmatera اإلندونسية المراجع. ب .القران الكرمي  .ة، طبع على نفقة راجا فوليسع، منت السنوسيمخسة متون يف علم التو حيدكتاب    .اإلسالمية كونتور فونوروكو إندونيسيا



Lubis, Nabilah. 2007. Naskah, Teks, dan Metode Penulisan Filologi (Jakarta : Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Depag RI. Fathurrahman, Oman 2015. Filologi Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Group. Kamus Al munawwir Arab- Indonesia. Robson, S.O. 1994. Prinsip-Prinsip Filologi Indonesia, Jakarta: Pembinaan dan Pengembangan.  
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