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 تقديم

جييائزة الحسيين الثيياين للمخطوطيياتظ المح ييو    حظيير رديييد 

ظ باهتميا  ببيير 1919المكتبة الوطنية للمملكة المغربية مني  ححيداا ا سينة 

متخصصينظ ب لوا بل ميا ليدي م مين حثين من لدن أسات ة وباوعناية فائقة 

 ووقت للعناية به وتحقيقه وحخراجه للناس.ج د 

لنييل جيائزة الحسين الثياين وبانت حصييلة المخطوطيات المقدمية 

ظ   ذبراهيا الخميسينظ 2424للمخطوطات   دورهتا األربعين برسم سينة 

مميا ظ تضم بعي  المجيامي ظ ( بتاًبا مخطوًطا223مائتين واالاة وعشرين )

( عنواًنياظ وميائتين وسيت 310وأربعية عشير )رف  العناوين حىل االث مائية 

وعيدد المرابيز  ظ( مشارًبا01وبلغ عدد المشاربين )( وايقةظ 271وسبعين )

 مربًزا. (13االاة عشر )

ظ وحسي امه   بنيا  المخطيوط والوايائقرونظًرا ألمهية هي ا الردييد 

عىل الي ات وال وييةظ ودوره   الح ا   ظالثقافة المغربية بنا  معرفًيا وفكرًيا

 عىل ححاطته بعناية -الثقافة قطاع  -الشباب والرياضة وحردت وزارة الثقافة 

خادة تمثلت   حددار دليل واف له سنوًياظ ورقمنتيه بتعياون مي  المكتبية 

  الوطنية للمملكة المغربية ومؤسسة أرشيف المغرب.

حىل أن تقيد   - قطاع الثقافية-ويسعد وزارة الثقافة والشباب والرياضة 

المخطوط ه ا الدليل العلمر المندرج   سياق اإلعيالن الم تمين بالتراث 
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عن نتائج جائزة الحسن الثاين للمخطوطات   هي ه اليدورةظ وهيو اليدليل 

والوايائق المتعلقة بالمخطوطيات حىل توايق البيانات ال ي سعت من خالله 

تقنيية  وقد تمت ف رسة المخطوطيات وفيق بطيائقالمرشحة لنيل الجائزة. 

ظ م  ذبير اعتنت بتدوين عناوين ا وأسما  مصن ي ا وتواريخ وفياهتمموحدة 

ونوع الخطظ واسيم الناسيخظ وتياريخ فاتحة الكتب المخطوطة وخواتيم اظ 

واإلشييارة حىل تحديييد القييياس والمسييطرةظ والنسييخظ وعييدد األوراقظ 

 التملكاتظ وغيرها من البيانات الود ية الم مة.

تم تودي  ا من حيث موضوع اظ والج ية الصيادرة  فقدأما الواائقظ 

 ونوع اظ وتاريخ ا.والج ة المعنية هباظ عن اظ 

نأمل أن يجد القرا  والبياحثون فائيدة نافعية   هي ا اليدليل وختاًماظ 

  ويل التوفيق. واهللبما يسع  م عىل الودول حىل غايت م البحثيةظ المطبوعظ 
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 أعضاء اللجنة العلمية 

  للمخطوطاتالحسن الثاين لجائزة 

 (0404برسم سنة  04الدورة )

أستاذ جامعرظ وباحث   علم المخطوطاتظ وميدير  أمحد شوقي بنبين: -1

 الخزانة الحسنية بالرباط.

أستاذ جامعرظ وباحث   التاريخظ ومدير مؤسسة أرشييف  جامع بيضا: -2

 المغرب بالرباط.

ومحقيق التيراث أستاذ جامعرظ وباحث وم  رس  عبد اللطيف جيالين: -3

لرابطية با مربز الدراسات واألبحاث وححيا  التراث المخطوطظ ورئيس

 المحمدية للعلما .

أسيتاذ جيامعرظ باحيث   التيراث المخطيوط المكتيوب  بيهي:حممد أ -4

 بالعربية واألمازيغية.

أستاذ جامعرظ ومدير المكتبة الوطنيية للمملكية المغربيية  :حممد الفران -5

 .بالرباط

رئيس مصيلحة المخطيوط والمكتبيات الترااييةظ  الساوري:عبد العزيز  -6

 باحث ومحقق   التراث المخطوط.

أسييتاذ جييامعرظ وباحييث   تحقيييق وف رسيية  عبــد المجيــد بوكــاري: -7

  المخطوطات بالخزانة الحسنية بالرباط.
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 4020-97قرار لوزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية رقم 

 ( بإحداث4797دجنبر 2) 4044من حمرم  42بتاريخ 

 >جائزة الحسن الثاين للمخطوطات<

 وزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافيةظ

 1395مين شيعبان  17الصيادر    2-75-003بنا  عىل المرسو  رقيم 

( بشييأن اختصادييات وتنظيييم وزارة الدوليية المكل يية 1975غشييت  21)

 من ال صل السادس منهظ 1بالشؤون الثقافية والسيما ال قرة 

 يل: قرر ما ي

 الفصل األول

مجياد   27بتياريخ  1804-89من القرار اليوزاري رقيم  2غير بالمادة 

( وغير وتمم بالمادة األوىل من القرار الوزاري 1989دجنبر  27) 1014األوىل 

(: ج. ر. عيدد 2410سيبتمبر 20) 1035ذي القعدة  28بتاريخ  3201-10رقم 

 (: 2410نوفمبر  24) 1031محر   21بتاريخ  1314

جيائزة الحسين الثياين < ة الثقافية بيل سينة جيائزة تسيم تمنح وزار

وهتم المخطوطات المتعلقية بالتياريخ والحيياة المغربيية أو  >للمخطوطات

التقاليييد اإلسييالميةظ والمكتوبيية باللغيية العربييية أو األمازيغييية أو بييالتعبير 

 الحساين.
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ويمكن أن تكيون المخطوطيات المي بورة حميا وايائق رسيمية مثيل 

ظ ائر الشري ة والرسو  العدلية وال تاو  القانونية وحما واائق خادية مثيل ال

المراسييالت والكراسييات والميي برات واليوميييات الشخصييية واألوراق 

الحسييابيةظ أو مجموعييات الدراسييات واألشييعار أو حتيي  مجموعييات 

 الدراسات واألشعار واألغاين والقصص والحكايات.

ايائق أاير الماضير أييا بيان ويجب أن تؤلف ه ه المخطوطات والو

ع دها وبي ما بان الشكل المقدمة به سوا  أبانت مجيرد بتابيات   أوراق 

 من صلة أ  مجمعة   دفاتر.

 الفصل الثاين

 14بتياريخ  210-89من القرار اليوزاري رقيم  1نسخ وعوض بالمادة 

 مين القيرار اليوزاري 2( ام غير بالميادة 1989يناير  18) 1049مجاد  الثانية 

( ايم بيالقرار 1989دجنبير  27من مجياد  األوىل ) 27بتاريخ  1804-89رقم 

(ظ ج. ر. بتياريخ 1991يناير  9) 1011 شعبان 18بتاريخ  15-91الوزاري رقم 

-10وغير وتمم بالمادة األوىل مين القيرار اليوزاري رقيم  (1991مارس  7)

 1314(ظ ج. ر. عيدد 2410سيبتمبر  20) 1035ذي القعيدة  28بتاريخ  3201

 (:2410نوفمبر  24)بتاريخ 
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 حىل:  >جائزة الحسن الثاين للمخطوطات< تنقسم

 ( مربزا هر: 11( جوائز تشجيعية تمنح   ستة عشر )3االث ) -

تطوان ووجدة وفاس والرباط وبنر مالل واليدار البيضيا  وميراب  

الجديدة وأبيادير وبلمييم والعييون والداخلية وتيازة والقنيطيرة ومكنياس 

 وسطات.

 وتحدد مبالغ الجوائز التشجيعية الثالث بما ييل: 

 ( درهم.14.444الجائزة التشجيعية األوىل: عشرة آالف ) -

 ( درهم.7.444الجائزة التشجيعية الثانية: سبعة آالف ) -

 ( درهم.5.444الجائزة التشجيعية الثالثة: مخسة آالف ) -

( درهيم تمينح 34.444جائزة تقديرية ببر  قيمت يا االايون أليف ) -

ألحسن المخطوطات ال ائزة بالجائزة التشيجيعية األوىل الموزعية   السيتة 

 عشر مربزا.

وتختار اللجنة العلميةظ المشار حلي ا   ال صل الراب  بعدهظ من بيين  -

ال ائزين الستة عشر بالجوائز التشيجيعية الج ويية األوىلظ فيائزا )أو فيائزين 

 مناد ة( للظ ر بالجائزة التقديرية الكبر .
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 الفصل الثالث

 28بتاريخ  3201-10غير وتمم بالمادة األوىل من القرار الوزاري رقم 

نيوفمبر  24)بتاريخ  1314(ظ ج. ر. عدد 2410سبتمبر  20) 1035ذي القعدة 

2410:) 

تيييودع المخطوطيييات المرشيييحة ليييد  الميييديريات الج ويييية أو 

ليدن  المندوبيات التابعة لوزارة الثقافيةظ ويسيلم عين بيل من يا وديل مين

المصلحة التر تسلمت اظ ويجب أن تشي   بيل وايقية بالمعلوميات الدقيقية 

المتعلقة بمالك ا والسيما اسمه العائيل والشخصير ورقيم بطاقتيه الوطنيية 

 وعنوانه وم نته وهات ه بر يتأت  حرجاع الوايقة حليه.

 الفصل الرابع

 28يخ بتار 3201-10غير وتمم بالمادة األوىل من القرار الوزاري رقم 

نيوفمبر  24)بتاريخ  1314(ظ ج. ر. عدد 2410سبتمبر  20) 1035ذي القعدة 

2410:) 

تعين السلطة الحكومية المكل ة بالثقافة سنويا لجنة علميةظ تتكون من 

( أعضا  مختصين   علم المخطوطات والواائقظ يع د حلي ا بتلقر 7سبعة )

المديريات الج ويية الواائق والمخطوطات المرشحة التر تتسلم ا مختلف 

والمندوبيات اإلقليمية التابعة لوزارة الثقافة وتجميع ا ودراسيت ا والبحيث 
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في ا وتحديد ال ائز من ا بالجوائز التشجيعية الثالث المشار حلي يا   ال صيل 

 الثاين أعاله.

بما تتوىل اللجنة تحديد ال يائز بالجيائزة التقديريية الكبير  مين بيين 

 لتشجيعية الج وية األوىل. ال ائزين بالجوائز ا

 وتنتخب اللجنة العلمية من بين أعضائ ا رئيسا ومقررا. 

 الفصل الرابع المكرر

 28بتياريخ  3201-10أضيف بالمادة الثانية من القيرار اليوزاري رقيم 

نيوفمبر  24)بتاريخ  1314(ظ ج. ر. عدد 2410سبتمبر  20) 1035ذي القعدة 

2410). 

د المداولية الن ائييةظ بكاميل أعضيائ ا   تجتم  اللجنة العلمييةظ عني

جلسة واحدة سرية ومغلقةظ تحرر تقريرا هنائيا معلال للمخطوطات ال يائزة. 

ويسلم التقرير لوزير الثقافة ال ي يعلين عين ال يائزين بيالجوائز التشيجيعية 

 الج وية والجائزة التقديرية الكبر  وتاريخ ح ل تسليم ا.

 الفصل الرابع المكرر مرتين

 28بتياريخ  3201-10ضيف بالمادة الثانية من القيرار اليوزاري رقيم أ

نيوفمبر  24)بتاريخ  1314(ظ ج. ر. عدد 2410سبتمبر  20) 1035ذي القعدة 

2410.) 
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ال يجييوز ميينح الجييائزة لمخطوطييات غييير مرشييحة أو حذا بانييت 

المخطوطات والواائق المقدمة ال تكتسر أمهية بالنسبة للتاريخ أو الحضارة 

 غربية أو الثقافة المغربية بوجه عا .الم

وال يجوز بأي حال من األحوال منح الجيائزة ل ائيدة مخطوطيات أو 

 واائق سبقت مكافأهتا.

لعضيو   > جيائزة الحسين الثياين للمخطوطيات<بما ال يجوز مينح 

 اللجنة العلمية الم بورة.

 الفصل الخامس

 28بتاريخ  3201-10غير وتمم بالمادة األوىل من القرار الوزاري رقم 

نيوفمبر  24)بتاريخ  1314(ظ ج. ر. عدد 2410سبتمبر  20) 1035ذي القعدة 

2410:) 

ترج  المخطوطات والواائق حىل أدحاهبا بعد منح الجائزةظ ويحيت   

بالصور والمستنسيخات الميأخوذة من يا ليد  المكتبية الوطنيية للمملكية 

 المغربية بالرباط ولد  مؤسسة أرشيف المغرب.

 ل السادسالفص

تقتط  المبالغ الممنوحة تن ي ا لل صيل األول أعياله مين اعتميادات 

 9مين ال صيل  2وزارة الدولة المكل ة بالشؤون الثقافية المدرجة   ال قيرة 

 .22بالباب 
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 الفصل السابع

 28بتاريخ  3201-10غير وتمم بالمادة األوىل من القرار الوزاري رقم 

نيوفمبر  24)بتاريخ  1314(ظ ج. ر. عدد 2410سبتمبر  20) 1035ذي القعدة 

2410:) 

تمنح الجوائز التشجيعية الثالث   مرابيز الج يات ال يائزةظ وتسيلم 

 الجائزة التقديرية الكبر    احت ال تحدد الوزارة الودية تاريخه ومكانه.

 الفصل الثامن

 ينشر ه ا القرار بالجريدة الرسمية
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 ياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة الشباب والرقرار لوزير الثقافة و

  (2419ديسمبر  1) 1001ربيع اآلخر  9صادر يف  3752. 19رقم 

 بتعيين أعضاء اللجنة العلمية لجائزة الحسن الثاين للمخطوطات

 لشباب والرياضةظ الناطق الرسمر باسم الحكومةظوزير الثقافة وا

 1230. 79رقيم  بنا  عىل قرار وزير الدولة المكلف بالشيؤون الثقافيية

( بإحداث <جيائزة الحسين 1979ديسمبر  3) 1044من محر   13الصادر   

 بما وق  تغييره وتتميمهظ والسيما ال صل الراب  منهظ ظ>الثاين

 قرر ما ييل:

 الامدة األولى

السادة اآلتية أسماؤهمظ أعضا  باللجنة العلمية لجيائزة الحسين عين ي

 :2419برسم سنة الثاين للمخطوطات 

 السيد أمحد شوقر بنبين؛ -

 ؛محمد ال رانالسيد  -

 السيد جام  بيضا؛ -

 السيد عبد اللطيف جيالين؛ -
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 ؛بي رمحمد أالسيد  -

 ؛عبد العزيز الساوري السيد -

 عبد المجيد بوباري.السيد  -

 الامدة الثانية

 الجريدة الرسمية.  ينشر ه ا القرار 

 (.2419ديسمبر  1) 1001ربي  األخر  9وحرر بالرباط   

 الحسن عبيابةاإلمضا : 
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 حصيلة جائزة الحسن الثاين للمخطوطات

 0404برسم سنة  04الدورة 
 

 

عدد  المركز

 المخطوطات

عدد 

 العناوين

عدد 

 الوثائق

عدد 

 المشاركين

 1 ــــ 12 1 فاس

 1 15 ــــ ــــ مكناس

 0 10 15 11 سطات

 7 35 31 13 الجديدة

 1 51 28 14 أبادير

 0 5 37 11 دار البيضا ال

 1 35 ـــ 11 مراب 

 2 10 24 18 الرباط

 2 13 24 18 القنيطرة

 2 59 05 20 تطوان

 3 1 23 22 وجدة

 0 ـــ ـــ 33 الداخلة

 0 29 54 01 بنر مالل

 01 271 310 223 المجموع
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 فهرس المخطوطات والوثائق المشاركة

 الثاين للمخطوطات من جائزة الحسن 04يف الدورة 

 0404برسم سنة 
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 فاسمـركز 

 1/1: الرقم

 ح   الصحة عنوان الكتاب:

أبو مروان عبد الملك بن أبر العال  زهر بن أبر مروان عبد الملك  المؤلف:اسم 

 هي 557بن محمد بن زهر اإليادي اإلشبييل المتوىف سنة ا

 الطب ال ن:

 ...اهلل  ح   الصحة حن شا  فاتحة المخطوط:

 وقال مرة بشد حرقه والمبالغة فيه خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 14 عدد األوراق:

 سم 10×24 القياس:

 21 المسطرة:

 عراقر محمد رشيد داحب المخطوط:

 .2/11طبقات األطبا   مصادر عن المؤلف والكتاب:
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 1/2: الرقم

 ح   الصحة عنوان الكتاب:

أبو مروان عبد الملك بن أبر العال  زهر بن أبر مروان عبد الملك  اسم المؤلف:

 هي 557بن محمد بن زهر اإليادي اإلشبييل المتوىف سنة ا

 الطب ال ن:

 اهللح   الصحة حن شا   فاتحة المخطوط:

 وبقلية الخّسظ وبقلية الرجلة... خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 3 :عدد األوراق

 سم 10 ×24 القياس:

 21 المسطرة:

  عراقر محمد رشيد داحب المخطوط:

 .2/11طبقات األطبا   المؤلف والكتاب: عن مصادر
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 1/3: الرقم

 مقالة   الطب من رأس اإلنسان حىل قدميه عنوان الكتاب:

 هي709محمد بن عيل الشقوري اللخمرظ بان حًيا سنة اهلل  أبو عبد المؤلف:اسم 

 بالط ال ن:

بأنوار الحكمة... وها أنا أجاوب عن السيؤال اهلل  سألتنر أيدك فاتحة المخطوط:

  بحسب االستعجال...

 عىل قدر احتماله برّب الس رجل وبما  الريحان خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 11 عدد األوراق:

 سم 10×24 القياس:

 24 المسطرة:

  عراقر محمد رشيد داحب المخطوط:

 رسالة مختصرة   األمراض وعالج ا.هر  مالحظات:

 .3/177مصادر عن المؤلف والكتاب: اإلحاطة 
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 1/0: الرقم

  جام  ال وائد   الطب والعالج عنوان الكتاب:

 هي( 8أبو ال ضل محمد بن قاسم العجالين السالوي )ق المؤلف:اسم 

 الطب ال ن:

  د نبيه المصط  عىل سيدنا محماهلل  حق محده ودىلهلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 تعاىل بمنه وبرمهاهلل  رمح م خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 70 عدد األوراق:

 سم 10×24 القياس:

 21 المسطرة:

  عراقر محمد رشيد داحب المخطوط:

هو وديف وشيرش شيامل ألنيواع النباتيات والحشيائ  المعروفية  مالحظات:

يية ولمعالجية بيل حياالت باألندلس والمغربظ وبي ية تربيب يا لصيناعة األدو

 األمراضظ وهو مرتب عىل عشرة أبواب.

 .177مصادر عن المؤلف والكتاب: اإلتحاف ص 
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 2: الرقم

مجالس القضاة والحكا  والتنبيه واإلعال  فيما أفت  بيه الم تيون  عنوان الكتاب:

 وحكم به القضاة من األحكا 

 هي918المتوىف سنة  لمكناسرالي رين ااهلل  محمد بن عبداهلل  أبو عبد المؤلف:اسم 

 ال قه ال ن:

 ال ي أعىل علم الشرائ ...هلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 انت   ما حضرين   ه ا المجموع... خاتمة المخطوط:

 مغربر مجوهر نوع الخط:

 152 عدد األوراق:

 سم 19×21 القياس:

 21 المسطرة:

ظ بتبه لعيس  بن أمحد بن محمد بن عمر الكنيكسراهلل  اسم الناسخ: محمد بن عبد

 الشريف النجار.

