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 : ملخص
تزخر البالد العربية عامة برتاث عزيز، ال يقل شأنا عن تراث البالد األخرى، كما تزخر بالدنا 

جيب الوقوف عند هذا الرتاث، ومعرفة حقيقته، والبد  بكتابات يشهد هلا التاريخ بالعظمة والبقاء، لذا
من تنشيط حقل التحقيق يف خمطوطاته، ورفع الغبار عنها من أجل كشف حقيقتها، وإخراجها إىل 

 .القرّاء؛ وهذا عمل عسري وشاّق يتطلب من احملقق صربا ومثابرة وعزما
 .املخطوط ،التحقيق ،الرتاث، بوعناين :كلمات مفتاحية      

 
Abstract: 

  The Arab countries in general have a rich heritage, no less important than 

the heritage of other countries, and our country is rich with writings that 

witness the greatness and survival of history, so it is necessary to stand at 

this heritage and know its truth. The field of inquiry must be revitalized in 

its manuscripts. , And directed to the readers; and this work is difficult 

requires the investigator patience and perseverance and determination. 
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 :عن التحقيق والمحقق لمحة. 1
 :لمحة عن التحقيق 1.1

التحقيق لغة، يعىن به التأّكد من صّحة اخلرب وصدقه، وحّقق الرجل القول، صّدقه، 
ل هذا الشيء هو احلق، كقولك صدق، ويقال حقق الرجل إذا قا: "ويف لسان العرب

حققت األمر، : "، ويف الصحاح كذلك نقول1"أحققت األمر إحلاقا إذا أحكمته، وصححته
 .2"وأحققته، إذا أثبته، وصرت منه على يقني

ولقد أخذت الكلمة بعدا آخر يف اجلانب االصطالحي، وهو إثبات املسألة بالدليل،  
 .3"التحقيق إثبات املسألة بدليلها: "كما يقول الشريف اجلرجاين

أصبح التحقيق جماال فاعال يف نشر وتوثيق النصوص، وتسهيل قراءة مادهتا  وبذلك،
 4بعد ضبطها وفك غموضها، والتقرب من أصلها وتصحيح ما أصاهبا من حتريف

أكثر ما جيئ التصحيف والتحريف يف كتب الرتاث املطبوعة "؛ وكما هو معروف 5وتصحيف
 .6"قراءة املخطوطات وغياب اخلربة يف املوضوعات اليت تتضمنهامن سوء 

حتقيق نصوص "ما أثبته كذلك، الصادق بن عبد الرمحان الغرياين يف كتابه  وهذا
هو إخراجها : كون حتقيق املخطوطات والكتب: "، يف قوله"الرتاث يف القدمي واحلديث

ادها هلا مؤلفوها، أو أقرب ما تكون إىل ونشرها، وتسيريها لالستفادة منها، يف الصورة اليت أر 
 .7"ذلك، وال يدرك ذلك إالّ بعناء وصرب على البحث والتمحيص

من هذه التعريفات كلها حول التحقيق وأمهيته يف نقل املعرفة الرتاثية،  وانطالقا
وإحيائها وبعثها من جديد، وجب االهتمام به كفّن ووضع مجيع التسهيالت أمام احملقق، 

تقدمي نص صحيح مطابق ملا كتبه مؤلفه وتوثيقه نسبة ومادة، "لم دقيق يهدف إىل ألنّه ع
، فيعمل احملقق على تفادي الزيادة أو 8"والعناية بضبطه وتوضيح دالالته اليت قصدها مؤلفه

تقدمي املخطوط صحيحا كمــا وضعه مؤلفه دون " النقصان يف الّنص احملقق، وحتدد مهمته يف 
 .9"شرحه
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ر على احملقق الوصول إىل نص املؤلف األول، فإنه يلجأ حتما إىل مجع نسخ تعذ وإذا
منقولة عن األصل، وال نكتفي يف هذا اجملال بالنسخة الواحدة، وإّّنا يتطلب مّنا أن نثبتها 

؛ إذ من الضروري املقابلة واملوازنة 10بنسخ أخرى، ختضع للتصنيف والرتتيب وفق قدمها
 .بينها

ومما ال شك فيه أن أكثر  "لى معرفة الفروق اجلديرة باإلثبات، أننا جمربون ع كما
النسخ أصالة ودقة هي النسخة اليت كتبها املؤلف خبطه، وكانت آخر ما ارتضاه لكتابه هذا، 

فإذا مل تصل إلينا ... ذلك أن املؤلف قد يعيد النظر يف كتابه زيادة أو حذفا أو إصالحا 
نا عن النسخ اليت انتسخت منها، وهنا تتفاوت قيمة مثل نسخة املؤلف اليت كتبها خبطه حبث

هذه النسخ بقيمة ناسخها وغايته بضبط نسخته بقراءهتا على املؤلف، أو مقابلتها مقابلة 
 .11"دقيقة بأصل املؤلف

على ذلك فإن اجلهود، اليت تبذل يف كل خمطوط جيب أن تتناول البحث يف  بناء
 :12الزوايا اآلتية

 .تحقيق العنوان -
 .حقيق اسم المؤلفت -
 .تحقيق نسبة الكتاب إلى مؤلفاته -
وعليه . تحقيق متن الكتاب حتى يظهر بقدر اإلمكان مقاربا لنص مؤلفه -

صح عنوانه، واسم مؤلفه ونسبة "فالكاتب احملقق من منظور عبد السالم هارون، هو الذي 
 .13"الكتاب إليه، وكان متنه أقرب ما يكون إىل الصورة اليت تركها مؤلفه

 :14لمحة عن المحقق 1.1
م، بوالية تلمسان، أستاذ التعليم 0212األستاذ الدكتور املختار بوعناين من مواليد 

 :له عدة شهادات حتصل عليها، اجلزائر ختصص لغويات -العايل جبامعة السانية وهران
 .م جبامعة وهران0299شهادة الليسانس يف عام  -
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 .ر، جبامعة اجلزائ0291شهادة املنهجية عام  -
 .م، جبامعة وهران0298شهادة الدراسات املعمقة  -
 .م، جبامعة وهران0289شهادة املاجستري  -
 .مجهورية مصر العربية -فرع بنها-م، جبامعة الزقازيق0221أطروحة الدكتوراه عام  -

 (.دكتوراه-ماجستري)على العديد من الرسائل اجلامعية  ناقش وأشرف
 (.بحماضرات، مقاالت، كت)عديدة  له مؤلفات

يف ميادين حبث متعددة، رئيسا ملشاريع حبث كثرية، كما أنه ينشط يف جماالت  اشتغل
 .علمية أخرى داخل وخارج اجلامعة األصلية اليت يعمل هبا، وهران

من الباحثني الذين كرسوا جهودهم يف خدمته فن التحقيق، وخدمة الرتاث العريب 
 .اثه ومن هذه الصفاتواجلزائري خاصة، والتزم بصفات احملقق الويف لرت 

 .والرغبة يف التحقيق الذي ينوي القيام به االلتزام -
 .املالحظة وامتالك علوم أخرى وسعة املعارف دقة -
 .على أعمال احملققني السابقني لالستفادة منها االطالع -
 .واألمانة الصبر -
احملقق بضرورة االطالع على مصادر متنوعة، وعلوم ومعارف يف موضوع  اقتناع -

 15.قيق ويف غريها من املوضوعات املساعدة على التحقيقالتح

قراءة أعمال احملقق املختار بوعناين جندها تشهد له بتوافر هذه الشروط؛  ومن خالل
 :فحقق وأنار كثريا من الزوايا املظلمة يف العديد من املؤلفات املهمشة، ونذكر منها

حنو )ي بن يوسف اهلادي للشيخ بن عبد اهلل سيدي حممد بن يوسف اجلنائ التبيان -
 .م0221-اجلزائر-فرع وهران( ج-م-د) -(اجلمل

، ديوان 0:املختار بوعناين، ط/ د/، حتقيق ودراسة، أاألفعال الواردة بالواو والياء -
 .9110اجلزائر -املطبوعات اجلامعية فرع وهران
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على شرح األبيات الثمانية، لعبد العزيز بن حممد بن يوسف  التعليقات الوافية -
املطبعة ( د،م،ج)، 0:املختار بوعناين، ط/ حتقيق ودراسة، د( حنو اجلمل)اهلادي 

 .م0221اجلزائر -اجلهوية بوهران
يف اجلمل وإعراهبا، حملمد بن أبَّ بن أمحيد بن  نيل المراد من المية ابن المجراد -