 هي1495مجاد  األوىل عا   24تاريخ النسخ: السبت 

 التملك: عيل بن أمحد الداودي

 محمد رشيد عراقر داحب المخطوط:

هيظ ام أعيد طبعهظ ام طب  بتحقيق نعيم 1331طب  عىل الحجر ب اس  مالحظات:

  .2442ر سنة عبد العزيز سامل الكثيريظ ط مربز مجعة الماجد بدب

 .2/92مصادر عن المؤلف والكتاب: سلوة األن اس 
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 3: الرقم

 الش ا بتعريف حقوق المصط   عنوان الكتاب:

 هي500أبو ال ضل عياض بن موس  اليحصبر المتوىف سنة  المؤلف:اسم 

 السيرة النبوية ال ن:

 المت رد باسمه األسم هلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 بر ونعم الوبيل.وهو حس خاتمة المخطوط:

 عدد األجزا : األول

 مغربر مجوهر نوع الخط:

 211 عدد األوراق:

 سم 17×22 القياس:

  15 المسطرة:

 محمد رشيد عراقر داحب المخطوط:

 .1/392ظ وفيات األعيان 025مصادر عن المؤلف والكتاب: بغية الملتمس ص
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 0/1: الرقم

  الة المشيشية الش يرةالكوابب المنيرة   حل أل ا  الص عنوان الكتاب:

  بن أمحد الحسنر ال اسر الحمومرمحمد بدر الدين بن الشاذيل المؤلف:اسم 

  التصوف ال ن:

  ال ي تنشرش قلوب أوليائه...هلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 يدقييحين أسألك أن تن   هب ا الت خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 19 عدد األوراق:

 سم 11×21 القياس:

  19 سطرة:الم

 اسم الناسخ: محمد بن محمد بن عبد العزيز الحلو

 هي1217تاريخ النسخ: أواخر ش ر رجب عا  

 محمد رشيد عراقر داحب المخطوط:

 شرش فيه دالة موالي عبد السال  بن مشي  مالحظات:

 الكتيب المخطوطية بالخزانية الحسينيةمصادر عن المؤلف والكتياب: بشياف 

 .383ص
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 0/2: الرقم

 سلك الدرر   ذبر القضا  والقدر الكتاب:عنوان 

 هي1220أبو العباس أمحد بن عجيبة الحسنر المتوىف سنة  المؤلف:اسم 

  ال ن:

  الملك القدير المن رد باإليجادهلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 وقوته...اهلل  بمل التقييد المبارك بحول خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 12 عدد األوراق:

 سم 11×21 س:القيا

 23 المسطرة:

 هي1210شوال عا   3تاريخ النسخ: يو  الجمعة 

 محمد رشيد عراقر داحب المخطوط:

 هو   مخسة أبواب مالحظات:

 .111 /2ظ معجم المؤل ين 1/205مصادر عن المؤلف والكتاب: األعال  
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 3 /0: الرقم

  شرش عىل فاتحة الكتاب عنوان الكتاب:

 غير معروف اسم المؤلف:

 الت سير ل ن:ا

  ف  ا شرش لطيف عىل فاتحة الكتاب فاتحة المخطوط:

 وحسن عونهاهلل  بمل الشرش المبارك بحمد خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 2 عدد األوراق:

 سم 11×21 القياس:

 23 المسطرة:

 هي1219ربي  الثاين عا   5تاريخ النسخ: الثالاا  

 محمد رشيد عراقر داحب المخطوط:
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 0/0: الرقم

  ت سير سورة ال اتحة عنوان الكتاب:

 هي1220أبو العباس أمحد بن محمد عجيبة الحسنر المتوىف سنة  المؤلف:اسم 

 الت سير ال ن:

  ال تاش العليم الوهاب الكريمهلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 وبساه جلباب القبول وجعله لكل من طالعه خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 9 :عدد األوراق

 سم 11×21 القياس:

 23 المسطرة:

 محمد رشيد عراقر داحب المخطوط:

 مالحظات:

 .2/113ظ معجم المؤل ين 1/205مصادر عن المؤلف والكتاب: األعال  
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 5: الرقم

  شرش أرجوزة الدرر اللوام    أدل مقرأ اإلما  ناف  البن بري عنوان الكتاب:

 غير معروف  المؤلف:اسم 

 القرا ات ال ن:

  هو ب لك احتاج ذات يو  حىل ما  تحة المخطوط:فا

 قال الشيخ أبر   شرش التح ة... خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 84 عدد األوراق:

 سم 10×18 القياس:

 25 المسطرة:

 محمد رشيد عراقر داحب المخطوط:

   أوله منظومة الحسن اليوسر   سلسلة األشياخ الكرا . مالحظات:
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 1: الرقم

  روضة التعريف بم اخر موالنا حسماعيل بن الشريف ان الكتاب:عنو

السوسير اهلل  محمد الصغير ابن الحاج محمد بن عبيداهلل  أبو عبد المؤلف:اسم 

 هي(1155المرابشر )بان حيًّا سنة 

 التاريخ ال ن:

 سحائب العطايا وتكون لنا لنيل السعادة معراًجا... فاتحة المخطوط:

 الغرض الحامل يل عىل اقت ا  ذلك المرا ف و  خاتمة المخطوط:

 مغربر مجوهر نوع الخط:

 54 عدد األوراق:

 سم 10×11 القياس:

 11 المسطرة:

 هي1131محر  عا   15تاريخ التأليف: 

 محمد رشيد عراقر داحب المخطوط:

 ويسم  أيًضا الظل الوريف   م اخر موالنا حسماعيل بن الشريف. مالحظات:

رقيم  1/114كتاب: المصيادر العربيية لتياريخ المغيرب مصادر عن المؤلف وال

382. 
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 مركز سطات

 7: الرقم

  رونق التحبير   حكم السياسة والتدبير عنوان الكتاب:

 هي(8أبو القاسم محمد بن أبر العال  بن سماك العاميل المالقر )ق  المؤلف:اسم 

 السياسة ال ن:

  موالنا محمدوالصالة والسال  عىل هلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 بمل بتاب رونق التحبير   حكم السياسة والتدبير... خاتمة المخطوط:

 مغربر مجوهر نوع الخط:

 18 عدد األوراق:

 سم 11×22 القياس:

 24 المسطرة:

 سومية النادري  داحب المخطوط:

حققه سليمان القرشرظ وددر عن دار الكتب العلمية ببييروت سينة  مالحظات:

 بن سماك للسلطان النصري محمد المستعين. ظ وقد أل ه ا2443

 .344-299مصادر عن المؤلف والكتاب: الكتيبة الكامنة ص
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  8: الرقم

  هارزنزهة األنظار   روضة األ عنوان الكتاب:

 هي1128أمحد بن محمد بن محمد بن يعقوب الواليل المتوىف سنة  اسم المؤلف:

 ال لك ال ن:

 يد وجوده بوجود األوقات...محًدا لمن ال يتق فاتحة المخطوط:

 انت   ما أردناه من ه ا الشرش المبارك خاتمة المخطوط:

 مغربر مجوهر نوع الخط:

 18 عدد األوراق:

 سم 17×27 القياس:

 25 المسطرة:

  سومية النادري داحب المخطوط:

هو شرش ألرجوزة أبر زيد عبد الرمحن بن أبر غالب المديوين الش ير  مالحظات:

 .مسماة بروضة األزهار   علم وقت الليل والن اربالجادري ال

 .001-1/004مصادر عن المؤلف والكتاب: اإلتحاف 



 35 

 9: الرقم

  أرجوزة   الحميات واألورا  عنوان الكتاب:

 هي090أبو موس  هارون بن حسحاق بن عزرونظ بان حيًّا سنة  المؤلف:اسم 

 الطب ال ن:

 العيل القادرهلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 تكون   ه ا ال عل قد أدبت خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 1 عدد األوراق:

 سم 22×11 القياس:

 20 المسطرة:

  سومية النادري داحب المخطوط:

ظ واألرجوزة مرتبة عيىل مخسية فصيولظ وقيد جعل يا 245عدد أبياهتا  مالحظات:

 ناظم ا بمثابة تتميم ألرجوزة ابن سينا   الطب.

 .2/243ؤلف والكتاب: ف ارس الخزانة الملكية مصادر عن الم
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 14: الرقم

  أنس الوحدة   شرش البردة عنوان الكتاب:

 أبييو القاسييم بيين محمييد الميياجري الشيي ير بييالزموري المتييوىف  المؤلييف:اسييم 

 هي911سنة 

 األدب ال ن:

 ال ي أنعم عىل اإلنسان بلطائف العرفانهلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 لكن قصدت حىل جلوة معاين ه ه القصيدة... خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 78 عدد األوراق:

 سم 11×21 القياس:

 23 المسطرة:

ي  اسم الناسخ: مسعود بن أمحد بن محمد بن عيل بن أمحد بن منصور الَحدِّ

 هي1105 تاريخ النسخ: د ر عا 

 سومية النادري داحب المخطوط:

• بردة لإلما  البوديري   مدش النبر هو شرش لطيف عىل قصيدة ال مالحظات:

 ... و  آخر المخطوط تقييد فيه المثلث لقطربظ وما زاده تما  بن عبد السال .

ظ 3/280ظ درة الحجيال 1/114مصادر عن المؤلف والكتياب: جي وة االقتبياس 

 .3/315سلوة األن اس 
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 11/1: الرقم

  المؤمل عنوان الكتاب:

 غير معروف المؤلف:اسم 

 الوع  ال ن:

 شعر عجيب لبع  الحكما  فاتحة المخطوط:

 بمل المؤمل   ه ا المعن  خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 10 عدد األوراق:

 سم 11×20 القياس:

 25 المسطرة:

 .سومية النادري داحب المخطوط:
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 11/2: الرقم

  تقييد مناقب القطب الكامل موالي عبد السال  بن مشي  عنوان الكتاب:

 غير معروف لمؤلف:ااسم 

 التصوف ال ن:

 ال ي عزت معرفته....هلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 الل م أن تط ر خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 11 عدد األوراق:

 سم 11×20 القياس:

 24 المسطرة:

 .سومية النادري داحب المخطوط:
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 11/3: الرقم

  ن أدول الدين وفروعهبتاب فيما يجب عىل المكلف أن يعرفه م عنوان الكتاب:

 هي1142أبو عيل الحسن بن مسعود اليوسر المتوىف سنة  المؤلف:اسم 

 ال قه ال ن:

رب العالمين والصالة والسال  عىل سييدنا وموالنيا هلل  الحمد فاتحة المخطوط:

  محمد خاتم النبيئين...

 العيل العظيم باهللوال حول وال قوة حال  خاتمة المخطوط:

 رمغرب نوع الخط:

 1 عدد األوراق:

 سم 11×20 القياس:

 21 المسطرة:

 اسم الناسخ: أمحد بن أمحد بن أمحد بن محمد بن محمد بين عمير بين عيسي  بين 

 عبد الوهاب الحسنر...

 سومية النادري داحب المخطوط:

 بتبه للولدان المتعلمين ومثل م من الكبار المبتدئين. مالحظات:

ظ معجيم الميؤل ين 191-189شرفا  صمصادر عن المؤلف والكتاب: مؤرخو ال

3/290. 
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  12/1: الرقم

  رسالة   البارود عنوان الكتاب:

محمد الم دي بن الطالب بن محميد بين سيودة الميري ال اسير  المؤلف:اسم 

 هي1290المتوىف سنة 

 الج اد ال ن:

  ال ي أمر خصوص عبادةهلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 أعلمواهلل  لمرؤوسواستراش الرئيس وا خاتمة المخطوط:

 مغربر مجوهر نوع الخط:

 5 عدد األوراق:

 سم 17×22 القياس:

 17 المسطرة:

 .نادية محير داحب المخطوط:
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 12/2: الرقم

  عنوان الكتاب:

  رسالة   شأن السياسة للج اد اسم المؤلف:

 الج اد ال ن:

ا يوا  نعمههلل  الحمد فاتحة المخطوط:   رب العالمين حقًّ

 و  ذلك هناية خطوط:خاتمة الم

 مغربر مجوهر نوع الخط:

 9 عدد األوراق:

 سم 17×22 القياس:

 11 المسطرة:

  نادية محير داحب المخطوط:

 .محمد بن عبد الرمحناهلل  أل ت برسم السلطان أبر عبد مالحظات:
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  13: الرقم

  األجوبة النادرية   بع  مسائل البادية عنوان الكتاب:

محمد بن محمد بين أمحيد بين نادير اليدين اليدرعر اهلل  أبو عبد المؤلف:اسم 

 هي1485المتوىف سنة 

 ال قه ال ن:

  ال ي عمت نعمته...هلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 انت   ما هو المرغوب من هت يب ه ا المكتوب... خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 08 عدد األوراق:

 سم 21×34 القياس:

 35 المسطرة:

 حمد بن عيل ال اليلاسم الناسخ: م

 هي1189تاريخ النسخ: الجمعة ساب  عشر ربي  الثاين عا  

 هي1140شعبان من  29تاريخ الجم : 

 نادية محير داحب المخطوط:

 مجع ا تلمي ه محمد بن أبر القاسم الصن اجر مالحظات:

مصادر عن المؤلف والكتاب: اليدليل التياريخر لمؤل يات المي هب الميالكر 

 .334-329ص
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 10قم: الر

 عنوان الكتاب: الجواهر السنية   شرش الجرومية عىل عوامل العربية

المتيوىف  الثعالبر )الثعلبر(اهلل  بن أبر القاسم بن عبداهلل  اسم المؤلف: عبيد

 هي787عا  

 ال ن: النحو

 ال ي خلق اإلنسان وعلمه البيانهلل  فاتحة المخطوط: الحمد

 والخ   عىل اإلضافة خاتمة المخطوط: والمشبه عىل التمييز

 نوع الخط: مغربر

  110عدد األوراق: 

 سم 10×24القياس: 

 19المسطرة: 

 هي971شوال عا   13تاريخ النسخ: يو  األربعا  

 داحب المخطوط: نادية محير

مصادر عن المؤلف والكتاب: بشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسينية 

 .139ص



 00 

  15الرقم: 

 ية لقرا  النُقايةعنوان الكتاب: تما  الدرا

 هي911اسم المؤلف: جالل الدين عبد الرمحن بن أبر بكر السيوطر المتوىف سنة 

 ال ن: العلو 

 عىل نعمه السابقة الشاملةهلل  فاتحة المخطوط: الحمد

 وحسن عونه...اهلل  خاتمة المخطوط: بمل شرش النقاية بحمد

 نوع الخط: مغربر

 150عدد األوراق: 

 سم 13 ×24القياس: 

 10: المسطرة

اسم الناسخ: عيس  بن محمد بن حبراهيم بين أمحيد بين خلي ية بين محميد 

 الملقب هبجرس

 هي1227تاريخ النسخ: السبت شوال 

 برسم: العربر بن دالح الجندي باألجرة

التملك: حدريس بن عبد السال  النادريظ وأبيو بكير بين عييل بين يوسيف 

 النادري

 داحب المخطوط: نادية محير

ه ه نقاية بضم النون أي خالدة مختارة من عيدة عليو  وهير  مالحظات:

 أربعة عشر يحتاج الطالب حلي ا ويتوقف بل علم دينر علي ا.

 .1/010مصادر عن المؤلف والكتاب: تاريخ األدب العربر)الملحق( 
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 16  الرقم:

 شرش المية العجم عنوان الكتاب:

 هي740ىف بعد اسم المؤلف: أبو الحسن عيل ابن قاسم الطبري المتو

 ال ن: األدب

 فاتحة المخطوط: فأنت مخير   حاباته وحرفه

 خاتمة المخطوط: وقوله حن فطنت له مجلة شرطية وما تقدم ا

 نوع الخط: مغربر

 25عدد األوراق: 

 سم 10×17القياس:

 18المسطرة: 

 اسم الناسخ: محمد بن محمد بن عيل بن محمد بن لحسن الجيري

 هي1145نين آخر ذي القعدة الحرا  عا  تاريخ النسخ: يو  االا

 هي740شعبان  1تاريخ التأليف: يو  األربعا  

  داحب المخطوط: نادية محير

مالحظات: شرش   ه ا الكتاب قصيدة اإلما  الطغرائر الموسيومة بالميية 

 العجم

 .7/118مصادر عن المؤلف والكتاب: معجم المؤل ين 
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  17/1 الرقم:

 خوان   آداب الطريقعنوان الكتاب: تح ة اإل

 هي1241اسم المؤلف: أمحد بن محمد الدريدي المتوىف سنة 

 ال ن: التصوف

 ال ي ط ر قلوب أحبابه   ظلم األغيار...هلل  فاتحة المخطوط: الحمد

 وعونه وحسن توفيقهاهلل  خاتمة المخطوط: تم بحمد

 نوع الخط: مغربر 

 19عدد األوراق: 

 سم 18×23القياس:

 19المسطرة: 

 اسم الناسخ: محمد بن عيل

 هي1319رمضان عا   17تاريخ النسخ: 

التملك: محمد بن عبد السال  بن أمحيد بين أبير بكير الناديري الجع يري 

 الدرعر

 .داحب المخطوط: نادية محير
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 17/2 الرقم:

 عنوان الكتاب: تح ة السالكين وداللة السائرين لمن ج المقربين

السيمنودي األزهيري المعيروف اسم المؤلف: محمد بن حسن بن محميد 

 هي1199بالمنير المتوىف سنة 

 ال ن: التصوف

 ال ي أزال...هلل  فاتحة المخطوط: الحمد

 تعاىل اهللتم بحمد  خاتمة المخطوط:

 نوع الخط: مغربر 

 148عدد األوراق: 

 سم 18×23 القياس:

 21المسطرة:

 اسم الناسخ: أبو بكر بن سليمان بن أبر بكر

 هي1319شوال  29السبت  تاريخ النسخ: يو 

 داحب المخطوط: نادية محير

  .2449مالحظات: طب  بمكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة سنة 
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 مركز الجديدة

 18الرقم: 

 عنوان الكتاب: بناشة

 اسم المؤلف: غير معروف

 ال ن: الكناني 

 تو  اإلما  ال ما  الحاف  البارع...هي 500فاتحة المخطوط:   سنة 

 مخطوط: والحكمة والعقل برمحتك يا أرحم الرامحين...خاتمة ال

 نوع الخط: مغربر

 00عدد األوراق: 

 سم  10 ×24القياس: 

 المسطرة: مختل ة 

 .داحب المخطوط: مجيلة المختاري
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 19الرقم: 

 عنوان الكتاب: شرش المقن    علم أبر مقرع

اليدرعر  محمد بن محمد الدليمر اليورزازي ايماهلل  اسم المؤلف: أبو عبد

 هي1114بان حيا سنة 

 ال ن: ال لك 

 رب العالمين ملجأ الم نبين الخائ ينهلل  فاتحة المخطوط: الحمد

 خاتمة المخطوط: انت   وب   وسال  عىل عباده ال ين ادط  ...

 نوع الخط: مغربر

 90عدد األوراق: 

 سم 17×23القياس: 

  11المسطرة: 

 داحب المخطوط: مجيلة المختاري

هو شرش لألرجوزة التر نظم يا محميد بين سيعيد المرغيتيرظ  مالحظات:

 ومطلع ا:

 يقييول بعييد محييد مجييري ال لييك
 

 اييم عييىل محمييد ال ييادي الزبيير 
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 24الرقم: 

 عنوان الكتاب: المقادد

األزدي المعيروف اهلل  اسم المؤلف: تقر اليدين أبيو العيز مظ ير بين عبيد

 هي112بالمقترش المتوىف سنة 

 المنطق ال ن:

 مخطوط: الدين وعلم الطب فإن امرة أحدمها الحياة...فاتحة ال

 خاتمة المخطوط:   العمل والقيا  بوظائف التكليف فليتأمل ذلك.

 نوع الخط: مغربر مجوهر

 113عدد األوراق: 

 سم 17×22القياس: 

 13المسطرة: 

 هي1343رجب ال رد الحرا  عا   25تاريخ النسخ: يو  األحد 

 اريداحب المخطوط: مجيلة المخت

 مالحظات: وهر مقادد ال الس ة.

 .8/372مصادر عن المؤلف والكتاب: طبقات الشافعية الكبر  



 51 

 21الرقم: 

 عنوان الكتاب: شرش القصيدة الخزرجية   العروض والقوا 

اسم المؤلف: أبو القاسم محمد بن أمحد الشريف الغرناطر السبتر المتيوىف 

 هي 714سنة 

 ال ن: العروض

 ال ي بحمده نست تح وهو ال تاش العليم...هلل  الحمد فاتحة المخطوط:

خاتمة المخطوط: وحنما سمر اختالف الضروب تحديًدا؛ ألنيه ان يرد عين 

 النظير وبعد منه فتأمله

 نوع الخط: مغربر

 02عدد األوراق: 

 سم 10×19القياس: 

 8المسطرة: 

 داحب المخطوط: مجيلة المختاري

شافية   علم العروض والقافية لضيا  ة الزمالحظات: هو شرش لكتاب الرام

 الدين الخزرجر

 .1113عن المؤلف والكتاب: بشف الظنون  مصادر
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 22/1 :الرقم

عنوان الكتاب: ال ائق   الواائق أو المن ج ال ائق والمن ل الرائيق والمعني  

 الالئق بآداب المواق وأحكا  الواائق

ن عبيد الواحيد اسم المؤليف: أبيو العبياس أمحيد بين يحيي  بين محميد بي

 هي910الونشريسر المتوىف سنة 

 ال ن: ال قه

 ال ي بحمده ي تتح ويختتم.هلل  فاتحة المخطوط: الحمد

 خاتمة المخطوط: هنا انت ت ال روع والنوزال...

 نوع الخط: مغربر

 133عدد األوراق: 

 سم 18×21القياس: 

 15المسطرة: 

 هي1491شوال عا   14تاريخ النسخ: 

 يلة المختاريداحب المخطوط: مج

 .2/172مصادر عن المؤلف والكتاب: سلوة األن اس 
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 2 /22الرقم: 

 عنوان الكتاب: التقييد الالئق بعلم الواائق

 هي992اسم المؤلف: أبو العباس أمحد بن الحسن بن عرضون المتوىف سنة 

 ال ن: ال قه

 فاتحة المخطوط: مما قيده من مجعه بع  المتعلمين...

 باااهللرب العييالمين وال حييول وال قييوة حال هلل  الحمييدخاتميية المخطييوط: و

 العظيم...

 نوع الخط: مغربر

 75عدد األوراق: 

 سم 18×21القياس: 

 15المسطرة: 

اسم الناسخ: عبد القادر بن عبد الرمحن بن عيل بن سعيد بن عيل بن حبيراهيم 

 بن الحسن الص ريوي العدلوين. 