 .املختار بوعناين، وهران/ د -حتقيق ودراسة-، (ه0011ت )عثمان املّزّمري 
األستاذ ( حتقيق كتاب) -حتقيق–للشيخ الطيب املهاجي  اإلعراب عالمات -

جملة حمكمة يصدرها أساتذة من قسم ( القلم)نشر يف جملة . الدكتور املختار بوعناين
اجلمهورية اجلزائرية العدد التاسع جويلية  -السانية-اللغة العربية وآداهبا جامعة وهران

 .املختار بوعناين بقلم األستاذ الدكتور( 089-011ص. )م9112

 :ومن أعماله غري احملققة، نذكر منها على سبيل املثال
املطبعة اجلهوية ( د،م،ج)، 0:ط. األستاذ املختار بوعناين. المدارس الصرفية -

 .م0228اجلزائر -بوهران
ديوان  -إعداد الدكتور املختار بوعناين -البوعنانية في المصادر اللسانية -

 .م9111ه، 0291اجلزائر  -هرانفرع و  -املطبوعات اجلامعية
املختار / ، د(دكتوراه، ماجيستري، حبث التخرّج) المساعد على بحث التخّرج -

اجلزائر  -وهران-املطبعة اجلهوية لديوان املطبوعات اجلامعية 0:بوعناين، ط
 .م0221

لألستاذ الدكتور املختار . المصنفات اللغوية لألعالم الجزائرية عبر القرون -
 .م9110اجلزائر  -دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع 0:ط. بوعناين

 16:، منهاالبيبلوغرافياوللدكتور املختار بوعناين جهود ملموسة يف 
ديوان  -إعداد الدكتور املختار بوعناين -يف املصادر اللسانية البوعنانية .0

 .م9111ه، 0291اجلزائر  -فرع وهران–املطبوعات اجلامعية 
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عام ( طبعة خاصة)، 0:بوعناين املختار، ط/ النحوية، د يف املصادر البوعنانية .9
، مث طبع طبعة (مجع بني دفتيه أكثر من مخسة آالف مصدر ومرجع. )م9112

 .ثانية
وهران  -السانية–جامعة . املختار بوعناين. يف قسم املصادر اللغوية البوعنانية .1

9119. 
تار بوعناين، جامعة يف قسم املصادر النحوية، إعداد األستاذ املخ البوعنانية .2

 (.مؤلفا 1122مجع بني دفتيه . )م9112عام ( طبعة خاصة)وهران 
( طبعة خاصة)، 0:بوعناين املختار، ط/ يف قسم املصادر النحوية، د البوعنانية .1

، هام جدا قدم الحتاد الكتاب (مؤلفا 1120مجع بني دفتيه . )م9112عام 
 .األوىليراجع اخلتم يف الصفة / العرب بدمشق ومل يطبع

( طبعة خاصة)، 0:املختار بوعناين، ط/ يف مصادر العلوم اللغوية، د  البوعنانية .1
 (.مجع بني دفتيه أكثر من مخسة آالف مصدر ومرجع. )م0228نوفمرب 

طبعة )، 0:بوعناين املختار، ط/ ، د-العلوم اللغوية–يف املصادر واملراجع  الخزينة .9
وهران شهر . صلة بالعلوم اللغوية حوى أكثر من مخسة آالف عنوان هلا( خاصة

 .م0221سبتمرب 
وهران . املختار بوعناين -بيبليوغرافيا–يف مصادر العلوم القرآنية  الظفاوية .8

 (خمطوط. )م0228
بوعناين املختار / مجع وتصنيف د–اجلامعية يف كليات اآلداب اجلزائرية  الرسائل .2

 .م0222وهران ( اجملموعة األوىل)
 .عنوان يف خمتلف الفنون 9111عرب القرون مجع أكثر من  اجلزائرية المؤلفات .01
–املختار بوعناين جامعة / د -الشعبة األدبية–. يف املؤلفات اجلزائرية المختارية .00

 .م01/11/0222وهران، يف  -السانية
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/ د( اجملموعة األوىل شعبة اآلداب. )يف مصنفات األعالم اجلزائرية المختارية .09
/ 0291، مجادى األوىل 0:ط. وهران -السانية–بوعناين املختار، جامعة 

 .وهران. م0222املوافق لشهر سبتمرب 
، 0:ط. من إعداد الدكتور املختار بوعناين. الروائية يف اجلزائر المصنفات .01

 .م9111
، دار 0:ط. املختار بوعناين/ املصنفات اللغوية لألعالم اجلزائرية عرب القرون، د .02

 .م9110جلزائر ا-هومه للطباعة والنشر والتوزيع
ه، 0290ربيع الثاين . املختار بوعناين. اللغوية لألعالم اجلزائرية المصنفات .01

 (مصنفا 221حوى )م 9111جويلية 
-فرع وهران( د،م،ج. )املختار بوعناين/ من إعداد د. اجلزائريني بالقرآن اهتمام .01

 (.مؤلفا 201. )م9111اجلزائر 
، وهران 0:ط. األستاذ املختار بوعناين. ةاجلامعيني يف اللغة العربي دليل الباحثين .09

 .م0220سبتمرب 
، األستاذ 0األدب العريب وفنونه، ج-ماجستري دكتوراه -دليل الرسائل اجلامعية .08

 .م0229، وهران شهر يناير 0:ط. املختار بوعناين
-0299اجلامعية اخلاص مبعهد اللغة العربية وآداهبا من سنة  دليل الرسائل .02

. املختار بوعناين/ وهران، د -السانية –وعناين جامعة املختار ب/د. م0221
 .م0222

بوعناين املختار، / د–يف الوطن العريب  للشعبة األدبيةاجلامعية  فهرس الرسائل .91
عام ( العدد السابع خاص)جملة معهد اللغة العربية وآداهبا جامعة اجلزائر 

 (.رسالة جامعية 9118حوى . )م0221ه، 0201
بوعناين املختار، / د-يف الوطن العريب للشعبة األدبيةامعية اجل فهرس الرسائل .90

 (.رسالة 911ملحق حوى أكثر من )
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بوعناين املختار، / د-يف الوطن العريب للشعبة اللغويةاجلامعية  فهرس الرسائل .99
عام ( العدد السابع خاص)جملة معهد اللغة العربية وآداهبا جامعة اجلزائر 

 (.لة جامعيةرسا 0102حوى . )م0221ه، 0201
جامعة . األستاذ الدكتور خمتار بوعناين. تقدمي ومجع وتصنيف مؤلفات اللغة .91

 .م0222ه، جويلية 0291وهران، طبعة خاصة ربيع الثاين 
جامعة -يف املؤلفات اجلزائرية عرب القرون، لألستاذ املختار بوعناين مجمل الفنون .92

 (.مؤلفا 1191حوى . )م9111وهران 
جامعة وهران -0:ط. املختار بوعناين/ د: إعداد. قديةمصادر الدراسات الن .91

 .م9119
. لسانيات. فقه اللغة. صرف. حنو)قدميها وحديثها  معجم مصادر اللغة العربية .91

األستاذ املختار ( تراجم. خط. قراءات. بالغة. أمثال. مناهج. معاجم. هلجات
رس ه، ما0209وهران يف شهر رمضان . اجملموعة األوىل  0:ط. بوعناين
 .م0229

نشر يف جملة . املختار بوعناين/د/أ-بيبليوغرافيا-قسم النحو-مصادر اللغة .99
-أحد عشر ألف)حوى أكثر من  عدد خاصم 9112( 01)العدد ( القلم)

 (.عنوانا هلا صلة بعلم النحو واللغة-00111

نشرت يف / ولألستاذ الدكتور املختار بوعناين مقاالت عدة هلا صلة بالبيبليوغرافيا
ــ ( البيبليوغرافيا)الت خمتلفة منها جملة القلم، وللعلم فإن آخر مقال نشر يف جم واملوسوم بـ
حوى بني . م9101يناير ( 09)جملة القلم العدد ( اهتمام العلماء بالكتاب، بيبليوغرافيا)

 .ذكر يف كل عنوان اسم سيبويه( عنوانا 111)دفتيه 
 :لبوعبديل، وتناوهلا بالتحقيق، ومنهاكما وقف احملقق عند أعمال الشيخ عبد اهلل ا
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حتقيق ودراسة األستاذ املختار -للعالمة أيب عبد اهلل البوعبديل الحرب والورد -
 .م0222ه، مار 0291وهران يف شهر حمرم  9:بوعناين ط