 هي1498 ربي  األول من عا  0تاريخ النسخ: السبت 

 داحب المخطوط: مجيلة المختاري

 مالحظات: وهو بتاب حسن   بابه

 .281مصادر عن المؤلف والكتاب: شجرة النور الزبية ص
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 22/3: الرقم

  أجوبة فق ية عنوان الكتاب:

أبو محمد عبيد القيادر بين عييل بين أبير المحاسين يوسيف  اسم المؤلف:

 هي1491ال  ري ال اسر المتوىف سنة 

  قهالال ن: 

 مجيب سؤال من سأله...هلل  الحمدفاتحة المخطوط: 

 الموفق ال رب غيرهواهلل  خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 24عدد األوراق: 

 سم 18×21القياس: 

 18المسطرة: 

عبد القادر بن عبد الرمحن بن عيل سعيد بن عيل بن حبراهيم بين  اسم الناسخ:

 الحسن الص ريوي العدلوين

 هي1498ربي  الثاين عا   2 تاريخ النسخ:

 مجيلة المختاريداحب المخطوط: 

 وبآخرها ذيل عىل األجوبة لن س المؤلف مالحظات:

: معجيم طبقيات الميؤل ين عيىل ع يد دولية المؤلف والكتيابعن مصادر 

 .2/194العلويين 
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 22/0: الرقم

 نوازل وفتاويعنوان الكتاب: 

يل ال يياليل الصين اجر حسحاق حبراهيم بين هيالل بين عي المؤلف: أبواسم 

 هي943السماليل المتوىف سنة 

 ال قهال ن: 

 مسألة يشترط القاضر عىل الش ودفاتحة المخطوط: 

 اهللانت   ما وجد بحمد خاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 15عدد األوراق: 

 سم 18×21القياس: 

 24المسطرة: 

بن عيل بن حبيراهيم عبد القادر بن عبد الرمحن بن عيل بن سعيد  اسم الناسخ:

 بن الحسن الص ريوي العدلوين 

 هي1491رمضان من  23 تاريخ النسخ:

 مجيلة المختاريداحب المخطوط: 

 .1/58صادر عن المؤلف والكتاب: نيل االبت اج م
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 22/5: الرقم

  مسائل ابن القداش عنوان الكتاب:

 هي739المتوىف عا   أبو عيل عمر بن عيل ال واري التونسراسم المؤلف: 

 ال قهال ن: 

  ه ه مسائل عىل المش ورهلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 اهللتمت المسائل بحمد خاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 1عدد األوراق: 

 سم 18×21القياس: 

 15المسطرة: 

عبد القادر بن عبد الرمحن بن عيل بن سعيد بن عيل بن حبيراهيم  اسم الناسخ:

 ينبن الحسن الص ريوي العدلو

 هي1491محر  من عا   0االانين  تاريخ النسخ:

 مجيلة المختاري داحب المخطوط:

 مسائل فق ية مجموعة قيدت عنهظ ينقل من ا شراش ال قه بثيًرا. مالحظات:

 .731: العمر صالمؤلف والكتاب عن مصادر
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   22/1 :الرقم

 الواائق المختصرة = الشروط عنوان الكتاب:

راهيم بين عبيد اليرمحن الغرنياطر الغرنياطر حسيحاق حبي المؤلف: أبواسم 

 هي579المتوىف سنة 

 ال قهال ن: 

  أما بعد محد رب العالمين... فاتحة المخطوط:

 قد أتيت عىل ما شرطناهخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 11عدد األوراق: 

 سم 18×21 القياس:

  24 المسطرة:

 عدلوين الص ريويعبد القادر بن عبد الرمحن بن عيل ال اسم الناسخ:

 هي1491شوال  21األحد  تاريخ النسخ:

 مجيلة المختاريداحب المخطوط: 

 مختصر م يد مالحظات:

 .150رقم  105: الديباج صالمؤلف والكتابعن مصادر 
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   22/7 :الرقم

مجالس القضا  والحكا  والتنبييه واإلعيال  فيميا أفتي  بيه  عنوان الكتاب:

كيا  = التنبييه واإلعيال    الم تون وحكم به القضاة من األح

  مست يد القضاة واألحكا 

الي رين المكناسر المتيوىف سينة اهلل  محمد بن عبداهلل  عبد المؤلف: أبواسم 

 هي918

 ال قهال ن: 

  ال ي أعىل علم الشرائ هلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 بمل بتاب التنبيهخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 11عدد األوراق: 

 سم 18×21 س:القيا

 24المسطرة: 

 عبد القادر بن عبد الرمحن بن عيل العدلوين الص ريوي اسم الناسخ:

 هي1491محر  عا   12الجمعة  تاريخ النسخ:

 مجيلة المختاريداحب المخطوط: 

 وهو عمدة القضا  حىل اآلن. مالحظات:

 .2/92: سلوة األن اس المؤلف والكتابمصادر عن 
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   22/8 :الرقم

 تحرير الكال    مسائل االلتزا تاب: عنوان الك

محمد بن محمد بن عبد الرمحن بن حسن الرعينر اهلل  عبد المؤلف: أبواسم 

 هي950المتوىف سنة 

 ال قهال ن: 

  ال ي أمر عبادههلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 وبان ال راغ من تكملة ه ه النسخةخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 04عدد األوراق: 

 سم 18×21ياس: الق

 24المسطرة: 

 مجيلة المختاريداحب المخطوط: 

 .274: شجرة النور صالمؤلف والكتابمصادر عن 
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   22/9 :الرقم

  نوازل وفتاو  عنوان الكتاب:

حسحاق حبراهيم بين هيالل بين عييل ال يياليل الصين اجر  المؤلف: أبواسم 

 هي 943السجلماسر سنة 

 ال قهال ن: 

 اهلل  قاضر ابن رشد رمحهحك  ال فاتحة المخطوط:

 قال: نبضت ولكن من دين بان يل عليكخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 10عدد األوراق: 

 سم 18×21القياس: 

 14المسطرة: 

  اسم الناسخ:

 تاريخ النسخ:

  مجيلة المختاري داحب المخطوط:

 هي941رتب ا تلمي ه أبو القاسم بن أمحد بن عيل المتوىف سنة  مالحظات:

 . 580: نيل االبت اج المؤلف والكتابعن مصادر 
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   23 :الرقم

  تنبيه الغافلين بأحاديث سيد األنبيا  والمرسلين عنوان الكتاب:

الليث نصر بن محميد بين حبيراهيم السيمرقندي الحن ير  المؤلف: أبواسم 

 هي373المتوىف سنة 

 الوع ال ن: 

 ال ي هدانا لكتابههلل  الحمدفاتحة المخطوط: 

 ه ا الكتاب.اهلل  بمل بحمدة المخطوط: خاتم

 مغربرنوع الخط: 

 14عدد األوراق: 

 سم 18×23 القياس:

 10المسطرة: 

 خديجة اليزيدي داحب المخطوط:

بيل  ُحيبِّسظ و   أول باب آخر مين التوبية: بتيب ميا نصيه:  مالحظات:

 األبواب.

رين صالمؤلف والكتابمصادر عن   .92-91: طبقات الم سِّ
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 20: الرقم

  نخبة ال كر   مصطلح أهل األارنزهة النظر   شرش  عنوان الكتاب:

الدين أبو ال ضل أمحد بن عييل بين محميد بين حجير  المؤلف: ش اباسم 

 هي852العسقالين المتوىف سنة 

 الحديثال ن: 

 ال ي مل يزل عالًما قديًرا حيًّاهلل  الحمدفاتحة المخطوط: 

 وحصرها مستغنية عن التمثيلخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 27عدد األوراق: 

 سم 18×23القياس: 

 8المسطرة: 

  خديجة اليزيدي داحب المخطوط:

 طبعت مراًرا مالحظات:

: بشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسينية المؤلف والكتاب عن مصادر

 .053ص
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 25/1: الرقم

 ب اية المتح   وهناية المتل   عنوان الكتاب:

بين األجيدابر اهلل  حسحاق حبراهيم بن حسماعيل بين عبيد والمؤلف: أباسم 

 هي074 عا الطرابلسر المتوىف 

 اللغةال ن: 

عىل سيدنا محمد خياتم اهلل  رب العالمين ودىلهلل  الحمد فاتحة المخطوط:

  النبيئين

 حق محدههلل  انت   والحمدخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 13عدد األوراق: 

 سم 24×28 القياس:

 11المسطرة: 

 خديجة اليزيديداحب المخطوط: 

 طب  مراًرا مالحظات:

: بشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسينية المؤلف والكتاب عن مصادر

 .375ص
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 25/2: الرقم

 الدرة ال اخرة   األمثال السائرةعنوان الكتاب: 

 هي351بن الحسن األد  اين المتوىف سنة  المؤلف: محزةاسم 

 األمثالال ن: 

 ه ا بتاب أودعته فنًّا من األمثال السائرة عن العرب...فاتحة المخطوط: 

 حت  غمضت فسميت الشعر خاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 37عدد األوراق: 

 سم 24×28 القياس:

  14 المسطرة:

 خديجة اليزيدي داحب المخطوط:

 حققه عبد المجيد قطام ظ وددر   جزئين عن دار المعيارف مالحظات:

 .1972بالقاهرة 

ظ ال  رسيت 1/344: أخبار أدب ان ألبر نعييم المؤلف والكتاب عن مصادر

 .139البن النديم 
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   25/3 :الرقم

 شرش خطبة الشيخ خليل لنادر الدين اللقاينعنوان الكتاب: 

 هي1499محمد عبد الباقر بن يوسف الزرقاين المتوىف سنة  المؤلف: أبواسم 

 ال قهال ن: 

  هنا شرش لطيف عىل شرش خطبة الشيخ خليل ط:فاتحة المخطو

 وحسن عونهاهلل  بمل بحمدخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 35عدد األوراق: 

 سم 24×28 القياس:

 35المسطرة: 

 محمد بن سعيد بن حبراهيم النظي ر ال شتوبر اسم الناسخ:

 هي1172ذي الحجة عا   34الجمعة  تاريخ النسخ:

 اليزيدي خديجةداحب المخطوط: 

 .مجعه من شرش شيخه عىل األج وري عىل الخطبة مالحظات:
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 25/0: الرقم

  بغية الطالب   شرش منية الحساب عنوان الكتاب:

محمد بن أمحد بن محمد بن محميد بين عييل بين اهلل  عبد المؤلف: أبواسم 

 هي919غازي العثماين المكناسر المتوىف سنة 

 الحسابال ن: 

  ال ي أحاط بكل شر  علًما...هلل  دالحم فاتحة المخطوط:

 وحسن عونه...اهلل  نجز بحمدخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 77عدد األوراق: 

 سم 24×28القياس: 

 28المسطرة: 

 التملك: محمد بن سعيد بن حبراهيم النظي ر

 خديجة اليزيديداحب المخطوط: 

 ال  عييىل والصييالة والسييهلل  بتييب   آخييره مييا نصييه: الحمييد مالحظييات:

... انت ت المقابلة م  األدل بخط المؤلف شرًحا ومتنًا م  ضبطه اهللرسول 
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من متنه بخطه أيًضا بيان مي  الشيرش   مجليد واحيد محبعًسيا عيىل جيام  

القرويين عىل حسب الطاقة عىل يد مالكه بالشيرا  الصيحيح بنحيو عشيرين 

ووقي  اهلل   اموزونة   مدة ج ر مخسة وعشرين يوًما   مدينية فياس حرسي

قلبه وغ ر ذنبه اهلل  أهل ا بل بال ظ محمد بن سعيد بن حبراهيم النظي ر نظف

وجعل الجنة مثواه وغ ر لوالديه وعشيرته ومشيخته ومجي  األمة سيائاًل بيل 

 هي...1179واقف عليه الدعا  بالمغ رة والرمحة عا  

ل فييه والكتاب هو شرش لرجز منية الحساب من نظم المؤليف ن سيه يتنياو

 الحساب والجبر.

ظ هديية العيارفين 330-333: نيل االبت اج صالمؤلف والكتاب عن مصادر

 .221ص
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   25/5 :الرقم

 بتاب المواريث عنوان الكتاب: 

 معروف  المؤلف: غيراسم 

 ال قهال ن: 

عىل سيدنا محمد وعيىل اهلل  رب العالمين ودىلهلل  الحمد فاتحة المخطوط:

  آله ودحبه...

 أواًل وآخًراهلل  انت   والحمدمخطوط: خاتمة ال

 مغربرنوع الخط: 

 11عدد األوراق: 

 سم 24×28القياس: 

 20المسطرة: 

  هي1119ذي الحجة عا   7الجمعة تاريخ النسخ: 

 محمد بن سعيد النظي ر اسم الناسخ:

 .خديجة اليزيديداحب المخطوط: 
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   21/1 :الرقم

  ة البديعيةنتائج األلمعية شرش القصيد عنوان الكتاب:

 هي752العزيز بن سرايا د ر الدين الحيل المتوىف سنة  المؤلف: عبداسم 

 البالغة ال ن: 

  ال ي حلل لنا سحر البيان...هلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 وه ا آخر األنواع الم بورة بعد ختا  القصييدة والحميدخاتمة المخطوط: 

 وحده.هلل 

 مغربرنوع الخط: 

 08عدد األوراق: 

 سم 15×24ياس: الق

 19المسطرة: 

  خديجة اليزيدي داحب المخطوط:

هييرة اظ النجييو  الز2/319: الييدرر الكامنيية المؤلييف والكتيياب عيين مصييادر

14/238. 
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   21/2 :الرقم

  بتاب   البدي  عنوان الكتاب:

  ال يعرف مؤل هاسم المؤلف: 

 البالغةال ن: 

  ةعىل سير من فنون البراعهلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 تعاىل وحسن عونهاهلل  انت   بحمدخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 13عدد األوراق: 

 سم 15×24القياس: 

 19المسطرة: 

 .خديجة اليزيدي داحب المخطوط:
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   27 :الرقم

  شافية الدجم عىل المية العجم عنوان الكتاب:

-هيي1355المكير البطياوري الربياطر المتيوىف سينة  المؤلف: محمداسم 

1931.  

 األدبال ن: 

 محًدا لمن شرش باألدب ددور النبال فاتحة المخطوط: 

 ون حة الطيب رائحتهخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 7عدد األوراق: 

 سم 11×20القياس: 

 21المسطرة: 

 خديجة اليزيديداحب المخطوط: 

 .1905طبعت بمطبعة األمنية بالرباط سنة  مالحظات:

: شيييخ الجماعيية العالميية محمييد المكيير ابالمؤلييف والكتيي عيين مصيادر

مطبعيية النجيياش الجديييدة الييدار البيضييا   -الجييرارياهلل  عبييد -البطيياوري 

 .هي1398
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   28/1 :الرقم

 فوائد طبية مختصرة من ت برة أبر سليمان داود األنطابرعنوان الكتاب: 

 هي1445بن عمر األنطابر المتوىف سنة  المؤلف: داوداسم 

 الطبال ن: 

   حرف األلف حنسان ريقه المخطوط:فاتحة 

 انت ت ه ه ال وائد الطيبةخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 3عدد األوراق: 

 سم 24×29القياس: 

 07المسطرة: 

 عمر بن أمحد الحسنر السباعر المخلو  اسم الناسخ:

 هي1192رمضان عا   21يو  السبت  تاريخ النسخ:

 التملك: أمحد بن محمد

 خديجة اليزيدي داحب المخطوط:

 بعد ورقة تشتمل عىل معرفة فصول من أدول ال قه... مالحظات:

 .1/381: بشف الظنون المؤلف والكتاب عن مصادر
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   28/2 :الرقم

  األجوبة عنوان الكتاب:

  بن سعيد بن حبيب التنيوخر القييرواين محمد بن عبد السالاسم المؤلف: 

 هي251المعروف بابن سحنون المتوىف سنة 

 ال قهن: ال 

 سامل   بتاب... محمد بن سحنونقال الشيخ محمد بن  فاتحة المخطوط:

 فإن بان رب الزرع مكترًياخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 20عدد األوراق: 

 سم 24×29القياس: 

 35المسطرة: 

 عمر بن أمحد الحسنر السباعر المخلو  اسم الناسخ:

 هي1180ألوىل عا  يو  الجمعة عا  مجاد  ا تاريخ النسخ:

 التملك: أمحد بن محمد

 خديجة اليزيديداحب المخطوط: 

الكتاب   أدله أجوبة عىل المسائل التر طرح ا علي يا تلميي ه  مالحظات:

 محمد بن سامل.اهلل  أبو عبد

: حقق يا حاميد العليوينرظ وديدر عين دار المؤليف والكتياب عن مصادر

 .2444سحنون للنشر والتوزي  بتونس سنة 
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 28/3: لرقما

بتياب األسيئلة   غيوام  مشيكله ونيوازل ديالح ميين  عنيوان الكتياب:

  مالك بن أنساهلل  األم ات عىل م هب أبر عبد

 حسحاق التونسر )؟( المؤلف: أبواسم 

 ال قهال ن: 

  سئل ال قيه التونسر عن بي  النحل فاتحة المخطوط:

 داحب المقن  حما  المواسين مراب خاتمة المخطوط: 

 مغربرالخط: نوع 

 3عدد األوراق: 

 سم 3×29 القياس:

 07المسطرة: 

 .خديجة اليزيديداحب المخطوط: 
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   28/01 :الرقم

 تبصرة الحكا    أدول األقضية ومناهج األحكا عنوان الكتاب: 

الدين حبراهيم بن عيل بن محمد ابن فرحيون اليعميري  المؤلف: برهاناسم 

 هي799المتوىف سنة 

 ال قهال ن: 

  ال ي وس  بل شر  رمحة وعلًماهلل  الحمد ة المخطوط:فاتح

 بكراهية الصدقة بال هبخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 18عدد األوراق: 

 سم 24×29القياس: 

 07المسطرة: 

 لتملك: أمحد بن محمدا

  خديجة اليزيدي داحب المخطوط:

 الكتاب مطبوع هب ا العنوان مالحظات:

: الدليل التاريخر لمؤل ات الم هب المالكر المؤلف والكتاب عن مصادر

 .288ص
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 28/5 :الرقم

  أجوبة عنوان الكتاب:

 أبو سيامل حبيراهيم بين هيالل بين عييل السجلماسير المتيوىف اسم المؤلف: 

  هي943سنة 

 ال قهال ن: 

  ال ي خلق اإلنسان وعلمه البيانهلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 تسعمائة يو  عيد األضح  عا خاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 140عدد األوراق: 

 سم 24×29القياس: 

 07المسطرة: 

 هي1180شوال عا   1 اسم الناسخ:

 عمر بن أمحد السباعر الحسنر تاريخ النسخ:

 أمحد بن محمد  التملك:

 داحب المخطوط: خديجة اليزيدي

 هي944الحظات: فرغ منه المؤلف يو  عيد األضح  عا  م

 .1/58والكتاب: نيل االبت اج مصادر عن المؤلف 
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   28/1 :الرقم

  شرش أبيات المغارسة عنوان الكتاب:

 زيييد عبييد الييرمحن بيين عبييد القييادر ال اسيير المتييوىف  المؤلييف: أبييواسييم 

 هي1491سنة 

 ال قهال ن: 

   الملك القديم العامل العليمهلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 ة ب ا.انت   بل ظه فانظر قوله من ج خاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 03عدد األوراق: 

 سم 24×29القياس: 

 07المسطرة: 

 خديجة اليزيديداحب المخطوط: 

 .1221رقم  315: شجرة النور صالمؤلف والكتاب عن مصادر
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   29 :الرقم

  شرش مختصر عىل أل ية ابن مالك عنوان الكتاب:

 المتيوىف  زيد عبد اليرمحن بين عييل بين ديالح المكيودي المؤلف: أبواسم 

 هي847سنة 

 النحوال ن: 

رب العيالمين وديالته وسيالمه عيىل سييدنا هلل  الحميد فاتحة المخطوط:

  محمد خاتم النبيئين...

 مل يكن فيه ح ف وال تأخير...خاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 75عدد األوراق: 

 سم 18×23 القياس:

 25المسطرة: 

 محمد السبيلداحب المخطوط: 

 معه أوراق مل قة.و مالحظات:

 .1/187: سلوة األن اس المؤلف والكتاب عن مصادر
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 34: الرقم

شجرة ال قرا  القيادريينظ وبعي  الوديايات التير يجيب عنوان الكتاب: 

 اتباع ا

 محمود القادرياسم المؤلف: 

 التصوفال ن: 

  ه ا شجرة شري ة أدل ا أديل وفرع ا ذبري فاتحة المخطوط:

 فقك وحيانا لما ذبرناهوهو يوخاتمة المخطوط: 

 مغربر مبسوطنوع الخط: 

 18عدد األوراق: 

 سم 13×17 القياس:

  11 المسطرة:

 نعيمة مدورداحب المخطوط: 

 .بتبت باألسود واألخضر مالحظات:
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 مركز أكادير

 31/1: الرقم

التعريييف واإلعييال  فيمييا انييب م   القييرآن ميين األسييما  عنييوان الكتيياب: 

 واألعال 

بن أبير الحسين الخثعمير اهلل  بو القاسم عبد الرمحن بن عبدأاسم المؤلف: 

 هي581الس ييل المتوىف سنة 

 علو  القرآن ال ن:

 ال ي علم آد  األسما هلل  الحمدفاتحة المخطوط: 

 وحسن عونهاهلل  انت   بحمدخاتمة المخطوط: 

 مغربر مبسوطنوع الخط: 

 59عدد األوراق: 

 سم 18×21القياس: 

 21 المسطرة:

 أبو القاسم بن محمد بن أمحد الدرعر الناسخ:اسم 

 هي993من ذي الحجة  15ضحوة يو  السبت  تاريخ النسخ:

 الطيب الوناسرداحب المخطوط: 

العزيز من ذبر اهلل  ذبر   ه ا المختصر الوجيز ما تضمنه بتاب مالحظات:

من مل يسمه فيه باسمه العلم من نبر أو ويل أو غيرمها مين آدمير أو مليك أو 

 جنر أو بلد أو شجر أو بوبب أو حيوان.