حتقيق ودراسة األستاذ . للشيخ أيب عبد اهلل البوعبديل. الكتابة على القبور -
 .م0221ه، يناير 0209يف شهر رمضان ، وهران 0:ط. املختار بوعناين

ه، 0199ت)أليب عبد اهلل البوعبديل البطيوي الرزيوي  مخطوطات صرفية
األستاذ الدكتور املختار بوعناين، القلم جملة حمكمة يصدرها  -دراسة وحتقيق-(م0219

الثالث  اجلمهورية اجلزائرية العدد -السانية-أساتذة من قسم اللغة العربية وآداهبا جامعة وهران
 .بقلم األستاذ الدكتور املختار بوعناين( 81-10. )م9111مارس 

 :وله حماضرات ومقاالت خمتلفة هلا صلة وثيقة بالشيخ أيب عبد اهلل البوعبديل منها
حماضرة خاصة للملتقى . أبو عبد اهلل البوعبديل وتاريخ األنبياء املختصر الشيخ -

من تنظيم . م0221أوت  1، 1أيام " بديلالشيخ املهدي البوع"اجلهوي املوسوم بـــ 
 .نظارة الشؤون الدينية لوالية وهران

األستاذ الدكتور املختار بوعناين القلم جملة . أبو عبد اهلل البوعبديل لغويا الشيخ -
 -السانية–حمكمة يصدرها أساتذة من قسم اللغة العربية وآداهبا جامعة وهران 

بقلم األستاذ ( 98-2ص . )م9119اير اجلمهورية اجلزائرية العدد اخلامس ين
 .الدكتور املختار بوعناين

العدد األول -جملة األثر. أبو عبد اهلل البوعبديل ودوره يف الرتبية والثقافة الشيخ -
بقلم ( مقال.)اجلزائر-جامعة ورقلة-م جملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية9119

 17.األستاذ الدكتور املختار بوعناين
 :عند حتقيقه لكتابوأخريا سنقف  -

 "تاريـــــخ األنبيـــاء المختصـــر"
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بذل يف ذلك جمهودات جبـارة يف إعـادته للقراء، وعــــــــاجل أخطاء كثرية وجدت بني  لقد
وهذا ما سأوضحه من خالل قراءة أهم اخلطوات، اليت قام . صفحـاته، فصنف ورتب ووضح

 .هبا احملقق يف حتقيقه للكتاب
 

 :سيرة العاّلمة عبد اهلل البوعبدّلي.1
أبو عبد اهلل بن عبد القادر بن حممد : "من أشهر ما أجنبت منطقة تلمسان، وهو

؛ دفني (ه292ت)يرجع أصل أسرته إىل اجلد األكرب املدعو أبو عبد اهلل املغوفل " البوعبديل
هجرية املوافق  0981اجلمهورية اجلزائرية، ولد عام  -غليزان-الشلف شرق مدينة وادي رهيو

مبكان يدعى " سيوّدين"يف دوار ... ميالدية من أبوين مؤمنني ترىب يف حجريهما  0819لـــ 
قرب قرية هناين؛ وهو مرفأ مشهور يف عهد عبد املؤمن بن " بين خاّلد"دار بن صاحل عرش 

" ْسوِيِديَّنْ "التابع لبلدية ندرومة آنذاك و( م0011ه، 118ت )علي الكومي املوحدي 
والية تلمسان حاليا، وسوديّن تقع يف سفح جبل . دائرة هناين. اآلن تابعة لبلدية بين خاّلد

 18".ترارة"سيدي سفيان من جهة اجلنوب وهو تابع لسلسلة جبال 
، حيث حفظ القرآن الكرمي على غرار أجداده 19(ْسوِيِديَّنْ )وتعلم بقريته قرية  نشأ

 .، وقرى وهلاصةبالقرى اجملاورة كقرية أوالد البوعناين
الشاب البوعبديل لطلب العلم متوّجها يف ذلك حنو املغرب األقصى، حيث  سافر

تعّلم العلوم الشرعية واللغوية مّدة أربع سنوات رفقة رفيق له، يدعي أمحد بن احلبيب بكار 
املعسكري الغريسي وكان املثال يف الرتبية والتعليم ونعم املعّلم املخلص لبلده، نصوحا 

 -حكم اهلدية –لماء، فقيها يستشار يف العديد من األمور والفتاوى كدفع الزكاة للع
 .إخل... الطالق، واملرياث، واآلفات االجتماعية املختلفة 

كان الشيخ البوعبديل قاضيا حيكم بني املتخاصمني، حيث إنّه مل يصدر حكما إال 
اص والعام بفصاحة لسانه، بعد مساعه من اخلصمني، واكتسب الشيخ مكانة عالية عند اخل

والنحوي، واللغوي  -املفسر–وصحة إدراكه، واستقامة فكره، ولذلك لقب بالفقيه 
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أنّه املصباح الذي يبدد ظلمات اجلهل إبان عهد االحتالل : "والعروضي، وقيل عنه
 20".الفرنسي

 :خّلف عدة مؤلفات منها
 .تاريخ األنبياء املختصر -0
 (.خمطوط)باع الطريق تاريخ األنبياء املطّول عند أت -9
هبا ( ه0191)منظومة يف الفرائض نظمها عام )مقصورة احلسن والبهاء  -1

 .بيتا( 012)
 .ديوان شعر مل جيمع كله بعد -2
 (.خمطوط)منظومة يف املواريث  -1

 .إضافة إىل جمموعة أخرى من املؤلفات
 .0211سنة  -آرزيو –استقر أخريا يف منطقة بطيوة 

، وخترّج منها العديد من الطلبة والتالميذ، الكرمي رآنوهناك أسس مدرسة لتعليم الق
فكان بذلك املريب لألسرة واألحباب واألصدقاء مشافهة أو مراسلة على حّد تعبري الدكتور 

 .بوعناين املختار
ولقد أكد هذا العالّمة على تربية النشء، وتعميم التعليم اإلسالمي ملا فيه من فائدة؛ 

 .رختلصه من اجلهل واالستعما
 :اتهـــــــــــــــــــــــــــــــوف

مبقر سكناه بالزاوية البوعبدلية ببطيوة  -رمحه اهلل–تويف الشيخ أبو عبد اهلل البوعبديل 
 .م0219الرابع نوفمرب : ه املوافق لـــ0199سنة ( أرزيو)
 :االطالع على المخطوطة ألول مرة. 3

ني من شهر أوت عام مخسة وتسعني كان االطالع عليها يوم االثنني احلادي والثالث
املوافق للثالث من ربيع األول عام ألف وأربع مائة وستة ( م0221)وتسعمائة وألف ميالدي 

 .بوهران -رمحه اهلل –عشر هجري، بعد العصر، يف منزل الشيخ أحممد بن داود 
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وجدت يف كراسة الشيخ، الذي نسخها بدوره عن أحد أصدقاء العالمة، وهو  وقد
يف قرية بين ( للقايد)أحممد بن أيب زياد معروف الذي كان حمدود الثقافة يشتغل نائبا  السيد

خاّلد، والذي بطلب منه كتبت هذه املخطوطة، أي أنّه طلب من العاّلمة أن يعطيه 
؛ ودامت مدة (املخطوطة)معلومات خمتصرة يف جمال تاريخ األنبياء، فرّد عليه هبذا امللخص 

سة عشر يوما من قبل الشيخ بن داود، هذا األخري الذي كان مطّلعا نسخ هذه املخطوطة مخ
على الكثري مما كتب العاّلمة، باإلضافة إىل أنه كان ثقة ملالزمته الشيخ مدة طويلة يف الزاوية، 

 .ببطيوة
 :وصف المخطوطة. 4

تقع يف تسع عشر صفحة من احلجم الكبري، يف كل "  :حسب ما أدىل به احملقق فإّّنا
ة ثالثة وثالثون سطرا، ما عدا الصفحة األوىل ففيها واحد وثالثون سطرا، والصفحة صفح

التاسعة عشر حوت أربعة وعشرين سطرا، أما الصفحة األخرية ففيها مخسة وعشرون سطراً، 
وقد حوى السطر ما بني سبع وعشر كلمات، وطول املساحة املكتوبة ثالثة وعشرون سنتيما 

 (.سم 91)
 (.سم 01)ملكتوبة من الصفحة هي ثالثة عشر سنتيما عرض املساحة ا -
 .21 "(سم 01)طول السطر ثالثة عشر سنتيما  -