 .5/107ظ معجم المؤل ين 3/3113: األعال  المؤلف والكتاب عن مصادر
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 31/2: الرقم

 واسطة السلوك   سياسة الملوك عنوان الكتاب:

أبو محو موس  بن يوسف بن عبد الرمحن بن يحيي  بين زييان اسم المؤلف: 

 هي791العبد الوادي المتوىف سنة 

 تاريخالال ن: 

  ال ي جعل نعمته عىل الخلقهلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 باهللونعم النصير وال حول وال قوة حال  خاتمة المخطوط:

 مغربر مبسوطنوع الخط: 

 141عدد األوراق: 

 سم 18×21القياس: 

  21 المسطرة:

 أبو القاسم بن محمد بن أمحد الدرعر اسم الناسخ:

 هي 990ن ذي الحجة عا  األحد الثاين عشر م تاريخ النسخ:

  الطيب الوناسر داحب المخطوط:

 وض  المؤلف بتابه لترشيد ولده وويل ع ده تاش ين مالحظات:

 .13/54ظ معجم المؤل ين 7/331: األعال  المؤلف والكتاب عن مصادر
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 32: الرقم

 دليل المصطلحات األمازيغية العربية المستعملة بسوسعنوان الكتاب: 

 م بور غيراسم المؤلف: 

 المعاجمال ن: 

  الممدوش األسما ظ الخالق بقدرته مجي  األشيا هلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 األدوات ال زيز دوت الريحخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 11عدد األوراق: 

 سم 11×21القياس: 

 18 المسطرة:

 الطيب الوناسرداحب المخطوط: 

الرجييال والييدواب والنبييات هييو   معرفيية أسييما  األبييدان و مالحظييات:

 .واألطعمة واألشربة واألنعم والوح  والنجو  واألمطار... وهو غير تا 
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 33: الرقم

 فقه اللغة وسر العربيةعنوان الكتاب: 

أبو منصور عبيد المليك بين محميد بين حسيماعيل الثعيالبر اسم المؤلف: 

 هي029النيسابوري المتوىف سنة 

 اللغةال ن: 

  م ا تتستر أو عرض ل امعال فاتحة المخطوط:

 تتلوه   أول الثاين الباب الثامن عشرخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 70عدد األوراق: 

 سم 10×18القياس: 

  18 المسطرة:

 الطيب الوناسرداحب المخطوط: 

قسيمه حىل االايين باًبيا تنيدرج تحت يا فصيول أول األبيواب    مالحظات:

 الترتيب من األسما  واألفعال والص ات الكلمات وآخرها   فنون مختل ة

ظ شيي رات 311-1/315: وفيييات األعيييان المؤلييف والكتيياب عيين مصييادر

 .207-3/201ال هب 
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 30: الرقم

 سلوان المطاع   عدوان األتباععنوان الكتاب: 

القرشير  محمد بن محميد بين عييلاهلل  شمس الدين أبو عبد اسم المؤلف:

 هي515  سنة المتو المعروف بابن ظ ر الصقيل

 السياسةال ن: 

 سبحانه ألسن  المالبس ال اخرة...اهلل  حّن شكرفاتحة المخطوط: 

 وأتوب حليه ف و الرحيم التواب.خاتمة المخطوط: 

 مغربر مجوهرنوع الخط: 

 93عدد األوراق: 

 سم 11×19 القياس:

 17المسطرة: 

 أمحد بن محمد العدي  اسم الناسخ:

 سرالطيب الوناداحب المخطوط: 

هو بتاب   قوانين الحكمة ونوادر أخبار السالطين عيىل لسيان  مالحظات:

هيظ ورتبه عىل مخس 550الطيور والوحوشظ دن ه لبع  القواد بصقلية سنة 

 سلوانات.

: معجييم المطبوعييات العربييية لسييربيس المؤلييف والكتيياب عيين مصييادر

 .سعديةظ وه ه النسخة 109ص
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 35/1: الرقم

 النبوية )المحمدية( الشمائلعنوان الكتاب: 

 هي279محمد بن عيس  بن سورة الترم ي المتوىف سنة اسم المؤلف: 

 السيرة النبويةال ن: 

 قال ال قيه األجل الحاف  اإلما  األفضل...فاتحة المخطوط: 

 انت   وب   الشمائل المباربةخاتمة المخطوط: 

 مغربر مبسوطنوع الخط: 

 54عدد األوراق: 

 سم 17×25 القياس:

 24مسطرة: ال

 بن موس  النظي راهلل  أمحد بن حبراهيم بن أمحد بن عبد اسم الناسخ:

 هي1111رمضان عا   11الخميس  تاريخ النسخ:

 الطيب الوناسرداحب المخطوط: 

ظ وَيضيم نحيو •يعد من أن س ما أليف   شيمائل المصيط    مالحظات:

 أربعمائة حديث   د اته الخلقية والخلقية.

 .0/278: وفيات األعيات والكتاب المؤلف عن مصادر
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 35/2: الرقم

 ةيدالبااألجوبة النادرية   بع  مسائل  عنوان الكتاب:

محميد بين محميد بين أمحيد بين نادير اليدرعر اهلل  أبو عبد اسم المؤلف:

 هي1485المتوىف سنة 

 ال قهال ن: 

 ال ي عمت نعمته العوامل بل اهلل  الحمدفاتحة المخطوط: 

 فقال الشيخ نحن األمر عندنا   ذلك س ل خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 19عدد األوراق: 

 سم 17×25 القياس:

  20 المسطرة:

 الطيب الوناسرداحب المخطوط: 

مجع ا عنه تلمي ه محميد بين أبير القاسيم الصين اجرظ وأبثير  مالحظات:

مسيائله تيدور حيول البادييةظ وهيير تحتيوي عيىل مسيائل ال قيه والتوحيييد 

 .والتصوف

: الدليل التاريخر لمؤل ات الم هب المالكر المؤلف والكتاب عن مصادر

 .329ص



 87 

 31/1: الرقم

 تقييد عىل نظم ألقاب الحديث لمحمد العربر القاسمرعنوان الكتاب: 

محمد بن عبيد القيادر عبيد اليرمحن بين عييل بين اهلل  أبو عبداسم المؤلف: 

 هي1130يوسف ال اسر المتوىف سنة 

 الحديثال ن: 

 الواقف ب لك فيحكم بصحتهفاتحة المخطوط: 

 وهو حسبنا ونعم الوبيلخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

  1 عدد األوراق:

 سم 15×21 القياس:

 29المسطرة: 

 هي1471شعبان المعظم عا   25تاريخ التأليف: 

 الطيب الوناسرداحب المخطوط: 

 لكتب العلميةحققه ال اشمر برعدي الحواتظ وددر عن دار ا مالحظات:

 .ببيروت

 .214: مؤرخو الشرفا  صالمؤلف والكتاب عن مصادر
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 31/2: الرقم

طرر عىل حاشية الش ا المنتخبة من شرحر أمحد بين محميد عنوان الكتاب: 

بن أمحيد الزميوري اهلل  ش اب الدين الخ اجر المصري وعبد

 منرشوأمحد بن محمد بن حسين ال

أمحيد الُحَضـيييكر اللوبسير اإليسير  محميد بيناهلل  أبو عبداسم المؤلف: 

  هي1189المتو  سنة  السوسر

 السيرة النبويةال ن: 

 شرش بمعارف عوارف السنة ددور أوليائه...هلل  الحمدفاتحة المخطوط: 

 قال ناسخ ا من أدل مقابل بأدل المؤلفخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 191عدد األوراق: 

 سم 15×21 القياس:

 34المسطرة: 

 المؤلف اسم الناسخ:

 الطيب الوناسرداحب المخطوط: 

 هر نسخة وحيدة بخط المؤلف مالحظات:

ظ المعسيول 352-1/351: ف يرس ال  يارس المؤليف والكتياب عن مصادر

  72-05ص ضييييكيونحالظ 193ظ سيييوس العالمييية ص321ظ 11/342-343

 .1رقم 
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 31/3: الرقم

وز المرعنوان الكتاب:   ابشرمؤلف ضد بالع بن َعزُّ

محمد بن أمحد الحضيكر السوسر المتيوىف سينة اهلل  أبو عبد اسم المؤلف:

 هي1189

 علو  القرآنال ن: 

  نا لإليمان واإلسال يال ي هدهلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 تعاىل الكريم الوهاب بأن يصلح قلوبنا...اهلل  فتسألخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

  29 عدد األوراق:

 سم 15×21 القياس:

 28 المسطرة:

 الطيب الوناسرداحب المخطوط: 

بيال ابين عيزوز اهلل  أل ُه الحضيكر   الرد عىل أبر محميد عبيد مالحظات:

 هيظ ف و مازال مخطوًطا مل يطب  بعد.1240المرابشر المتوىف سنة 

 .82-1/81ظ واإلعال  123: سوس العالمة المؤلف والكتاب عن مصادر
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 31/0: الرقم

 الكراماتتاب: عنوان الك

  هي131أبو محمد دالح الماجري المتوىف سنة  اسم المؤلف:

 التصوفال ن: 

   المدبر للملك والملكوت المن رد بالعزةهلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 عىل سيدنا محمد وآله ودحبه وسلم تسليًمااهلل  ودىلخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

  22 عدد األوراق:

 سم 15×21القياس: 

 25المسطرة: 

 روناسالالطيب داحب المخطوط: 

خصه ال قيه الكانوين   نسب ه ا البييت الطياهر بتاًبيا سيماه:  مالحظات:

 البدر الالئح   مآار أبر محمد دالح

 .20: أس ر وما حليه صالمؤلف والكتاب عن مصادر
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 37/1: الرقم

 أجوبة فق ية عنوان الكتاب:

ن سيعيد المرغيتير المرابشير السوسير محمد باهلل  أبو عبداسم المؤلف: 

 هي1489المتوىف سنة 

 ال قه ال ن: 

ومن أجوبة الشيخ ال قيه العامل سيدي محمد بين يوسيف  فاتحة المخطوط:

 المرغيتر...

 اهللدح من شرش م يد الحكا  البن عادم رمحه خاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 25عدد األوراق: 

 سم 11×24القياس: 

  23 المسطرة:

 هي1121مجاد  األوىل عا   17 تاريخ النسخ:

 أمحد دهوزيداحب المخطوط: 

ظ والخزانية 1100مخطوط بالخزانة الناديرية بتمكيروت رقيم  مالحظات:

 .12102الحسنيةظ رقم 

: الدليل التاريخر لمؤل ات الم هب المالكر المؤلف والكتاب عن مصادر

 .334ص
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 37/2: الرقم

 أجوبة فق يةعنوان الكتاب: 

 أبييو م ييدي عيسيي  بيين عبييد الييرمحن السييكتاين المتييوىف  اسييم المؤلييف:

 هي1412سنة 

 ال قهال ن: 

 مسألة واختلف فيما يلز  الحالف بحرا  زوجتهفاتحة المخطوط: 

 قال بع  األندلسيين: لو ش د عىل أدل الحبسخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 8عدد األوراق: 

 سم 11×34 القياس:

 25المسطرة: 

 أمحد دهوزيحب المخطوط: دا

 من ا نسخ بثيرة مالحظات:

: الدليل التاريخر لمؤل ات الم هب المالكر المؤلف والكتاب عن مصادر

 .329ص
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 37/3: الرقم

  شرش األجرومية عنوان الكتاب:

  هي945بن أبر بكر األزهري المتوىف سنة اهلل  خالد بن عبداسم المؤلف: 

 النحوال ن: 

راف  مقا  المنتصيبين ليدف  العبياد الخافضيين هلل  مدالح فاتحة المخطوط:

   جناح م للمست يد..

وأميا توابي  المخ وضيات ت قيد تقيد    المرفوعيات خاتمة المخطيوط: 

 فليتراج  مجي ...

 مغربرنوع الخط: 

 31عدد األوراق: 

 سم 11×34القياس: 

 25المسطرة: 

 أمحد بن حبراهيم بن محمد الشبر  اسم الناسخ:

 هي1251رمضان عا   23الثالاا   سخ:تاريخ الن

 أمحد دهوزيداحب المخطوط: 

 .3/171: الضو  الالم  المؤلف والكتاب عن مصادر
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 37/0: الرقم

  فتح رب البرية بشرش القصيدة الخزرجية عنوان الكتاب:

زين الدين أبو يحي  زبريا  بين محميد األنصياري الشيافعر اسم المؤلف: 

  هي921المتوىف سنة 

 لعروضاال ن: 

ال ي وضي  عليم العيروض لنعيرف بيه أوزان هلل  الحمد فاتحة المخطوط:

  المنظو 

 أعلمواهلل  حتحافه منه أي من مطالع اظ بالدعا  بخيرخاتمة المخطوط: 

 مغربر نوع الخط:

 20عدد األوراق: 

 سم 11×34 القياس:

 25المسطرة: 

 الحسين بن محمد اسم الناسخ:

 هي1257أول د ر عا   تاريخ النسخ:

 أمحد دهوزيداحب المخطوط: 

 .د 928توجد نسخة   المكتبة الوطنية بالرباط رقم  مالحظات:

ظ ونقلت ه ه النسخة مين خيط 3/01: األعال  المؤلف والكتاب عن مصادر

بن محمد المنكبير تلميي  أبير العبياس أمحيد بين اهلل  المرابط أمحد بن عبد

 .سليمان
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 37/5: الرقم

 لجملالمية اعنوان الكتاب: 

بن المجيراد امحمد بن محمد بن عمران الش ير بياهلل  أبو عبداسم المؤلف: 

  هي1210ال تزاري السلوي المتوىف سنة 

 النحوال ن: 

  محدت حل ر ام دليت أواًل  فاتحة المخطوط:

 وقد بمل المقصود مما أردتخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 0عدد األوراق: 

 سم 11×31 القياس:

 15 المسطرة:

 أمحد دهوزيداحب المخطوط: 

 هر قصيدة تعليمية   موضوع حعراب الجمل مالحظات:

 .7/00: األعال  المؤلف والكتاب عن مصادر
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 37/1: الرقم

  نظم المية األفعال عنوان الكتاب:

 بيين مالييك الطييائر الجييياين المتييوىف اهلل  محمييد بيين عبييداسييم المؤلييف: 

  هي172سنة 

  النحو ال ن:

  ام الصالة عىل خير الور  وعىل .. طوط:فاتحة المخ

 وأن ييسر يل سعًيا أبون بهخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

  1 عدد األوراق:

 سم 11×31 القياس:

  13 المسطرة:

 أمحد دهوزيداحب المخطوط: 

 .5/339: ش رات ال هب المؤلف والكتاب عن مصادر
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 37/7: الرقم

 أرجوزة   المبنياتعنوان الكتاب: 

 محمد بن محمد البرجر ال اليلاهلل  أبو عبداسم المؤلف: 

 النحوال ن: 

  يا سائاًل عن البنا وسببه فاتحة المخطوط:

 محمد البرجر قال ذلكخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 5عدد األوراق: 

 سم 11×31 القياس:

 11المسطرة: 

 .أمحد دهوزيداحب المخطوط: 
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 37/8: الرقم

  مقن    علم أبر مقرعال عنوان الكتاب:

 محميد بين سيعيد المرغيثير السوسير المتيوىف اهلل  أبو عبيد اسم المؤلف:

 هي1489سنة 

 ال لكال ن: 

  يقول بعد محد ُمجري ال لك فاتحة المخطوط:

 مصلًيا عىل الرسول ال اشمرخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 7عدد األوراق: 

 سم 11×21 القياس:

 8المسطرة: 

 أمحد دهوزيمخطوط: داحب ال

هو تلخيص لمنظومة أبر مقيرع   ميداخل الشي ور والمنيازل  مالحظات:

 والتوقيت.

 .3/378: ف ارس الخزانة الحسنية المؤلف والكتاب عن مصادر
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 37/9: الرقم

  عشر ينت نص ت حينن عنوان الكتاب:

بن محمد بن محمد المرابط اليعقوبر التيدر،ظ بيان اهلل  عبداسم المؤلف: 

  هي1124يًّا قبل سنة ح

 َيـسـبِدـغ حِو ُاُالَِتدهلل  الحمدفاتحة المخطوط: 

 ونعم الوبيلاهلل  حسبرخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 14عدد األوراق: 

 سم 11×24 القياس:

 14المسطرة: 

 المؤلف اسم الناسخ:

 هي1214ذي القعدة الحرا  عا   17 تاريخ النسخ:

 أمحد دهوزيداحب المخطوط: 

 .بتشلحيت مالحظات:
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 37/14: الرقم

 المرشد المعين عىل الضروري من علو  الدينعنوان الكتاب: 

أبو محمد عبد الواحد بن أمحد بن عيل بين عاشير األنصياري اسم المؤلف: 

 هي1404المتوىف سنة 

 ال ن: العقيدةظ ال قهظ التصوف

 فاتحة المخطوط: 

 يقييول عبييد الواحييد بيين عاشيير
 

 القيييييادر اهلل مبتيييييدأ باسيييييم 
 

 خاتمة المخطوط: 

 العظيييمهلل  قييد انت يي  والحمييد
 

 دىل وسلم عيىل ال يادي الكيريم 
 

 مغربرنوع الخط: 

 12عدد األوراق: 

 سم 11×24 القياس:

 10المسطرة: 

 أمحد دهوزيداحب المخطوط: 

 بيًتا 310نسخ ه ه المنظومة بثيرة ومتعددةظ وتق     مالحظات:

 .0/175عال  : األالمؤلف والكتاب عن مصادر
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 38/1: الرقم

  القصيدة ال مزية   مدش خير البرية عنوان الكتاب:

اهلل  محمد بن سعيد بن محاد بين محسين بين عبيداهلل  أبو عبداسم المؤلف: 

 هي190البوديري المتوىف سنة  الدالدرالصن اجر 

 المديح /األدبال ن: 

 ومحياك الشمس منك مضرفاتحة المخطوط: 

 بملت النسخة المباربة...خاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 15عدد األوراق: 

 سم 15×24 القياس:

  15 المسطرة:

 محمد بنباركداحب المخطوط: 

ظ وشي رات الي هب 3/145: الوا  بالوفييات المؤلف والكتاب عن مصادر

5/032. 
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   38/2 :الرقم

  القصيدة الوترية   مدش أشرف البرية عنوان الكتاب:

محمد بن أبر بكر بن رشيد البغيدادي اليوتري المتيوىف سينة  اسم المؤلف:

 هي112

 المديح النبوي /األدبال ن: 

 دالتك رب والسال  عىل النبرفاتحة المخطوط: 

 وذاك رجائر   الممات والحياخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 19عدد األوراق: 

 سم 15×24 القياس:

 21المسطرة: 

 محمد بنباركداحب المخطوط: 

ظ معجيم الميؤل ين 2/127: هديية العيارفين المؤليف والكتياب عن مصادر

9/110. 
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 38/3: الرقم

  .‘ قصيدة   مدش الرسول عنوان الكتاب:

 غير معروف اسم المؤلف:

 المديح النبوي /األدبال ن: 

 بشر  برا  بدر التما  فاتحة المخطوط:

 بملت مثل اخاتمة المخطوط: 

 مغربر مبسوطنوع الخط: 

 33األوراق: عدد 

 سم 15×24 القياس:

 8المسطرة: 

 .محمد بنباركداحب المخطوط: 
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 38/0: الرقم

 •قصيدة   مدش الرسول عنوان الكتاب: 

 غير معروفاسم المؤلف: 

 المديح النبوي /األدبال ن: 

 أهال وس ال وبشر فاتحة المخطوط: 

 ال اشمر قطب ال الشخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 51اق: عدد األور

 سم 15×24 القياس:

 8المسطرة: 

 .محمد بنباركداحب المخطوط: 
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 38/5: الرقم

 •قصيدة   مدش الرسول عنوان الكتاب: 

  هي752عبد العزيز بن سرايا د ر الدين الحل المتوىف سنة اسم المؤلف: 

 المديح النبوي /األدبال ن: 

 اهللوللحيل رمحه فاتحة المخطوط: 

  ان عمت من وجوديا رمح خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 13عدد األوراق: 

 سم 15×24 القياس:

 10المسطرة: 

 محمد بنباركداحب المخطوط: 

 .2/319: الدرر الكامنة المؤلف والكتاب عن مصادر
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 39: الرقم

  شرش النصيحة الكافية عنوان الكتاب:

  هي1100محمد بن عبد الرمحن بن زبري المتوىف سنة اسم المؤلف: 

 التصوفل ن: ا

 أي وقت شا  من الليل... فاتحة المخطوط:

 انت   من رسائل الصغر  وقال   رسائل الكبر خاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 14عدد األوراق: 

 سم 11×23 القياس:

  25 المسطرة:

 هي1292ش ر رمضان عا   تاريخ النسخ:

  محمد بنبارك داحب المخطوط:

 .100-103معجم المطبوعات المغربية ص: المؤلف والكتاب عن مصادر
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 04/1: الرقم

 قواعد تجويد القرآن الكريمعنوان الكتاب: 

 غير معروف اسم المؤلف:

 القرا اتال ن: 

  وحن بتابا أواق شاف  فاتحة المخطوط:

 محمد المختار للمجد بعبةخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 31عدد األوراق: 

 سم 17×20 القياس:

 22 المسطرة:

 الحسن بن أمحد ال شتوبر الودريمر اسم الناسخ:

 هي1331ش ر رجب عا   تاريخ النسخ:

 .محمد بنباركداحب المخطوط: 
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 04/2: الرقم

 بتاب التنوينعنوان الكتاب: 

  غير معروفاسم المؤلف: 

 القرا ات ال ن: 

 ال ي مّن عليناهلل  الحمدفاتحة المخطوط: 

 لمقبول..فمن تلقاه بيد اخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

  21 عدد األوراق:

 سم 17×20 القياس:

 27المسطرة: 

 الحسن بن محمد الن يسر اسم الناسخ:

 هي1201يو  السبت ربي  األول عا   تاريخ النسخ:

 .محمد بنباركداحب المخطوط: 
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 مركز الدار البيضاء

 01: الرقم

  مقامات الحريري عنوان الكتاب:

د القاسم بن عييل بين محميد بين عثميان الحرييري أبو محماسم المؤلف: 

 هي511البصري الشافعر المتوىف سنة 

 األدبال ن: 

  الل م حنا نحمدك عىل ما علمت من البيان فاتحة المخطوط:

 وقبالة الباب والمقا خاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 253عدد األوراق: 

 سم 18×22 القياس:

 11المسطرة: 

 الرحيم ال قيرعبد داحب المخطوط: 

 مالحظات: نسخة علويةظ علي ا طرر ن يسة

 .2/590: ف ارس الخزانة الحسنية )األدب( المؤلف والكتاب عن مصادر
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 02: الرقم

 أجوبة فق يةعنوان الكتاب: 

أبو م دي عيس  بن عبد الرمحن الربرابر السيكتاين المتيوىف اسم المؤلف: 

  هي1412سنة 

 ال قهال ن: 

  ه مجلة من أجوبة شيخنا اإلما  طيود العليو  وبوبيب ف فاتحة المخطوط:

  األف ا 

 انت   ما وجدناه من أسئلة المرحو  سيدي عيس خاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 112عدد األوراق: 

 سم 21×34 القياس:

 32المسطرة: 

 قرية الشب  :مكان النسخ

 هي1191 تاريخ النسخ:

 عبد الرحيم ال قيرداحب المخطوط: 

 2/237معجم طبقات المؤل ين عىل ع د دولة العلويين  ظات:مالح

: الدليل التاريخر لمؤل ات الم هب المالكر المؤلف والكتاب عن مصادر

 .329ص
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 03: الرقم

 مختصر خليلعنوان الكتاب: 

 هي771ضيا  الدين أبو المودة خليل الجندي المتوىف سنة  اسم المؤلف:

 ال قهال ن: 

   محًدا يوا  نعمههلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 والخنث  المشكل نصف نصيبر ذبر وأنث خاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 103عدد األوراق: 

 سم 10×17 القياس:

 22المسطرة: 

 محمد بن الحاج محمد بن أمحد الجابري اسم الناسخ:

 هي1344رمضان عا   8الخميس  تاريخ النسخ:

 سيدي خليد دباغر حدريسرداحب المخطوط: 

 .149: مداخل المؤل ين واألعال  العرب صالمؤلف والكتاب عن مصادر
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 00: الرقم

  فتح المنان المروي بمورد الظمآن   رسم أحرف القرآن عنوان الكتاب:

  هي1404عبد الواحد بن أمحد بن عيل بن عاشر المتوىف سنة اسم المؤلف: 

 القرا اتال ن: 

 رنا لما رسم   سطر...ال ي شرش ددوهلل  الحمدفاتحة المخطوط: 

 وأما الخارج عنه م  خالف الشيخين...خاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 84عدد األوراق: 

 سم 24×29 القياس:

 35المسطرة: 

 سيدي خليد دباغر حدريسر داحب المخطوط:

يشير رمحميد بين محميد الشاهلل  ه ا شرش لمنظومة أبير عبيد مالحظات:

 هي718الش ير بالخراز المتوىف سنة 

 .0/175عال  : األالمؤلف والكتاب عن مصادر
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 05: الرقم

 شرش العقائد النس يةعنوان الكتاب: 

  هي791سعد الدين مسعود بن عمر الت تازاين المتوىف سنة اسم المؤلف: 

 العقائدال ن: 

   المتوحد بجالل ذاته وبمال د اته...هلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 علو حنما هو التجرد وحظ ار اآلاار القوية...والترقر والخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 15عدد األوراق: 

 سم 12×11 القياس:

 21 المسطرة:

 هي718تاريخ التأليف: شعبان سنة 

 عيل بن موس  األندلسر اسم الناسخ:

 هي1112 عا  شعبان 17الخميس  تاريخ النسخ:

 سيدي خليد دباغر حدريسرداحب المخطوط: 

 النس ية من أهم المتون الكالمية.تبر متن العقائد يع مالحظات:

 .2/285ظ بغية الوعاة 0/35: الدرر الكامنة المؤلف والكتاب عن مصادر
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 01: الرقم

الدر الثمين والمورد المعين   شرش منظومة المرشد المعين  عنوان الكتاب:

  = ميارة الكبير

  هي1472نة محمد بن أمحد بن محمد ميارة المتوىف ساسم المؤلف: 

 ظ العقيدةظ التصوفال قهال ن: 

  وهر ذبر الشر  أو ال عىل اإلطالق فاتحة المخطوط:

 ونعم الوبيلاهلل  وحسبناخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 195عدد األوراق: 

 سم 24×27 القياس:

 37المسطرة: 

 محمد بن محمد بن أمحد بن َحمُّ  اسم الناسخ:

 هي1111عا  د ر  5األحد  تاريخ النسخ:

 سيدي خليد دباغر حدريسر داحب المخطوط:

 اشت ر ه ا الشرش بميارة الكبير مالحظات:

 .0/1544: موسوعة أعال  المغرب المؤلف والكتاب عن مصادر
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 07: الرقم

حتحاف ذوي االستحقاق ببع  ميراد الميرادي وزائيد أبير  عنوان الكتاب:

  حسحاق

 غيازي المكناسير المتيوىف محمد بين أمحيد بين محميد بين  اسم المؤلف:

 هي919سنة 

 النحوال ن: 

  أبنية الثالار االاة... فاتحة المخطوط:

 واألفصح التزا ...خاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 85عدد األوراق: 

 سم 17×21 القياس:

 23المسطرة: 

 سيدي خليد دباغر حدريسرداحب المخطوط: 

ظ شيجرة النيور الزبيية 187: نيل االبت ياج صالمؤلف والكتاب عن مصادر

 .271ص
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 08: الرقم

  مصحف عنوان الكتاب:

   علو  القرآن ال ن:

 الرمحن الرحيم سورة ال اتحة مكيةاهلل  بسمفاتحة المخطوط: 

 حىل ه ا القرآن...خاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 08عدد األوراق: 

 سم 11×25 القياس:

 11المسطرة: 

 .حدريسر سيدي خليد دباغرداحب المخطوط: 
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   09/1 :الرقم

  الرسالة الزينية   حل أبيات القصيدة النونية عنوان الكتاب:

  ال يعرف مؤل  ااسم المؤلف: 

 الكيميا ال ن: 

  رب العالمين ام الصالة وأفضل التسليمهلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 فليكن ه ا آخر المقال   ه ا المجالخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 5األوراق:  عدد

 سم 19×25 القياس:

 21المسطرة: 

 سيدي خليد دباغر حدريسرداحب المخطوط: 

اهلل  القصيدة النونية عن حجر الحكما  لمحمد بن أميل بن عبيد مالحظات:

 هي.174تو  سنة  بن أميل التميمرا

 .020فؤاد سزبين ص -مصادر عن المؤلف والكتاب: تاريخ التراث العربر
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 09/2: الرقم

 رسالة   طرف الحكما  وما في ا من االختالفان الكتاب: عنو

  محمد الغمرياسم المؤلف: 

 الكيميا ال ن: 

 رب العالمين والصالة والسال ...هلل  الحمدفاتحة المخطوط: 

 وحسن عونه وتوفيقه.اهلل  تم وبمل بحمدخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 3عدد األوراق: 

 سم 19×25 القياس:

 21: المسطرة

 سيدي خليد دباغر حدريسرداحب المخطوط: 

رسالة تشتمل عىل أبواب طرق الحكما  وما في ا من االختالفظ  مالحظات:

اعلييم أن اهلل  و  آخرهييا ديي حة بتييب   بييدايت ا: وللغمييري أيًضييا رمحييه

 الحكما  مت قون عىل أن الحجر...

 .128-5/127: ف ارس الخزانة الملكية المؤلف والكتاب عن مصادر
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 09/3: الرقم

 من بتاب البرهانعنوان الكتاب: 

 الغمرياسم المؤلف: 

 الكيميا ال ن: 

  اعلم يا أخر أن األستاذ قال   بتاب البرهان.. فاتحة المخطوط:

 ومن بال  سيدي عيل القيرواينخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 3عدد األوراق: 

 سم 19×25القياس: 

 21المسطرة: 

 سيدي خليد دباغر حدريسر: داحب المخطوط

 المقصود باألستاذ أيدمر الجلدبر. مالحظات:

 .128-5/127: ف ارس الخزانة الملكية المؤلف والكتاب عن مصادر
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 09/0 :الرقم

رسالة الحكيم أسيقف الراهيب بيدمياط لوليده   الصيناعة  عنوان الكتاب:

  اإلل ية

  الحكيم أسقف الراهباسم المؤلف: 

 الكيميا ال ن: 

  ...اهللوالصالة والسال  عىل موالنا رسول هلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 ه ا آخر ما وجدناه...خاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 13عدد األوراق: 

 سم 19×25القياس: 

 21المسطرة: 

 هي1319محر  عا   13الخميس  تاريخ النسخ:

 .سيدي خليد دباغر حدريسرداحب المخطوط: 
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 09/5: الرقم

رسالة الحكيم فيدروس   المسائل التر سأله عن ا مرقونس  ان الكتاب:عنو

ة مين الحكميا  عيىل الصينعة الملك بحضرة ميتياوس ومجاعي

 اإلل ية

  فيدروساسم المؤلف: 

 الكيميا ال ن: 

  اعلم أن ه ه الرسالةهلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 انتخت رسالة فيدروسخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 8ألوراق: عدد ا

 سم 19×25القياس: 

 21المسطرة: 

 مصط   بن الحاج أمحد التوباتل اسم الناسخ:

 .سيدي خليد دباغر حدريسرداحب المخطوط: 
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 09/1: الرقم

  شرش قصيدة ال يلسوف عبد العزيز بن تما  عنوان الكتاب:

  غير معروفاسم المؤلف: 

 الكيميا ال ن: 

    شرش قصيدة ال يلسوف... اهلل قال الشيخ رمحه فاتحة المخطوط:

 ال لس ة التر هرخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 114عدد األوراق: 

 سم 19×25 القياس:

 21المسطرة: 

 هي1318ربي  األنور عا   10 تاريخ النسخ:

 .سيدي خليد دباغر حدريسرداحب المخطوط: 
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 09/7: الرقم

  فوائد من علم جابر عنوان الكتاب:

  ير معروفغاسم المؤلف: 

 الكيميا ال ن: 

  وبعد ف  ه فوائد من علم جابر فاتحة المخطوط:

 انت   من بتاب الخواص الم بور أوالخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 9عدد األوراق: 

 سم 19×25 القياس:

 21المسطرة: 

 سيدي خليد دباغر حدريسرداحب المخطوط: 

محمد بين خليف اهلل  عبد نقل ا من خواص القرآن العظيم ألبر مالحظات:

 .الوادياشر
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   09/8 :الرقم

  رسالة   معادن الحكمة ومظاهر النعمة عنوان الكتاب:

 هي945أبو العباس أمحد بن محمد الغمري المتوىف سنة اسم المؤلف: 

 الكيميا ال ن: 

  ال ي أطل  من اجتباههلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 الرسالة ما وجدته م يدا من ه هخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 18عدد األوراق: 

 سم 19×25القياس: 

 21المسطرة: 

 الحاج أمحد بن محمد بن أمحد التوقاتيل الجزيري الطرابلسر اسم الناسخ:

 هي1317شعبان عا   25الجمعة  تاريخ النسخ:

 سيدي خليد دباغر حدريسرداحب المخطوط: 

 .5/02سنية : ف ارس الخزانة الحالمؤلف والكتاب عن مصادر
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 09/9: الرقم

  ميزان الغمري أو رسالة س ر الصناعة   حبسير ساعة عنوان الكتاب:

 هي.945أبو العباس أمحد بن محمد الغمري المتوىف سنة اسم المؤلف: 

 الكيميا ال ن: 

  ألغمتقال: واعلم أنك حذا  فاتحة المخطوط:

 انت   بما وجدته مقيداخاتمة المخطوط: 

 رمغربنوع الخط: 

 2عدد األوراق: 

 سم 19×25 القياس:

 21المسطرة: 

 سيدي خالد دباغر حدريسرداحب المخطوط: 

 .5/02: ف ارس الخزانة الحسنية المؤلف والكتاب عن مصادر
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 09/14: الرقم

 بتاب   الكميا عنوان الكتاب: 

أبو العبياس أمحيد بين محميد بين عيسي  البرنسير ال اسير اسم المؤلف: 

 هي899توىف سنة المعروف بزروق الم

 الكيميا ال ن: 

  عىل ما أوالنا من نعمههلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 وحسن عونهاهلل  بمل بحمدخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 21 عدد األوراق:

 سم 19×25 القياس:

 21المسطرة: 

 هي1319ربي  الثاينظ عا   12األحد  تاريخ النسخ:

 ريسرسيدي خليد دباغر حدداحب المخطوط: 

 .1/91: األعال  المؤلف والكتاب عن مصادر
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 09/11: الرقم

 المسائلعنوان الكتاب: 

 غير معروف اسم المؤلف:

 الكيميا ال ن: 

  تحمير األسرب فاتحة المخطوط:

 قد تم نسخ ه ه المسائل خاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 0عدد األوراق: 

 سم 19×25 القياس:

  21 المسطرة:

 هي1319ربي  الثاين  12األحد  :تاريخ النسخ

 .سيدي خليد دباغر حدريسرداحب المخطوط: 
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 09/12: الرقم

  مسألة   تحليل الشعر ومسألة   حابات الكبريت عنوان الكتاب:

  غير معروفاسم المؤلف: 

 الكيميا ال ن: 

  بي ية أخر    الشعر طريق آد  فاتحة المخطوط:

 عرفه من الغمري  نسخة األدل فاخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 5عدد األوراق: 

 سم 19×25 القياس:

 21المسطرة: 

 .سيدي خليد دباغر حدريسرداحب المخطوط: 
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 09/13: الرقم

حكم مأخوذة من بتياب م تياش الحكمية   تيدبير الصينعة  عنوان الكتاب:

  اإلل ية عىل رأي بليناس الحكيم

 غير معروفاسم المؤلف: 

 الكيميا ال ن: 

  ه ه حكم مأخوذةهلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 ردادة الزرنيخ...خاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 14عدد األوراق: 

 سم 19×25 القياس:

 21المسطرة: 

 .سيدي خليد دباغر حدريسرداحب المخطوط: 
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 09/10: الرقم

رسالة تبيين ما خ ر من تيدبير الحجير المكير    الصيناعة  عنوان الكتاب:

  ل يةاإل

 غير معروفاسم المؤلف: 

 الكيميا ال ن: 

  فصل   بيان تدبير الحجر المكر  فاتحة المخطوط:

 وحسن عونهاهلل  انت   بحمدخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 9عدد األوراق: 

 سم 19×25 القياس:

 21المسطرة: 

 هي1318أواخر ذي الحجة الحرا  عا   تاريخ النسخ:

 خليد دباغر حدريسرسيدي داحب المخطوط: 

 .  آخره شمسية   دبغ القمر وأشعار   اإلبسير مالحظات:
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 09/15: الرقم

  رسالة   بع  ما خ ر عنوان الكتاب:

  غير معروفاسم المؤلف: 

 الكيميا ال ن: 

  النحاستعاىل: اعلم أن اهلل  قال رمحه فاتحة المخطوط:

 وحسن عونهاهلل  انت   بحمدخاتمة المخطوط: 

 مغربرالخط:  نوع

 8عدد األوراق: 

 سم 19×25 القياس:

 21المسطرة: 

 .سيدي خليد دباغر حدريسرداحب المخطوط: 
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 09/11: الرقم

  مسائل من متعلقات الصناعة عنوان الكتاب:

  غير معروفاسم المؤلف: 

 الكيميا ال ن: 

  ه ه مجلة مسائل مت رقة من متعلقات الصناعة فاتحة المخطوط:

 انت   ما وجدته مقيداط: خاتمة المخطو

 مغربرنوع الخط: 

 5عدد األوراق: 

 سم 19×25 القياس:

 21المسطرة: 

  سيدي خليد دباغر حدريسر داحب المخطوط:

 .  آخره مادة عن الحجر الكريم العروس األد ر مالحظات:
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 09/17: الرقم

  بنز العلو  والدر المنظو  عنوان الكتاب:

  هي945بن محمد الغمري المتوىف سنة  أبو العباس أمحداسم المؤلف: 

 الكيميا ال ن: 

   أول م رسالة قبس القابس... فاتحة المخطوط:

 بحسن عونههلل  انت   والحمدخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 5عدد األوراق: 

 سم 19×25 القياس:

 21المسطرة: 

 الحاج أمحد بن محمد التوقاتيل الجزيري اسم الناسخ:

 هي1318محر   9يو  الثالاا   تاريخ النسخ:

 سيدي خليد دباغر حدريسرداحب المخطوط: 

 .5/02: ف ارس الخزانة الحسنية المؤلف والكتاب عن مصادر
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 09/18: الرقم

  رسالة الشجرة وتحصيل الثمرة عنوان الكتاب:

 هي945أبو العباس أمحد بن محمد الغمري المتوىف سنة اسم المؤلف: 

 الكيميا ال ن: 

  ال ي خلق اإلنسان من ما  وطينهلل  الحمد لمخطوط:فاتحة ا

 وتوفيقهاهلل  وحسناهلل  انت ت بحمدخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 5عدد األوراق: 

 سم 19×25 القياس:

 21المسطرة: 

 الحاج أمحد بن محمد التوقاتيل الجزيري الطرابلسر اسم الناسخ:

 يه1318محر  الحرا   11الخميس  تاريخ النسخ:

 سيدي خليد دباغر حدريسرداحب المخطوط: 

 .5/02: ف ارس الخزانة الحسنية المؤلف والكتاب عن مصادر
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 09/19: الرقم

  رسالة   اإلبسير عنوان الكتاب:

  غير معروفاسم المؤلف: 

 الكيميا ال ن: 

  باب تبيي  النحاس فاتحة المخطوط:

 اهللتمت األبواب بحمد خاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 11عدد األوراق: 

 سم 19×25القياس: 

 21المسطرة: 

 مصط   بن أمحد طوقاطيل اسم الناسخ:

 هي1319رجب عا   14 تاريخ النسخ:

 .سيدي خليد دباغر حدريسر داحب المخطوط:
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 54: الرقم

  شرش مختصر خليل عنوان الكتاب:

لمالكر أبو البربات أمحد بن محمد بن أمحد الدردير العدوي ااسم المؤلف: 

 هي 1241المتوىف سنة 

 ال قهال ن: 

  باب ذبر فيه اإلجازة وبرا  الدواب والحما  والدور فاتحة المخطوط:

 فإنه يشارك الوراةخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 140عدد األوراق: 

 سم 22×31القياس: 

 00المسطرة: 

  آمنة ال هبر داحب المخطوط:

األدب العربير )بيارل بروبلميان( : تياريخ المؤليف والكتياب عن مصادر

 .2/353ظ 1/14
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 51/1: الرقم

  شرش مختصر خليل عنوان الكتاب:

أبو البربات أمحد بن محمد بن أمحد الدردير العدوي المالكر اسم المؤلف: 

 هي1241المتوىف سنة 

 ال قهال ن: 

  حن بان ال يجوز ما فيه عمله فاتحة المخطوط:

 بهاهلل  ناقال المؤلف ن عخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 210عدد األوراق: 

 سم 18×23 القياس:

 23المسطرة: 

 هي1197رجب  25تاريخ التأليف: األربعا  

 محمد عبد الرمحن الماجطنر اسم الناسخ:

 هي1218محر   29الخميس  تاريخ النسخ:

 آمنة ال هبرداحب المخطوط: 

رل بروبلميان(ظ : تياريخ األدب العربير )بياالمؤلف والكتياب عن مصادر

 .2/353ظ 1/14
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 51/2: الرقم

  تح ة اإلخوان عىل ترك البدع والعصيان عنوان الكتاب:

 محمد بن عيل بن حبراهيم أـبَبيل األنيدزايل السوسير المتيوىف اسم المؤلف: 

 هي1112سنة 

 ال قهال ن: 

  بدي  الخلق من العد  حىل الوجود...هلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 باهللوال حول وال قوة حال  خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 18عدد األوراق: 

 سم 18×23 القياس:

 23المسطرة: 

 هي1218رمضان عا   11االانين  تاريخ النسخ:

 آمنة ال هبرداحب المخطوط: 

حققه محمد ستيتوظ وددر عن بلية اآلداب والعلو  اإلنسيانيةظ  مالحظات:

  .2441جامعة محمد األول بوجدةظ سنة 
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 52: الرقم

مناقب محمد بن سطان المسروقر وأخيه ماضر بن سلطان  عنوان الكتاب:

  ومها من األربعين الشاذلية

 غير معروف اسم المؤلف:

 التصوف /المناقبال ن: 

 قال بان شيخنا وقدوتنا ووسيلتنافاتحة المخطوط: 

 وحسن عونه..اهلل  انت   بحمدخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 04راق: عدد األو

 سم 15×19.5 القياس:

 12المسطرة: 

 محمد المنوبر ال را، اسم الناسخ:

 آمنة ال هبرداحب المخطوط: 

 تييو  ماضيير بيين سييلطان المسييروقر خييا  اإلمييا  الشيياذيل  مالحظييات:

 .هي718سنة 
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 53: الرقم

مجموع به: مناقب الشيخ أبر العباس السبترظ ومناقب أمحد عنوان الكتاب: 

ناقييب محمييد المغربييرظ ومناقييب أبيير عيييل بيين ن يييسظ وما

 الن طر...

  غير معروفاسم المؤلف: 

 التصوف /المناقبال ن: 

 ه ه مناقب الشيخ الصالح والزناد القادش...فاتحة المخطوط: 

 وحسن عونهاهلل  بمل المجموع بحمدخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 03عدد األوراق: 

 سم 11×21 القياس:

 15المسطرة: 

 محمد المنوبر ال را، الناسخ: اسم

 هي1311شوال عا   تاريخ النسخ:

 .آمنة ال هبرداحب المخطوط: 
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 50: الرقم

  دحيح البخاري عنوان الكتاب:

  هي251محمد بن حسماعيل البخاري المتوىف سنة اسم المؤلف: 

 الحديثال ن: 

  أندادا وأنتم تعلمونهلل  فال تجعلوا فاتحة المخطوط:

 قالت وبنت أشد ما...ط: خاتمة المخطو

 مغربرنوع الخط: 

 54عدد األوراق: 

 سم 21×28 القياس:

 21المسطرة: 

  آمنة ال هبر داحب المخطوط:

 جزي  منه مالحظات:

 .1/30: األعال  المؤلف والكتاب عن مصادر
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 55: الرقم

  أشعار   مدش الشيخ أمحد التيجاين عنوان الكتاب:

 غير م بوراسم المؤلف: 

 لتصوفاال ن: 

  عىل باب الخلق أوق نر قصدي... فاتحة المخطوط:

 يا قطب يا مكتو  باهللخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 04عدد األوراق: 

 سم 11×24 القياس:

 21المسطرة: 

 آمنة ال هبرداحب المخطوط: 

 يتضمن قصائد إلبراهيم الرياحر وغيرهم. مالحظات:
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 51: الرقم

  ابن مالكشرش أل ية  عنوان الكتاب:

  غير معروفاسم المؤلف: 

 النحوال ن: 

   قوله الم عول المطلق فاتحة المخطوط:

 ...اهللبمل التقييد بحمد خاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 111عدد األوراق: 

 سم 10×17 القياس:

 27المسطرة: 

 ... محمد بن مسعود اسم الناسخ:

 هي912ذي الحجة عا   8السبت  تاريخ النسخ:

 .آمنة ال هبرب المخطوط: داح
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 57/1: الرقم

  المن ج الحنيف   معن  اسمه تعاىل اللطيف عنوان الكتاب:

)بيان  الشيافعر األزهيريظ الكتامرأبو بكر محمد بن دالح اسم المؤلف: 

 هي(1425حيا عا  

 علو  القرآنال ن: 

 لطيف الصن ...هلل  الحمدفاتحة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 27 عدد األوراق:

 سم 19×25 القياس:

 21المسطرة: 

 هي1425رجب عا   14تاريخ التأليف: 

 هي1313ذي القعدة عا   18تاريخ النسخ: 

 آمنة ال هبرداحب المخطوط: 

ه ه نب ة لطي ة   معن  اسمه تعاىل لطيف وما فيه من الخيواص  مالحظات:

 وبي ية التصريف.