وهذه النسخة اليت اعتمدها احملقق أّناها صاحبها يف أول حمرم سنة سبعة عام مثانية 
 :ومتيزت بأّّنا( م0298)وعشرين وتسعمائة وألف 

 .تاّمة -
اخلايل من التنميق والتصنيع  خّطها واضح حيث كتبت باخلط اجلزائري العادي -

 .والتزويق
 .كتبت خبط واحد ومبداد واحد وهو السمق من أوهلا إىل آخرها -
 .مشكولة وخباّصة األبيات الشعرية ومجيع الكلمات اليت حتتاج إىل ذلك -
 .خالية من عالمات الرتقيم إال القليل منها كالنقطة يف آخر الفقرة -
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 .رجوع إىل السطرليس هناك احرتام للفقرات وليس هناك  -
 .خالية من ترقيم الصفحات ما عدا الصفحة األوىل والثانية والثالثة -

بدوار ( م0221)بن داود سنة هذه النسخة أخذت عنها نسخة الشيخ : مالحظة
 .بلدية ندرومة آنذاك مسيفة

 
 

 : المخطوطة بين يدي المحقق. 9
به الشيخ عن مجيع عند دراستك هلذا املخطوط؛ جتد أسلوبا خاصا ومميزا يتفرد 
 :الكتاب؛ حيث إن مجيع كتاباته أخذت طابعا خاصا هبا؛ وذلك لكوّنا

 :تستهل مبقطوعات شعرية مثل قوله -0

حّياك من بديع حكمته اصطفى           رسال بساس جاههم شرف      
 22البشر

مدحه للسائل ألن الشيخ مل يكن ليكتب دون طلب من عامل أو صديق أو  -9
 .تلميذ

: اصة ومساها احملقق التحّية البوعبدلية، اليت يستعمل فيها الكلمات اآلتيةحتّيته اخل -1
 إخل... شريف مرقـــومكم -شريف مكتــوبكم -تحّية ودادية-جناب"

أسلوب املخطوطة أو أسلوب مجيع كتاباته ممزوج بكلمات قرآنية وهذا ما  -2
 .يعكس لنا ثقافته اإلسالمية

ورقة اليت حتت الكلمة الغامضة؛ وهذا استعمال الشرح ملا غمض على هامش ال -1
، كما كان يعمد إىل شرح األبيات (الشرح املعجمي)ما ظهر يف مبيضته 

 .الشعرية
 .استعمال الشيخ ألسلوب التنبيه للمرسل إليه أيا كان -1
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 .حتديده للتاريخ حبادثة هبوط آدم -9
أن الرسالة جمعولة "ذكره سبب كل ما يكتب فوضع سببا للمخطوطة هذه؛ وهو  -8

 23".للتدريب وتربية امللكة واالستعداد
إشارته يف املخطوطة إىل هدف االختصار واهلدف من علم التاريخ واحلكمة من   -2

كتابة الرسالة؛ كما أنّه مل يهمل اخلالفات يف األقوال حول الرسل، وذلك 
 ".قد قيل: "يف قوله

تدعيم أقواله بالقصص القرآنية واحلديث النبوي الشريف وكتب التفسري  -01
 .والسري والتاريخ والشعر

﴿اهلل يعلم وأنتم ال تعلمون﴾، ﴿اهلل أعلم﴾، ﴿اهلل : استعماله للعبارات -00
 .تعاىل أعلم﴾

استدالله يف خمطوطته على األدلة احملسوسة مع احلفاظ على الزمن والتحديد  -09
 .املعنوي للكلمات

 أبو عبد اهلل، أبو عبد اهلل: )توقيعاته اخلاصة أثناء الكتابة، وذلك مثل -
 (.البوعبديل

ذكر تاريخ كتابته سواء أكان اهلجري أم امليالدي؛ ويف بعض األحيان يذكر  -
 .وقلما يهمل التاريخ( إخل... ظهر، عصر، )البلدة وحىت الوقت 

 .عدم عمله مببدأ الفصول واألبواب -
 .تشكيله للشعر والكلمات اليت تستحق ذلك -
 ".ن داود يعرف قلمنااب: "اعرتافه بثقته للشيخ بن داود وذلك يف قوله -
اختالف كتابات الشيخ يف املوضوع الواحد، وقد ميس هذا االختالف املقدمة  -