بالخزانة الحسينية : بشاف الكتب المخطوطة المؤلف والكتاب عن مصادر

 .000ص

و  آخره: منظومة تسم  اللطي ة للشيخ محمد بن أمحد األسيود مين أهيايل 

  الوسط...وفصل   تصريف المثلث الخايل شنقيط. الحوط قرب
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 57/2: الرقم

 حقناع الع يف   استعمال االسم اللطيفعنوان الكتاب: 

 محمد الشافعر الخلو، حن راسم المؤلف: 

 لقرآنعلو  اال ن: 

 الباب األول لتيسير الرزق...فاتحة المخطوط: 

 خاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 15عدد األوراق: 

 سم 19×25 القياس:

 المسطرة: 

 اسم الناسخ:

 تاريخ النسخ:

  آمنة ال هبر داحب المخطوط:

ظ و  آخيره 10410منه نسخة بالخزانة الحسينية بالربياطظ رقيم  مالحظات:

. ومنظومية   سير األسيما  واألوقياف .البسط والتكسير.أوراق منقولة   

 واألعداد.
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 مركز مراكش

 58: الرقم

  فتح الباري   شرش دحيح البخاري عنوان الكتاب:

 ش اب الدين أبو ال ضل أمحد بين حجير العسيقالين المتيوىف اسم المؤلف: 

 هي852سنة 

 الحديثال ن: 

  والردة...بتاب المحاربر من أهل الك ر  فاتحة المخطوط:

 عن أبر دالح عن أبر هريرة بل  ...خاتمة المخطوط: 

 مغربر مبسوطنوع الخط: 

 344عدد األوراق: 

 سم 20×37 القياس:

 21المسطرة: 

 التملك: حسين بن محد

  الوقف: من أحباس ال قيه أبير عييل لحسين ح ييد بين شيراحبيل اليدرعر

 هي تقديًرا(.12)ق 

 خليل النادريداحب المخطوط: 

ظ معجيم 219-1/250ر عن المؤلف والكتياب: تياريخ األدب العربير مصاد

 .1/214المؤل ين 
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 59: الرقم

 المستطرف   بل فن مستظرفعنوان الكتاب: 

 هي852محمد بن أمحد بن منصور األبشي ر المتوىف سنة اسم المؤلف: 

 األدبل ن: ا

الباب الحادي والخمسيون   ذبير الغنيا  وحيب الميال  فاتحة المخطوط:

  واالفتخار بجمعه...

 رب العالمين. هللوالحمد خاتمة المخطوط: 

 نسخرنوع الخط: 

 150عدد األوراق: 

 سم 24×29 القياس:

 31المسطرة: 

 خليل النادريداحب المخطوط: 

 الكتاب مطبوعمالحظات: 

 .5/332ظ األعال  7/149مصادر عن المؤلف والكتاب: الضو  الالم  
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 14: الرقم

ير الغرا  وخالدة الكال    فضيل زييارة سييدنا الخلييل مث عنوان الكتاب:

  عليه السال 

تاج الدين حسحاق بين حبيراهيم بين أمحيد التيدمري الشيافعر اسم المؤلف: 

 هي833المتوىف سنة 

 السيرة النبويةل ن: ا

 رب العالمين ودلواته وسالمه عىل... هللالحمد فاتحة المخطوط: 

 ري ة لعثمان...وه ه منقبة سنية شخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 151عدد األوراق: 

 سم 11×24 القياس:

 19المسطرة: 

 خليل النادريداحب المخطوط: 

ظ سينة 17ديدرت الطبعية األوىل   المجلية االستشيراقية ميج مالحظات: 

1937.  
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 11: الرقم

 اإلعالن بأحكا  البنيانعنوان الكتاب: 

اهيم اللخمر عرف بابن الرامر البنّا  محمد بن حبر اهللأبو عبد اسم المؤلف: 

 هي(.8)تو    النصف األول من ق 

 ل ن: ا

 ال ي نور البصائر بحكمته هللالحمد فاتحة المخطوط: 

 وهو حسبر ونعم الوبيلخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 15عدد األوراق: 

 سم 17×23 القياس:

 24المسطرة: 

 خليل النادريداحب المخطوط: 

حققه فريد بن سليمان وددر عن مربز النشر الجامعر بتيونس  مالحظات:

 .1999سنة 

 الن بأحكييا  البنيييان عييمصييادر عيين المؤلييف والكتيياب: مقدميية بتيياب اإل

 .19-15ص
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 12: الرقم

  ت سير الجاللين عنوان الكتاب:

جالل الدين محمد بن أمحيد المحييل الشيافعر المتيوىف عيا  اسم المؤلف: 

ن عبد الرمحن السيوطر المتوىف سينة هيظ )أتمه جالل الدي810

 هي(.911

 الت سيرل ن: ا

 سورة البقرة محليةفاتحة المخطوط: 

 أعلم بالصوابظ وحليه المرج  والمآب. واهللخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 101عدد األوراق: 

 سم 21×29 القياس:

 33المسطرة: 

 التملك: عبد ال ادي بن المعطر بن أبر ناف 

 هي1213الثالاا  د ر عا   سخ:تاريخ الن

 موالي عبد الح ي  بن خلدونداحب المخطوط: 

 .5/333صادر عن المؤلف والكتاب: األعال  م
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 13: الرقم

حدائق األزاهر   مستحسن األجوبة والمضحكات والحكم  عنوان الكتاب:

  واألمثال والحكايات والنوادر

 نياطرظ المتيوىف أبو بكير محميد بين محميد بين عاديم الغراسم المؤلف: 

 هي.828سنة 

 األدبل ن: ا

  الرمحن الرحيم اهللبسم  فاتحة المخطوط:

 قد غ رت لك وللغال  ولمنصور وللحاضرين أمجعينخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 114عدد األوراق: 

 سم 24×27 القياس:

 25المسطرة: 

 محمد بن أمحد بن عيس  الجزويل اسم الناسخ:

 ر السعديالعص تاريخ النسخ:

 بن محمد الكرامر اهللالمنتسخ له: أبو محمد عبد 

 جع ر النادريداحب المخطوط: 

ومعجييم  207صييادر عيين المؤلييف والكتيياب: شييجرة النييور الزبييية صم

 .151المطبوعات ص
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 10: الرقم

 حرشاد الطالب المعلم حىل معاين السلمعنوان الكتاب: 

 اهللبد اللطيف بين هبية محمد بن عبد اللطيف بن محمد بن عاسم المؤلف: 

 جاين ال ياليل الونجاين نابن عيل بن أبر معرف الو

 المنطقل ن: ا

  نحمدك يا من بالقول الشارش هدانا فاتحة المخطوط:

 من أهل الصدق والع اف اهللجعلنر خاتمة المخطوط: 

 مغربر مبسوطنوع الخط: 

 31عدد األوراق: 

 سم 15×21 القياس:

 15المسطرة: 

 جع ر النادريط: داحب المخطو

  القواعيد المنطقييةظ نقليت  األخضاية هو شرش عىل األجوزة مالحظات: 

 من خط المؤلف

 .0/12مصادر عن المؤلف والكتاب: ف ارس الخزانة الحسنية 
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 15: الرقم

  اإلشارة الجلية   حل رموز الخزرجية عنوان الكتاب:

  اجر األزموريأبو القاسم ال توش بن عيس  بن أمحد الصناسم المؤلف: 

 العروضل ن: ا

 تعاىل بأشرف محامده هللأما بعد محدا  فاتحة المخطوط:

 وأما المبتدئ فإذا تعلق بأذيال المتوسطخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 03عدد األوراق: 

 سم 11×21 القياس:

 23المسطرة: 

 جع ر النادريداحب المخطوط: 

لمحتويية عيىل علمير العيروض ا الخزرجيا تقييد عىل القصيدة مالحظات: 

 والقافية.

مصادر عن المؤلف والكتاب: ف ارس الخزانة الحسنية )ف رس مخطوطات 

 .114-152البالغة والعروض( ص
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 11: الرقم

  َسـعد الشموس   مكار  األخالق وُمـقِم  الن وس عنوان الكتاب:

 امحييد بيين محمييد العمييراين الحسيينر الجييوطرظ المتييوىف اسييم المؤلييف: 

 هي1374سنة 

 األخالقل ن: ا

  محدا لمن جعل النصيحة من شعار األمة فاتحة المخطوط:

 الل م دل عىل سيدنا محمد ال اتح لمخازن األبوانخاتمة المخطوط: 

 خط مغربرنوع الخط: 

 95عدد األوراق: 

 سم 17×22 القياس:

 15المسطرة: 

 جع ر النادريداحب المخطوط: 

 س الدباغ.شرش منظومة محمد بن حدريمالحظات: 

ظ 175رقم  107-105مصادر عن المؤلف والكتاب: سل النصال للنضال ص

 .8/3212وحتحاف المطال  ضمن موسوعة أعال  المغرب 
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 مركز الرباط

 17/1: الرقم

 مقالة   تدبير دحة األعضا  وترقيت ا من حلول األدوا  عنوان الكتاب:

 الطبييب )بيان حييا  أبو حسحاق حبراهيم بين قاسيم الَقياِرِجراسم المؤلف: 

 هي(137سنة 

 الطبل ن: ا

 وذبرت الخطبا  أن أحسن ما يكون من القلوب فاتحة المخطوط:

 فإن العروق هتيج والما  يخرج تحت بل شعرة... خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 11عدد األوراق: 

 سم 11×22 القياس:

 25المسطرة: 

 اسم الناسخ: أمحد بن محمد الشريف الجوطر

 حبراهيم الخطابرب المخطوط: داح

فيما بين أيدينا من بتب التيراجم والصيالت  تيجما ال توجد له مالحظات: 

 األندلسية.

هيي حىل 133ولعل مؤلف ه ه المقالة لجأ من قرطبة بعد سقوط ا سينة 

 محميد بين  اهللالي ي بيان بميا يقيول أبيو عبيد  purchenaحصن َبـرَشيانَة 
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م بن عبد النور الحميري التونسر )بان حييا بن عبد المنع اهللمحمد بن عبد 

: <من أمن  الحصون 88  خبر األقطار ص رهي(   الروض المعطا724سنة 

 .مكانا وأواق ا بنيانا وأبثرها عمارة>

بين الخلي ية  اهللوقد طّرز المؤلف مقالته برسم األمير أبر محمد عبد 

أميير  الموحدي أبر ح يص المرتضي  )عمير بين السييد أبير حبيراهيم بين

هي(. يقيول 115-101المؤمنين أبر يعقوب يوسف بن الخلي ة عبد المؤمن )

  خطبت ا: <وقد طّرزت بتيابر هي ا باسيم السييد األجيل ال ميا  األوحيد 

األبمل أبر محمد بن السيد األجل المعظم األسن  أبر ح يص بين سييدنا 

تيهظ حيين بنصرهظ وأميدهم بمعون اهللوموالنا الخلي ة أمير المؤمنينظ أيدهم 

أل ته لهظ   تدبير دحة األعضا  وترقيت ا من حلول األدوا ظ وهو ديغير   

 جرمه ببير   علمه>.

وقد ورد اسمه   آخر مقالة فلس ية موضيوع ا: <هيل يتصيل بالعقيل 

بن أبر الوليد محمد بن أمحد بن  اهللال يوالين العقل ال عال> ألبر محمد عبد 

هيي(ظ مخطيوط   مكتبية ديير 114سينة  محمد بن رشد القرطبر )بان حييا

 و(:82)ورقة  880األسكوريال بإسبانيا رقم 

وحسن عونيه عيىل  اهللةظ وهبا بمل مجي  الكتابظ بحمد قالم<بملت ال

 يدي ال قير حىل رمحة ربه الراجرظ عيل بن حبراهيم بن أمحد بن اابت التجيبر.

اق األفضييل أبيير حسييح الطبياا انتسييخ ا بخييط يييده ال انييية لل قيييه 

 القارجر.
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وبان ال راغ من ا   يو  الخميس التاس  والعشيرين لجمياد  الثانيية 

 من سنة سب  واالاين وستمائةظ وذلك ببرشانة>.

قال األستاذ الدبتور محمد بن شري ة   بتابية: <ابين رشيد الح ييد: 

: <و  رأير أن ه ا الناسخ والمنتسخ ليه بانيت ل ميا 277سيرة واائقية> ص

 ولد ابن رشدظ وقد أمهلت ما بتب التراجم>. اهللدلة ما بعبد 

واألمير المطّرز له ه ه المقالةظ هو ببيير أوالد الخلي ية أبير ح يص 

المرتض  الموحديظ وقد قتله أبو َدّبوس   السجن بمَسيّلة أدخل يا تحيت 

 (.3/585هي. )انظر: البيان المغرب 118تعاىل سنة  اهللحبطِه مات من ا رمحه 

 عىل االث مقاالت: ورتب ا المؤلف

 المقالة األوىل:   ذبر العامل وتربيبه وقسمته وترتيبه.

و(: <حن البياري عيّز وجيّل 1قال حبراهيم بن قاسيم المتطّبيب )ورقية 

أخرج اإلنسان من لـيس حىل أـيسظ ومن هبم حىل هبمظ ومن عد  حىل رسمظ ومن 

ومن ال شير  حىل رسم حىل وجودظ ومن ال طينة حىل طينةظ ومن هوية حىل هويةظ 

شر ظ وبعث الحربة من سكونظ وأقا  المعلو  من المج يولظ والموجيود 

ميين المعييدو ظ وأخييرج مجييي  المحسوسييات والمكّونيياتظ وبلمييا تدربييه 

األبصارظ وتحويه األقطارظ وتعجز عنه األوها  من غام  علمهظ فجميع يا 

وتابعية منبعث من مكون غيبهظ وُمنقادة لعظيم قدرتيهظ وخاضيعة لسيلطانهظ 

 إلرادته>.
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والمقالة الثانية:   ودف اإلنسان وتربيبيه ومشيابلته للعياملظ وهير 

 مقالة الودول حىل تحقيق الصناعةظ وأحكا  المداواةظ وحابات البرهان.

والمقالة الثالثة: قسم ا عىل عشرين قسما من قرن اإلنسيان حىل قدميهظ 

 وبدأ من دف  مضّرة غدائه وتدبير مشروبه.

 مسرد بأبواهبا: وفيما ييل

الباب األول من ا   ح   اليرأسظ والبياب الثياين   ح ي  اليدماغظ 

والباب الثالث   ح ي  البصيرظ والبياب الرابي    ح ي  السيم ظ والبياب 

الخامس   ح   الشيمظ والبياب السيادس   ح ي  ديحة ال يمظ والبياب 

تاسي    الساب    ح   اللسانظ والباب الثامن   ح   الحليقظ والبياب ال

ح   الصدرظ والباب العاشر   ح   المعدةظ والباب الحادي عشر   ح   

الكبدظ والباب الثاين عشر   ح   الطيحالظ والباب الثاليث عشير   ح ي  

القلبظ والباب الراب  عشير   ح ي  الميرارةظ والبياب الخيامس عشير   

عشر   ح ي  األمعا ظ والباب السادس عشر   ح   الكىلظ والباب الساب  

المثانةظ والباب الثامن عشر   ح   األنثيينظ والباب التاس  عشر   ح ي  

 المقعدةظ والباب الموىف عشرون   ح   البدن وأطرافه.

 المقالة

و  نقول من بتاب نصائح الرهبان لجيالينوسظ وأرجيوزة ابين عبيد 

ربه   الطيبظ ومين بتيب جبرييل بين بختشييوعظ وفيتياغورس الحكييمظ 

 سططاليسظ وابن ماسرجويه... الخ.وأر
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 17/2: الرقم

 رسالة   ح   الصحة ومعالجة األمراض  عنوان الكتاب:

أبو ال ضل محمد بين قاسيم العجيالين )بيان حييا   أواخير اسم المؤلف: 

 القرن الثامن ال جري(

 الطبل ن: ا

عيىل موالنيا محميد نبييه  اهللحق محيده وديىل  هللالحمد  فاتحة المخطوط:

 ط  ... المص

لطوخ ين   من النقرس: خ  مين الطرطيار نصيف رطيل  خاتمة المخطوط:

 ويعجن بدهن السوسن يلطخ عىل أطراف الرجلين واليدين

 مغربرنوع الخط: 

 13عدد األوراق: 

 سم 11×22 القياس:

 25المسطرة: 

  حبراهيم الخطابر داحب المخطوط:

ظ جونااا عمالالكتيياب مرتييب عييىل عشييرة أبييواب: األشييربةظ مالحظييات: 

الجوارشيياتظ ال بيييداتظ األدهييانظ السيي وفاتظ المييراهمظ األبحييالظ 

 المربياتظ اللطوخات.

 .2/53مصادر عن المؤلف والكتاب: ف ارس الخزانة الملكية 
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 18: الرقم

 بتاب األغ ية وح   الصحة  عنوان الكتاب:

محمد بن يوسف بن خلصون )بان حيا   أواخير  اهللأبو عبد اسم المؤلف: 

 هي(7رن الق

 الطبل ن: ا

سألتنر أي ا األخ الحبيب أن أدن  لك بتابيا مختصيرا    فاتحة المخطوط:

 الطب يغنيك عن طبيب... 

وه ا القدر باف   األغ ية المش ورة عندنا باألنيدلسظ  خاتمة المخطوط:

 فلنختم اآلن الكتاب بآخر المقالة.

 مغربرنوع الخط: 

 30عدد األوراق: 

 سم 22×29 القياس:

 21المسطرة: 

 هي999رجب ال رد عا   23تاريخ النسخ: يو  الجمعة بعد العصر 

 حبراهيم الخطابرداحب المخطوط: 

الكتاب مرتب عىل مخس مقياالت: ميدخل للعليم الطبيعيرظ   مالحظات: 

ح   أعضا  البدنظ   ح   الصحة عىل اإلطالقظ   تدبير فصول السنةظ   

 ضروب األغ ية وذبر فوائدها.

 .3/251در عن المؤلف والكتاب: اإلحاطة مصا



 111 

 19: الرقم

 حديقة األزهار   شرش ماهية العشب والعقار  عنوان الكتاب:

سينة  قاسم بن محمد بن حبراهيم الغسياين اليوزير )بيان حييااسم المؤلف: 

 هي(1449

 الطب ل ن: ا

 ال ي ان رد بالبقا  والدوا ...  هللالحمد  فاتحة المخطوط:

 انت   القول   شرش األدوية الم ردة... ط:خاتمة المخطو

 مغربرنوع الخط: 

 121عدد األوراق: 

 سم 21×31 القياس:

 35المسطرة: 

 هي990محر  الحرا  عا   24تاريخ التأليف: 

اسم الناسخ: مستعرب فرنسر نقل ا عن ناسخ اسمه أمحيد بين عييل الحياج 

 األغزواي بمدرسة سيدي مصباش

 هي1488ت   رجب تاريخ النسخ: عن نسخة بتب
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 هي(1412المستنسخ له: السلطان أبو العباس أمحد المنصور السعدي )ت

 حبراهيم الخطابر  داحب المخطوط:

يشرش المؤلف   ه ا الكتاب ماهية األعشاب والعقاقير فيي بر مالحظات: 

المصطلحظ بما هو معروف عند أهل الطيب واألعشيابظ ايم ي سير معنياه 

بلغة فاسظ وأحيانا باللغة األمازيغيةظ ام ي بر خواده وي بر مقابلهظ أحياناظ 

 ومنافعه الطبية.

ظ الحربة ال كرية   ع د 23اآلس ص روض مصادر عن المؤلف والكتاب: 

 .382-2/381السعديين 
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 74: الرقم

 أرجوزة   الطب عنوان الكتاب:

 أبو القاسم أمحد بن محمد بن عيس  الغول ال شتايلاسم المؤلف: 

 طبالل ن: ا

 نحمدك الل م ذا اآلال   فاتحة المخطوط:

 يزهو الخيل القلب واستظنان خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 20عدد األوراق: 

 سم 24×31 القياس:

 33المسطرة: 

 نقل ا عن محمد بن المعطر بن العربرحربات اسم الناسخ: 

حجية حيرا  عيا   14نقلت عن نسيخة مؤرخية ييو  الثالايا  تاريخ النسخ: 

 هي1233

 حبراهيم الخطابرداحب المخطوط: 

لعدد من األميراض ووسيائل  وصفبيتاظ وفي ا  704عدد أبياهتا مالحظات: 

 عالج اظ بما تتعرض لح   الصحة والتجميل.