 .نفسها؛ حيث كان يكتب مقدمتني ملوضوع واحد

 :الطريقة المعتمدة في التحقيق.0
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بعدما حتصل احملقق على املخطوط، ومن خالل ما قرأناه نستنتج أنه درسه من ثالث 
فيه حنو صاحب املخطوط، والثاين إىل املخطوطة وما وجد فيها؛  جوانب األول وكان متجها

أما الثالث فنظر إىل ما يتصل باملخطوط وصاحبه وأهم أقرباء وأصدقاء الشيخ عبد اهلل 
 .البوعبديل

 :حيث قام احملقق مبا يلي: المرحلة األولى
تعريف الشيخ واإلتيان على سريته كاملة بالتفصيل وذلك عن طريق عائلته  .0

 .لميذه عبد اهلل ابن داودوت
جلوؤه إىل أقرب الناس إليه ألخذ املعلومات الصحيحة عنه كتلميذه وسكان قريته  .9

 .اليت ترىب فيها؛ أو درس هبا أو الشيوخ الذين راسلهم أو أبناؤه( منبته)
حبثه عن آثار الشيخ وأعماله يف مكان عمله الذي قضي فيه أطول مدة من  .1

 .دلية ببطيوةالزمن وهو الزاوية البوعب

 .ما يتصل باملخطوط نفسه: المرحلة الثانية
اعتمد على خمطوطة تعترب أصلية؛ ألّنا منسوخة عن األم املفقودة، وذلك عن  -

بدائرة ندرومة حيث كانت كاملة وغري  0221طريق تلميذه عبد اهلل ابن داود سنة 
 .ممزقة

على قيد احلياة، تأكده من أصلية النسخة عن طريق الناسخ نفسه الذي ما زال  -
 .وكان يعتمده الشيخ يف كل كبرية وصغرية، وكان مصدر ثقة عنده

معرفة احملقق بتاريخ صاحب املخطوطة الذي يعترب ابن نفس املنطقة اليت درس  -
 .هبا

استهل حتقيقه بالتعليق على املقطوعة اليت نظمها الشيخ البوعبديل يف بداية   -
 .لكل ما غمضكتابه، وكان دقيقا يف مالحظاته مبينا 

كان يقف للشرح حمافظا على الكلمات األصلية يف املخطوطة، حمافظا على  -
 (.كالعناوين أو التبويب)األمانة العلمية حيث أشار إىل ما أضافه يف املخطوطة 
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تأكده من صحة املخطوط قبل التحقيق حيث إنه اعتمد على أكثر من مرجع  -
 .وكانت مصادره مطبوعة أو مسموعة

خط جزائري واحد وكذا )قيق على املخطوطة من حيث نوعية اخلط اطالعه الد -
 (.املداد الذي كتبت به وهو السمق

مالحظته لشكل املخطوطة أي طريقة سرد مضموّنا، فكانت بدون عالمات  -
 .ترقيم وبدون نظام للفقرات

مالحظته لشكل املخطوطة أي طريقة سرد مضموّنا، فكانت بدون عالمات  -
 .لفقراتترقيم وبدون نظام ل

وضع الدكتور املختار بوعناين فهارس عامة هلا صلة وثيقة بالقرآن الكرمي،  -
واألحاديث الشريفة، واللغة، والشعر، والكتب، واألعالم، واألمم والديانات، واأليام 
والشهور، واألماكن والصواعق، واملخلوقات املختلفة، واملصادر واملراجع تسهيال 

 24.للقارئ الكرمي

 :وهم كاآليت( اتصاله بأقارب وأصدقاء صاحب املخطوط: )ثالثةالمرحلة ال
 .جنل الشيخ أيب عبد اهلل البوعبديل ورئيس الزاوية البوعبدلية حاليا الشيخ غّياض -0
تلميذه ومعلم القرآن بالزاوية واملالزم  -رمحه اهلل –بن داود  الشيخ أمحمد -9

 .ألهلها منذ مخسني عاما
املكان، الذي ولد فيه الشيخ أبو عبد اهلل بين خاّلد القاطنون ب شيوخ عرش -1

 .البوعبديل
 :اإلحاالت. 6
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