 .214-2/249مصادر عن المؤلف والكتاب: ف ارس الخزانة الملكية 
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 71/1: الرقم

ة لناظم يا الميزوار شيرش األرجيوزة   األميراض الببيشيي عنوان الكتياب:

 األسم  القائد عبد الكريم بن مومن بن يحي  

 غير م بوراسم المؤلف: 

 الطبل ن: ا

والصيالة والسيال  عيىل سييدنا وموالنيا  اهللأما بعد محيد  فاتحة المخطوط:

 ...•  اهللمحمد رسول 

 من اللحم ال تر المطبوخ دون بصل... خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 12: عدد األوراق

 سم 21×31 القياس:

 35المسطرة: 

  حبراهيم الخطابر داحب المخطوط:

 ب ا وجد بخط العالمة ابن عاشر الحاج السالوي.مالحظات: 
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 71/2: الرقم

 الن حة الوردية   العشبة ال ندية  عنوان الكتاب:

عبييد القييادر بيين العربيير المنب يير المييدغري بيين شييقرون اسييم المؤلييف: 

 هي1104د سنة المكناسر المتوىف بع

 الطبل ن: ا

 عىل عميم نواله...  هللالحمد  فاتحة المخطوط:

 الموفق واهللوه ا ما تيسر مجعه من ه ه الرسالة  خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 74عدد األوراق: 

 سم 21×31 القياس:

 35المسطرة: 

  حبراهيم الخطابر داحب المخطوط:

 بابا. 11مجع ا   مالحظات: 

 .1/91المؤلف والكتاب: سلوة األن اس  مصادر عن
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 72: الرقم

مختصر بتاب االعتماد   األدوية الم ردة ألمحد بن حبراهيم  عنوان الكتاب:

 هي 319بن أبر خالد المعروف بابن الجزار المتوىف سنة ا

 غير م بوراسم المؤلف: 

 الطبل ن: ا

 افسنتين هو اقيحوان  فاتحة المخطوط:

   باختصار من بتاب االعتماد   األدوية الم ردة...انت  خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 9عدد األوراق: 

 سم 21×34 القياس:

 35المسطرة: 

 حبراهيم الخطابرداحب المخطوط: 

حققه حبراهيم بن ميرادظ وديدر عين مؤسسية ال رقيان للتيراث مالحظات: 

  .2419اإلسالمر لندن 
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 73: الرقم

 ات خواص النبات عنوان الكتاب:

عبد الغنر بن أبر سرحان بن مسعود األزميوري )الزميوري( اسم المؤلف: 

  1121تو  سنة 

 الطبل ن: ا

  شيرش أدويية باللسيان اليونياين والسيرياين وال ارسير  فاتحة المخطوط:

 والعجمر... 

 انت   القول   الباب الخامس عشر... خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 24عدد األوراق: 

 سم 21×34 س:القيا

 34المسطرة: 

 من حصن أزيك القاضياسم الناسخ: نقل ا عن ناسخ اسمه حبراهيم بن 

 هي1342مجاد  األوىل عا   3 الخميسعن نسخة مؤرخة يو  : النسخاريخ ت

 : حبراهيم الخطابرداحب المخطوط

ضيمن  955رقيم د  باليباطمنقولة عن نسخة   المكتبة الوطنية مالحظات: 

 مجموع.

  ع يد السيعديينظ بيان  غيبايممصادر عن المؤلف والكتاب: هو طبييب 

 تلمي ا لقاسم بن محمد الغساين.
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 70: الرقم

 قطعة من بتاب   األدوية عنوان الكتاب:

 غير معروف..اسم المؤلف: 

 بالطل ن: ا

 وهو قلة الشعر عىل البدن زعر فاتحة المخطوط:

 قريص دنف من أول الطبيخ... خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 عدد األوراق: 

 سم 17×22 قياس:ال

 35المسطرة: 

 .حبراهيم الخطابر داحب المخطوط:
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 75: الرقم

روضة السلوان   الرد عىل من عاب االشيتغال بالصييد مين  عنوان الكتاب:

 اإلخوان 

 أبو حسحاق حبراهيم بن عبد الجبيار ال جيجير المتيوىف نحيو اسم المؤلف: 

 هي950سنة 

 الصيدل ن: ا

 الصيد والصيد جام   يلوموننر   فاتحة المخطوط:

 محمد المختار من خير شيعة خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 عدد األوراق: 

 سم 10×24 القياس:

 13المسطرة: 

  حبراهيم الخطابر داحب المخطوط:

 منظومة   الصيدمالحظات: 

مصادر عن المؤلف والكتاب: مقالة: حياة الرحالين حبراهيم بن عبد الجبيار 

 .140ة )دعوة الحق( الرباطظ عدد وابن أخيه مجل
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 71: الرقم

 بناشة  عنوان الكتاب:

محمد بن محمد بن محمد بن عيل الدبايل السيلويظ المتيوىف اسم المؤلف: 

  1905/هي1310عا  

 الكناني ل ن: ا

 ذبر الحا     فاتحة المخطوط:

 ولما قربت وفاة ال قيه سيدي أمحد السدرا،.. خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 11عدد األوراق: 

 سم 11×22 القياس:

 21المسطرة: 

 اسم الناسخ: بخط المؤلف

 ن يسة القادريداحب المخطوط: 

 تتضمن تراجم ووفيات بثيرة من الرباط وسال...مالحظات: 

رقيم  2/279مصادر عن المؤلف والكتاب: المصادر العربية لتاريخ المغرب 

1500-1505. 
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 77: الرقم

 بناشة  عنوان الكتاب:

محمد بن محمد بن محمد بن عيل اليدبايل السيلوي المتيوىف اسم المؤلف: 

  1905 /هي1310عا  

 الكناني ل ن: ا

 د ر الخير  22من ضح  يو  الجمعة  هللالحمد  فاتحة المخطوط:

 هي.1308ربي  النبوي األنور من عا   11  يو   خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 85عدد األوراق: 

 سم 15×18 س:القيا

 17المسطرة: 

 اسم الناسخ: بخط المؤلف 

 ن يسة القادريداحب المخطوط: 

 فيه نقول من بتب ومصادر تاريخية وظ ائر ملكيةمالحظات: 

رقيم  2/279مصادر عن المؤلف والكتاب: المصادر العربية لتاريخ المغرب 

1500-1505. 
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 78: الرقم

 شالة القديمة الرومانية  عنوان الكتاب:

محمد بن محمد بن محمد بن عيل اليدبايل السيلوي المتيوىف م المؤلف: اس

  1905 /هي1310عا  

 التاريخل ن: ا

 هي.. 1309من رجب عا   21  عشية األربعا   فاتحة المخطوط:

 عىل أحوال حياهتم واقتصادهم خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 عدد األوراق: 

 سم 17×22 القياس:

 23المسطرة: 

 ناسخ: بخط المؤلفاسم ال

 تاريخ النسخ: 

  ن يسة القادري داحب المخطوط:

اليتيمة   وديف شيالة الحديثية  الدرةللمؤلف رسالة بعنوان: <مالحظات: 

 والقديمة>.

 247-2/241مصادر عن المؤلف والكتاب: المصادر العربية لتاريخ المغرب 

 .1254رقم 
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 79: الرقم

 أهل العدوتين  جن  الجنتين   محاسن عنوان الكتاب:

محمد بن محمد بن محمد بن عيل اليدبايل السيلوي المتيوىف اسم المؤلف: 

  1905/هي1310عا  

 التاريخل ن: ا

 ال ي جعل األزمان تت اخر بأعياهنا...  هللالحمد  فاتحة المخطوط:

 دناعة الرماية بالمداف  والم ارس... خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 0عدد األوراق: 

 سم 11×23 اس:القي

 20المسطرة: 

 اسم الناسخ: خط المؤلف 

 ن يسة ال هبرداحب المخطوط: 

 مل يكملهظ رتبه عىل مقدمة ومقصد.مالحظات: 

رقيم  2/211مصادر عن المؤلف والكتاب: المصادر العربية لتاريخ المغرب 

1211. 
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 84: الرقم

 الرباطات بالمغرب األقص  وقت الدول الماضية  عنوان الكتاب:

محمد بن محمد بن محمد بن عيل الدبايل ام السلوي المتوىف سم المؤلف: ا

  1905/هي1310سنة 

 التاريخل ن: ا

 سألت رعاك عن الرباطات بالمغرب..  فاتحة المخطوط:

 التعرض للرباطات التر لبست عىل البحر... خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 عدد األوراق: 

 سم 11×25 القياس:

 20المسطرة: 

 اسم الناسخ: خط المؤلف 

 ن يسة القادريداحب المخطوط: 

 يتناول معن  الرباط وعدد الرباطات بالمغرب وأسما هم.مالحظات: 

-2/242مصادر عن المؤلف والكتاب: المصيادر العربيية لتياريخ المغيرب 

243. 
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 81: الرقم

 بناشة  عنوان الكتاب:

 ام السلوي المتوىف محمد بن محمد بن محمد بن عيل الدبايلاسم المؤلف: 

  1905/هي1310عا  

 الكناني ل ن: ا

 الحاج حدريس بن الوزير ابن حدريس...  فاتحة المخطوط:

 ومن أعيان األندلس ودلحائ ا ال ين أدربت م المنية... خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 10عدد األوراق: 

 سم 17×22 القياس:

 23المسطرة: 

 اسم الناسخ: خط المؤلف 

 ن يسة القادريب المخطوط: داح

هنا تراجم م مة لبع  ملوك الطوائيف باألنيدلس مين ملحيق مالحظات: 

المرابشرظ وترمجة الخطيب الصالح حبراهيم الرندي دفين  يتاريخ ابن ع ار

 العمراوي. إدرةسسالظ وترمجة األديب الكاتب أبر العال  
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 82: الرقم

 ة لكتابر المودول والصلة ورقات من بتاب ال يل والتكمل عنوان الكتاب:

محميد بين محميد بين عبيد المليك األنصياري  اهللأبو عبيد اسم المؤلف: 

 هي743األوسر المرابشر المتوىف سنة 

 التراجمل ن: ا

 حقه ب لك قال أبو الحجاج بن ال تح....  فاتحة المخطوط:

 ... أبو عيل السوسر سنة ست وستمائة. خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 11األوراق: عدد 

 سم 13×22 القياس:

 17المسطرة: 

 ن يسة القادريداحب المخطوط: 

 منقولة عن الس ر الثامن...مالحظات: 
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 83: الرقم

 تقييد   أعال  سال  عنوان الكتاب:

محمد بن محمد بن محمد بن عيل اليدبايل السيلوي المتيوىف اسم المؤلف: 

  1905 /هي1310سنة 

 التراجمل ن: ا

 ال قيه سيدي العربر لبريبري...  ط:فاتحة المخطو

 بن خضرا  اهللال قيه بو عبد  خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 9عدد األوراق: 

 سم 11×20 القياس:

 23المسطرة: 

 .ن يسة القادري داحب المخطوط:
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 80: الرقم

 تاريخ وتراجم سال  عنوان الكتاب:

السيلوي المتيوىف  محمد بن محمد بن محمد بن عيل اليدبايلاسم المؤلف: 

  1905/هي1310سنة 

 التاريخ ل ن: ا

 قبل المسيح...  544-ودل حىل المغرب تقريبا عا   فاتحة المخطوط:

وقيل أن التصوف احتراق واستشراف حدانر أبو محميد  خاتمة المخطوط:

 ..اهللعبد 

 مغربرنوع الخط: 

 18عدد األوراق: 

 سم 17×22 القياس:

 23المسطرة: 

 .ن يسة القادريداحب المخطوط: 
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 مركز القنيطرة

 85/1: الرقم

 الشرائ  التر يحتاج حلي ا ال قير فيما البد له من العلم الظاهر  عنوان الكتاب:

عمير بين البخياري الحسينر ال ياليل اإلدريسير اليدرقاوي اسم المؤلف: 

 المرابشر )ت ؟ هي(

 ال قهل ن: ا

 وهم بثيرون بالحاضرة والبادية  فاتحة المخطوط:

 وتخل  الع ار   محبته مة المخطوط:خات

 مغربرنوع الخط: 

 122عدد األوراق: 

 سم 18×22 القياس:

 11المسطرة: 

 اسم الناسخ: عمر بن البخاري الحسنر

 هي 1219تاريخ النسخ وتاريخ التأليف: 

 المصط   عبيدداحب المخطوط: 

 .5090-974منه نسختان   الخزانة الحسنية بالرباط رقم  مالحظات:

ادر عن المؤلف والكتاب: بشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسينية مص

 .237ص
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 85/2: الرقم

 سؤال عن الشيخ الُمَربِّر  عنوان الكتاب:

 غير معروفاسم المؤلف: 

 التصوفل ن: ا

 فقد ودلنا سؤالكم عن الشيخ المربر...  فاتحة المخطوط:

 لتناول األسباب اهللخلقك  خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 18عدد األوراق: 

 سم 18×22 القياس:

 17المسطرة: 

 .المصط   عبيدداحب المخطوط: 
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 81: الرقم

 الشرش الصغير عىل المية األفعال  عنوان الكتاب:

 محمد بن عمر بن مبارك المعروف ببحرق الحضرمراسم المؤلف: 

 النحول ن: ا

 الحميد المجيد  هللالحمد  فاتحة المخطوط:

 تعاىل وحسن عونه.... اهللانت   بحمد  :خاتمة المخطوط

 مغربرنوع الخط: 

 21عدد األوراق: 

 سم 10×21 القياس:

 23المسطرة: 

 الخياطر الري اعرداحب المخطوط: 

 طب  بمصرظ بما طب  عىل الحجر ب اس.مالحظات: 

ظ هديية العيارفين 8/171مصادر عن المؤليف والكتياب: شي رات الي هب 

2/234-231. 
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 87: الرقم

 شرش السلم المرونق   المنطق لألخضري  ان الكتاب:عنو

 هي...1190محمد بن الحسن بناين المتوىف سنة  اهللأبو عبد اسم المؤلف: 

 المنطقل ن: ا

 العظيم فضله....  هللالحمد  فاتحة المخطوط:

 أنواع الداللة الوضعية... خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 9عدد األوراق: 

 مس 11×11 القياس:

 24المسطرة: 

 اسم الناسخ:

 تاريخ النسخ: 

 الخياطر الري اعرداحب المخطوط: 

هيظ بما طبي  1315عا   ثا هيظ 1344طب  ه ا الشرش ب اس عا  مالحظات: 

 هي.1318بالقاهرة عا  

 .1/91مصادر عن المؤلف والكتاب: األعال  
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 88: الرقم

 فتح األق ال   تصري ات أئمة الجامعات  عنوان الكتاب:

 هي1341محمد بن محمد الخصادر التازيظ المتوىف سنة اسم المؤلف: 

 علم ال رائ ل ن: ا

 فلما بان علم ال رائ  محتاجا حىل علم الحساب فاتحة المخطوط:

وجعله   دحي ة حسينات سييدنا وموالنيا أبير فيارس  خاتمة المخطوط:

 موالنا عبد العزيز

 مغربرنوع الخط: 

 21عدد األوراق: 

 سم 15×24 القياس:

 11المسطرة: 

 اسم الناسخ: محمد بن محمد األزرق

 هي 1317ذي القعدة الحرا  عا   21تاريخ النسخ: الخميس 

   الخياطر الري اعر داحب المخطوط:

حىل السيلطان أبير  الاداا منقولة من خط المؤليفظ و  آخرهيا مالحظات: 

 .فارس عبد العزيز
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 89: الرقم

 سعر والحربة البربة   فضل ال عنوان الكتاب:

محمد بن عبد الرمحن بن عمر الودابر الحبيشير  اهللأبو عبد اسم المؤلف: 

 هي782اليمنر المتوىف سنة 

 األخالقل ن: ا

 الباب الساب    األدعية واألذبار  فاتحة المخطوط:

 فإذا دخل المسجد ودىل التحية خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 147عدد األوراق: 

 سم 18×25 القياس:

 34المسطرة: 

 الخياطر الري اعرداحب المخطوط: 

ظ وقد ددر عن دار المن ياج األخييتنقصه الورقة األوىل ومبتور مالحظات: 

  .2411ببيروت سنة 
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 94: الرقم

 مختصر ابن الحاجب  عنوان الكتاب:

أبو عمرو عثمان بن عمر بن يونس الدوينر األسيناين الشي ير اسم المؤلف: 

 هي101متوىف سنة بابن الحاجب ال

 ال قهل ن: ا

 المياه أقسا  المطلق ط ور  فاتحة المخطوط:

 المضمون شرطه أن يمكن استي اؤه من الضامن... خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 115عدد األوراق: 

 سم 15×24 القياس:

 27المسطرة: 

 الخياطر الري اعرداحب المخطوط: 

 .مبتور األول واألخيرمالحظات: 
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 91: الرقم

 الروض المب ج بشرش بستان فكر الم ج   تكميل المن ج عنوان الكتاب:

 هي(1472محمد بن أمحد بن محمد بن ميارة ال اسر )تاسم المؤلف: 

 ال قهل ن: ا

 والثاين بالشد   الطالق  فاتحة المخطوط:

 تقيد المطلق حن ساوت فقد خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 8عدد األوراق: 

 سم 24×34 :القياس

 30المسطرة: 

 الخياطر الري اعرداحب المخطوط: 

المنتخب حىل قواعد المي هب ألمحيد  الماهج هو تكميل لكتاب مالحظات: 

 .المنجور
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 92: الرقم

 شرش فرائ  مختصر خليل عنوان الكتاب:

شمس الدين محمد بن حبراهيم بن خلييل التتيائر  اهللأبو عبد اسم المؤلف: 

 هي902المتوىف سنة 

 علم ال رائ ل ن: ا

 وال روض ستة وال رض ادطالحا فاتحة المخطوط:

  بااهللوهيو حسيبنا ونعيم الوبييل وال حيول وال قيوة حال  خاتمة المخطوط:

 العيل العظيم...

 مغربرنوع الخط: 

  25 عدد األوراق:

 سم 22×31 القياس:

 31المسطرة: 

 هي1113ذي الحجة عا   5تاريخ النسخ: الخميس 

 ر الري اعرطياخال: داحب المخطوط

بخيط أبير القاسيم  مقّيادامبتور من األول و  آخيره ميا وجيد مالحظات: 

 العميري فيما يتعلق بالعمل غير المش ور.

 .272مصادر عن المؤلف والكتاب: شجرة النور الزبية ص
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 93: الرقم

 شرش مختصر خليل عنوان الكتاب:

 غير معروفاسم المؤلف: 

 ال قه ل ن: ا

 حذا اشتريت منه... حذا بان الثمن...  ط:فاتحة المخطو

 باب بي  الخيار خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 21عدد األوراق: 

 سم 21×29 القياس:

 34المسطرة: 

 الخياطر الري اعرداحب المخطوط: 

 مبتور من األول واألخير.مالحظات: 
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 90: الرقم

وغيرهم من البيدو النوازل الجديدة الكبر  فيما ألهل فاس  عنوان الكتاب:

 والقر ... المسماة المعيار الجديد الجام  المغرب 

محمد الم دي الوزاين بن محمد بن الخضر العمراين المتوىف اسم المؤلف: 

 هي1302عا  

 ال قهل ن: ا

 ومل يكن هناك عادف دف  ذلك  فاتحة المخطوط:

 وللخنث  أحكا  بثيرة ومسائل غريبة يطول تتبع ا خاتمة المخطوط:

 مغربروع الخط: ن

 عدد األوراق: 

 سم 22×31 القياس:

 37المسطرة: 

 الخياطر الري اعرداحب المخطوط: 

 مبتور من األولظ وهو مطبوع.مالحظات: 
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  95: الرقم

 تح ة اإلخوان   بي  الثنيا بطول الزمان عنوان الكتاب:

 محمد بين الطاليب التياودي بين سيودة المتيوىف  اهللأبو عبد اسم المؤلف: 

 هي1321نة س

 ال قهل ن: ا

 ه ه تح ة اإلخوان...  فاتحة المخطوط:

 ه ا نزيلك أضح  ال مالذ له خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 5عدد األوراق: 

 سم 12×17 القياس:

 24المسطرة: 

 هي1299مجاد  األوىل عا   23تاريخ التأليف: يو  الخميس 

 .الخياطر الري اعرداحب المخطوط: 
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 91: الرقم

 ديوان قبائل سوس  نوان الكتاب:ع

 هي(14حبراهيم بن عيل الحساين الجزويل )ق اسم المؤلف: 

 التاريخل ن: ا

 عنه  اهلله ا تقييد ديوان موالنا أمحد بن محمد ال هبر رضر  فاتحة المخطوط:

 وأدله   تغزوت خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 0عدد األوراق: 

 سم 11×23 القياس:

 23المسطرة: 

 الخياطر الري اعرداحب المخطوط: 

تتب  فيه المؤليف مدونية قبائيل سيوس أييا   صاغييهو مجموع مالحظات: 

المنصور السعديظ وذبر أسر بل قبيليةظ فيسيتعمل <السيرج> للداللية عيىل 

 األسرة.

رقيم  1/139مصادر عن المؤلف والكتاب: المصادر العربية لتاريخ المغرب 

 .1989وددر عن بلية اآلداب بالرباط سنة ظ حققه األستاذ عمر أفاظ 345
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 97: الرقم

 عقيدة  عنوان الكتاب:

 غير معروفاسم المؤلف: 

 العقائدل ن: ا

 لتوحيد بنظم بّاّلآلل فاتحة المخطوط:

 يع وه ب ضل اهلللعل  خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 1عدد األوراق: 

 سم 10×24 القياس:

 8المسطرة: 

 ان بن عبد الرمحن بن حسماعيل...التملك: محمود بن عثم

 الخياطر الري اعرداحب المخطوط: 

 منظومة.مالحظات: 
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 98: الرقم

 شرش العقيدة الصغر  للسنوسر عنوان الكتاب:

 محمد بين عمير بين حبيراهيم المياليل التلمسياين  اهللأبو عبد اسم المؤلف: 

 هي(897)بان حيا عا  

 العقائدل ن: ا

 تعيياىل محمييد بيين عميير حبييراهيم  اهلليقييول عبييد  فاتحيية المخطييوط:

 الماليل التلمساين... 

 وحسن عونه اهللبمل الكتاب بحمد  خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 17عدد األوراق: 

 سم 10×21 القياس:

 28المسطرة: 

 الخياطر الري اعرداحب المخطوط: 

 .1/127مصادر عن المؤلف والكتاب: المصادر العربية لتاريخ المغرب 
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 99: لرقما

 منظومة شعرية عنوان الكتاب:

 محمد بن محمد بن البخاري...اسم المؤلف: 

 األدبل ن: ا

  فاتحة المخطوط:

 خييييييل ادبييييييار األربيييييي 
 

 والمع يييييييييد المرتبييييييييي  
 

  خاتمة المخطوط:

 فأنيييييت أوىل مييييين رحيييييم
 

 وخييييييير مييييييدعو دعييييييم 
 

 مغربرنوع الخط: 

 2عدد األوراق: 

 سم 11×17 القياس:

 17المسطرة:

اسخ: محمد المولود بن محمد بن البخاري بين محميد بين محميد اسم الن

 الطاهر بن عيل بن النجيب

 هي 1315شوال عا   5تاريخ النسخ: الخميس 

 الخياطر الري اعرداحب المخطوط: 

 بتب ا لسميه محمد بن محمد المكن  بأبر نعامة.مالحظات: 
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 144: الرقم

 •قصيدة   مدش النبر  عنوان الكتاب:

 غير معروف ف: اسم المؤل

 األدبل ن: ا

 محدي لربر منزل الحمد  فاتحة المخطوط:

 محدي لربر منزل الحمد َعَل ... خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 3عدد األوراق: 

 سم 10×19 القياس:

 21المسطرة: 

 .الخياطر الري اعرداحب المخطوط: 
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 141: الرقم

طغرائرظ وتح ة المودود مجموع يشتمل عىل المية العجم لل عنوان الكتاب:

البن مالكظ وقصيدة المقصور والممدود البن درييدظ والميية 

 العجم للشن ري 

 مجموعةاسم المؤلف: 

 األدبل ن: ا

 باب ما ي تح من أوله فيقصر...  فاتحة المخطوط:

 فاربأ بن سك أن ترع  م  ال مل خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 17عدد األوراق: 

 سم 10×24 القياس:

 12المسطرة: 

 بن عيس   اهللاسم الناسخ: محمد بن يحي  بن عبد 

 الخياطر الري اعرداحب المخطوط: 

 مجموعة من المتون.مالحظات: 
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 142/1: الرقم

 رسالة   المنطق عنوان الكتاب:

 غير معروفاسم المؤلف: 

 المنطقل ن: ا

 . اعلم أن الحكم العقيل ينحصر   االاة أقسا .. فاتحة المخطوط:

 وغ ل عن ذبره الغافلون خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 3عدد األوراق: 

 سم 11×21 القياس:

 24المسطرة: 

 .الخياطر الري اعرداحب المخطوط: 
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 142/2: الرقم

 منظومة   المنطق عنوان الكتاب:

 هي953عبد الرمحن األخضري المتوىف سنة اسم المؤلف: 

 المنطقل ن: ا

 ال ي قد أخرجا  هللحمد ال فاتحة المخطوط:

 وطل  البدر المنير   الدجر خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 5عدد األوراق: 

 سم 11×21 القياس:

 21المسطرة: 

 .الخياطر الري اعرداحب المخطوط: 
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 142/3: الرقم

 تقييد   النحو عنوان الكتاب:

 غير معروفاسم المؤلف: 

 النحول ن: ا

 هو الل   المربب الم يدالكال   فاتحة المخطوط:

 جاريته ذاهبة خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 3عدد األوراق: 

 سم 11×21 القياس:

 21المسطرة: 

 .الخياطر الري اعرداحب المخطوط: 
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 142/0: الرقم

 المرشد المعين عىل الضروري من علو  الدين  عنوان الكتاب:

 هي1404ر المتوىف سنة عبد الواحد بن أمحد بن عيل بن عاشاسم المؤلف: 

 ال قهظ العقيدةل ن: ا

 يقول عبد الواحد بن عاشر فاتحة المخطوط:

 فرائ  الصالة ستة عشرة خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 0عدد األوراق: 

 سم 11×21 القياس:

 11المسطرة: 

 الخياطر الري اعرداحب المخطوط: 

 المخطوط غير تا .مالحظات: 

 .0/175اب: األعال  مصادر عن المؤلف والكت
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 مركز تطوان

 143: الرقم

 الكوابب الدرية   تراجم السادات الصوفية  عنوان الكتاب:

محميد عبيد اليرؤوف بين تياج العيارفين بين عييل المنياوي اسم المؤلف: 

 هي1431الشافعر المتوىف سنة 

 التصوفل ن: ا

 ... ال ي سق  ما علقناه من الغرض المطلوب هللالحمد  فاتحة المخطوط:

 وه ا سنتر ما علقناه من الغرض المطلوب... خاتمة المخطوط:

 مغربر مجوهرنوع الخط: 

 241عدد األوراق: 

 سم 24×32 القياس:

 23المسطرة: 

 اسم الناسخ: محمد بن العربر بن الغزواين بن عبد السال  الشرقر

 هي1222محر  عا   5تاريخ النسخ: األحد 

 عبد اللطيف زباغداحب المخطوط: 

معجم لتراجم السادة الصوفيةظ رتبه عىل عشر طبقاتظ بل طبقة الحظات: م

 من ا مائة سنة. ورتب من هبا عىل حروف المعجم.

 .5/221مصادر عن المؤلف والكتاب: معجم المؤل ين 
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 140: الرقم

 طراز البردة  عنوان الكتاب:

ي الحن ير المشي ور وصاحمحمد بن بدر الدين الرومر األقاسم المؤلف: 

 هي1441المنشر المتوىف سنة ب

 األدبل ن: ا

 بغ رانهظ وحاله بحلة رضوانه معتبرة لد  أويل األبصار...  فاتحة المخطوط:

 عىل التما  وأفضل الصالة والسال ... هللالحمد  خاتمة المخطوط:

 نسخرنوع الخط: 

 01عدد األوراق: 

 سم 10×21 القياس:

 15المسطرة: 

 هي958تاريخ التأليف: سنة 

 عبد اللطيف زغاعب المخطوط: داح

 تنقصُه ورقة واحدة من أوله.مالحظات: 
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 145: الرقم

 التح ة السنية   بيان القصيدة ال مزية  عنوان الكتاب:

ش اب الدين أمحد بن مجال الدين يوسف الش ير بابن األُقيط  اسم المؤلف: 

 هي1441المتوىف 

 األدبل ن: ا

 ض فائ  جوده ال ي أفا هللالحمد  فاتحة المخطوط:

 من فضله الواس ... اهللونسأل  خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 89عدد األوراق: 

 سم 15×24 القياس:

 25المسطرة: 

 الدودي اهللاسم الناسخ: أمحد بن محمد بن عبد 

 هي1210رجب عا   7تاريخ النسخ: األربعا  

  عبد اللطيف زباغداحب المخطوط: 

 .1/151هدية العارفين  مصادر عن المؤلف والكتاب:
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 141: الرقم

 منح األوطار من ن ح العطار عنوان الكتاب:

محمد المكر بن محمد بن عيل الشرشايل الرباطر البطياوري اسم المؤلف: 

 هي1350المتوىف سنة 

 النحول ن: ا

 ال ي جعل حلية الن وس  هللالحمد  فاتحة المخطوط:

 نجز النسخ وانقض  خاتمة المخطوط:

 مغربر: نوع الخط

 35عدد األوراق: 

 سم 17×22 القياس:

 21المسطرة: 

 هي1323مجاد  الثانية عا   14تاريخ النسخ: الجمعة 

 هي 1319تاريخ التأليف: أواخر د ر الخير عا  

 عبد اللطيف زباغداحب المخطوط: 

 شرش فيه رائية حسن العطار.مالحظات: 

لخزانة الحسينية المخطوطة با الكتا مصادر عن المؤلف والكتاب: بشاف 

 .13907رقم المخطوط:  032ص



 245 

 147/1: الرقم

 مقصورة ابن دريد  عنوان الكتاب:

 هي321ابن دريد المتوىف سنة اسم المؤلف: 

 األدبل ن: ا

 يا ظبية أشبه شر  بالم ا  فاتحة المخطوط:

 أو أن أر  مختضعا لنكبة خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 12عدد األوراق: 

 سم 11×23 القياس:

 12المسطرة: 

 .عبد اللطيف زباغداحب المخطوط: 



 241 

   147/2: الرقم

وِدي  عنوان الكتاب:  مقصورة الَمكُّ

 هي847عبد الرمحن بن عيل بن دالح المكودي المتوىف سنة اسم المؤلف: 

 األدبل ن: ا

 أرقنر بارق نجد حذ سر   فاتحة المخطوط:

 وارحم محمدا وآل بيته  خاتمة المخطوط:

 مغربر خط: نوع ال

 13عدد األوراق: 

  سم 11×23 القياس:

 عبد اللطيف زباغداحب المخطوط: 

 الكتاب مطبوع.مالحظات: 

 .0/97مصادر عن المؤلف والكتاب: الضو  الالم  



 247 

 148: الرقم

 بناش الحايك  عنوان الكتاب:

 محمد بن الحسن الحايك التطواين األندلسراسم المؤلف: 

 الموسيق ل ن: ا

 ال ي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة  هللالحمد  خطوط:فاتحة الم

 انت ت النوبة المباربة اآلخرة خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 19عدد األوراق: 

 سم 17×22 القياس:

 23المسطرة: 

 عبد اللطيف زباغداحب المخطوط: 

 طب  بناش الحايك   المغرب عدة مرات.مالحظات: 
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 149: الرقم

 رجز الطب وتسم  المعلومة  عنوان الكتاب:

بن الخطيب السيلماين المتيوىف  اهللمحمد بن عبد  اهللأبو عبد اسم المؤلف: 

 هي771سنة 

 الطبل ن: ا

 الحمد حق الحمد لل ي خلق  فاتحة المخطوط:

 محمد الحمد النبر المصط   خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 17عدد األوراق: 

 سم 24×21 القياس:

 12المسطرة: 

 عبد اللطيف زباغداحب المخطوط: 

بيتاظ وتتضمن ذبر مجي  األمراض الكلية  1505عدد أبياهتا مالحظات: 

 والجزئية.
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 114: الرقم

 رسالة   الوبا   عنوان الكتاب:

 غير معروفاسم المؤلف: 

 الطبل ن: ا

 بروش منه  اهللاعلم أيدك  فاتحة المخطوط:

 تعاىل التوفيق ال رب غيره وباهلل خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 0عدد األوراق: 

 سم 15×24 القياس:

 20المسطرة: 

 .عبد اللطيف زباغداحب المخطوط: 
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 111: الرقم

 رسالة حول أمراض السل  عنوان الكتاب:

 محمد المصط   بن ما  العينين اسم المؤلف: 

 الطبل ن: ا

 ال ي أنزل الدوا  وجعل األدوية...  هللمد الح فاتحة المخطوط:

 تمت ه ه الورقات الم مة خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 8عدد األوراق: 

 سم 11×17 القياس:

 17المسطرة: 

 بن محمد اهللاسم الناسخ: عبد 

 هي1350شعبان  27تاريخ النسخ: االانين 

 المنتسخ له: المصط   بن عي 

 .زباغ عبد اللطيفداحب المخطوط: 
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 112: الرقم

 رسالة حول أحكا  الطاعون  عنوان الكتاب:

 يه1190محمد بن الحسن بن مسعود بناين المتوىف سنة اسم المؤلف: 

 الطبل ن: ا

 ف  ه أوراق يسيرة مجعت ا من أحكا  الطاعون...  فاتحة المخطوط:

 ونقل من خطه أيضا... خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 5عدد األوراق: 

 سم 11×21 قياس:ال

 25المسطرة: 

 اسم الناسخ: أمحد بن أمحد بن محمد بن عيل الغماري

 تاريخ النسخ: 

 عبد اللطيف زباغ داحب المخطوط:

 منقولة من خط المؤلفمالحظات: 

 .7/2018مصادر عن المؤلف والكتاب: موسوعة أعال  المغرب 
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 113: الرقم

 ألبير العبياس أمحيد بين مختصر البيان   نسيب آل عيدنان  عنوان الكتاب:

 بن جزي الكلبر  اهللعبد 

  محمد بن عيس  بن خلوف التونسر اهللأبو عبد  :مختصراسم ال

 التاريخل ن: ا

 المن رد   ال ات والص ات واألفعال  هللالحمد  فاتحة المخطوط:

 ويختم لنا بالحسن  بجاه نبينا وذخيرتنا... خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 29اق: عدد األور

 سم 11×22 القياس:

 21المسطرة: 

 هي 1218رمضان  12تاريخ النسخ: 

 عبد اللطيف زباغداحب المخطوط: 

 .915-2/910مصادر عن المؤلف والكتاب: ف ارس الخزانة الحسنية 
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 110: الرقم

 تميمة األجياد   الصافنات النجبا  الجياد  عنوان الكتاب:

 هي1179لقادري المتوىف سنة عبد القادر بن العربر ااسم المؤلف: 

 الخيل /الحيوانل ن: ا

  فاتحة المخطوط:

 يقييول بعييد الحمييد عبييد القييادر
 

 أعنر الشريف الحسينر القيادري 
 

  خاتمة المخطوط:

 مييا دامييت الخيييل غييدوا ورواش
 

 تيييدعو لرهبيييا بيييدعوة النجييياش 
 

 مغربرنوع الخط: 

 8عدد األوراق: 

 سم 17×21 القياس:

 25المسطرة: 

 عبد اللطيف زباغمخطوط: داحب ال

 أرجوزة   أوداف الخيل.مالحظات: 

 .308-2/307مصادر عن المؤلف والكتاب: سلوة األن اس 
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 115: الرقم

روضة السلوان   الرد عىل من أعاب االشتغال بالصييد مين  عنوان الكتاب:

 اإلخوان 

 هي924حبراهيم بن عبد الجبار بن أمحد ال جيجر المتوىف سنة اسم المؤلف: 

 الصيدل ن: ا

 يلومننر   الصيد والصيد جام   فاتحة المخطوط:

 حىل خير مبعوث ومن هو شاف  خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 1عدد األوراق: 

 سم 11×23 القياس:

 20المسطرة: 

 عبد اللطيف زباغداحب المخطوط: 

 بيتا. 213منظومة عينية حول الصيد   مالحظات: 

 .1/05تاب: األعال  مصادر عن المؤلف والك
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 111: الرقم

 بشف األسرار عن حكم الطيور واألزهار  عنوان الكتاب:

 هي178عبد السال  بن أمحد بن غانم المقدسر المتوىف سنة اسم المؤلف: 

 األدبل ن: ا

 البعيد   قربه القريب بعده...  هللالحمد  فاتحة المخطوط:

 حشارة ال زار خاتمة المخطوط:

 رمغربنوع الخط: 

 9عدد األوراق: 

 سم 15×21 القياس:

 22المسطرة: 

  عبد اللطيف زباغ داحب المخطوط:

 ناقص من اآلخر.مالحظات: 

 .5/312مصادر عن المؤلف والكتاب: ش رات ال هب 
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 117: الرقم

 األجوبة المقنعة عىل المسائل المتنوعة  عنوان الكتاب:

ر المعيروف بيال بطر ال بطي اهللمحمد بين عبيد  اهللأبو عبد اسم المؤلف: 

 هي(1441الصغير )ت 

 ال قهل ن: ا

 المن رد باإليجاد واالختيار  هللالحمد  فاتحة المخطوط:

 عىل حسب ما أل يته... اهللنجز بحمد  خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 54عدد األوراق: 

 سم 10×19 القياس:

 23المسطرة: 

 هي 1102ذي الحجة عا   15تاريخ النسخ: 

  عبد اللطيف زباغمخطوط: داحب ال

 .12733مالحظات: منه نسخة بالخزانة الحسنية بالرباط رقم 

مصادر عن المؤلف والكتاب: الدليل التاريخر لمؤل ات الم هب المالكر 

 .301ص
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 118/1: الرقم

 ال رائد السنية وال وائد السرية عىل شرش العقيدة السنوسية  عنوان الكتاب:

 بااهللالرمحن بن محمد ال اسر المعروف بالعارف  أبو زيد عبداسم المؤلف: 

 هي1431المتوىف سنة 

 العقيدةل ن: ا

 المتوحد باإليجاد واالختراع  هللالحمد  فاتحة المخطوط:

 فقال له ما يساو  ورعك بسو  ظنك خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 57عدد األوراق: 

 سم 17×20 القياس:

 28المسطرة: 

 اللطيف زباغعبد داحب المخطوط: 

 مالحظات: منه نسخ بثيرة   الخزانة الحسنية بالرباط.

 .2/048مصادر عن المؤلف والكتاب: طبقات الحضيكر 
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  118/2: الرقم

 حاشية عىل شرش العقيدة الصغر  للسنوسر  عنوان الكتاب:

 أبيو الطييب الحسين بين يوسيف الزييا، ال اسير المتيوىف اسم المؤليف: 

 هي1423سنة 

 قيدةالعل ن: ا

 حق محده  هللالحمد  فاتحة المخطوط:

 وه ا ليس بكسبر وحنما هو مح  موهبة خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 70عدد األوراق: 

 سم 17×20 القياس:

 28المسطرة: 

 عبد اللطيف زباغداحب المخطوط: 

 منه نسخ بثيرة   الخزانة الحسنية بالرباط.مالحظات: 

 .1/132ليواقيت الثمينة مصادر عن المؤلف والكتاب: ا
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 118/3: الرقم

 حتحاف المغر  المغر  بتكميل شرش الصغر   عنوان الكتاب:

ش اب الدين أبو العباس أمحد بن محميد المقيري التلمسياين اسم المؤلف: 

 هي1401المتوىف سنة 

 العقيدةل ن: ا

 الواحد األحد  هللالحمد  فاتحة المخطوط:

 عل بمعن  اإلنعا ...الرض  هنا د ة ف خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 51عدد األوراق: 

 سم 17×20 القياس:

 28المسطرة: 

 اسم الناسخ: أمحد بن عيل بن عبد الحق

 هي1483ربي  األول عا   3تاريخ النسخ: األربعا  

 عبد اللطيف زباغداحب المخطوط: 

  مالحظات: استغرق تأليف الكتاب من المؤلف عشرة أيا ظ وانت   منه ييو

هيظ بمدينة فاسظ ام ألحق في ا األربعة مواضي  1421محر  عا   21األربعا  

 هي.1428بعد ه ا التاريخ بثغر اإلسكندرية عا  

 .100-103مصادر عن المؤلف والكتاب: د وة من انتشر ص
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 119: الرقم

 األمليات ال اشية   شرش العمليات ال اسية  عنوان الكتاب:

سعيد بن أبر القاسم العمييري التياديل المتيوىف  أبو القاسم بناسم المؤلف: 

 هي1178سنة 

 ال قهل ن: ا

 ال ي ينال ما عنده بالعمل...  هللالحمد  فاتحة المخطوط:

 ه ا ما انت   حليه ج د النقل   ه ا الوقت خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 104عدد األوراق: 

 سم 15×21 القياس:

 27المسطرة: 

 بن محمد بن عيل بن محمد الشريف الغمارياسم الناسخ: أمحد 

 هي 1241تاريخ النسخ: آخر ش ر رجب ال رد عا  

 عبد اللطيف زباغداحب المخطوط: 

منه نسخ خطية بثييرة   الخيزائن  ،هو شرش عىل العمل ال اسرمالحظات: 

 المغربية.

الميي هب  لمؤلفااا مصييادر عيين المؤلييف والكتيياب: الييدليل التيياريخر 

 المالكر.
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 124: الرقم

 حرشاد المتعلم وتنبيه المعلم ل رائ  الشيخ اإلما  خليل عنوان الكتاب:

أبو الحسن عيل بن محمد بن عيل القرشر الش ير بالقلصيادي اسم المؤلف: 

 هي891البسطر المتوىف سنة 

 ال قه /ال رائ ل ن: ا

عىل سيدنا محمد خياتم  اهللرب العالمين ودىل  هللالحمد  فاتحة المخطوط:

 ئينالنبي

 الحمد وهللوقد فرغت مما أملت  خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 24عدد األوراق: 

 سم 17×22 القياس:

 20المسطرة: 

 هي884رمضان عا   14تاريخ التأليف: 

 اسم الناسخ: أمحد بن محمد الغماري السلماين

 هي1273مجاد  األوىل عا   11تاريخ النسخ: 

 عبد اللطيف زباغداحب المخطوط: 

  منه نسخ بثيرة   الخزائن المغربية. الحظات:م

 .7/234مصادر عن المؤلف والكتاب: معجم المؤل ين 
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 121: الرقم

 مختصر ال رائ  عنوان الكتاب:

محمد بن عبد السال  بن سعيد التنيوخر المتيوىف  اهللأبو عبد اسم المؤلف: 

 هي251سنة 

 ال قه /ال رائ ل ن: ا

 باب الحجب فاتحة المخطوط:

 وحسن عونه اهللانت   بحمد  تمة المخطوط:خا

 مغربرنوع الخط: 

 0عدد األوراق: 

 سم 21×29 القياس:

 39المسطرة: 

 عبد اللطيف زباغداحب المخطوط: 

 .منه نسخ بثيرةمالحظات: 
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 122: الرقم

 حل الرموز وم اتيح الكنوز  عنوان الكتاب:

 فعر المتيوىف عبد السال  بن أمحيد بين غيانم المقدسير الشيااسم المؤلف: 

 هي178سنة 

 التصوفل ن: ا

 ال ي فتح بم اتيح الغيوب أق ال القلوب...  هللالحمد  فاتحة المخطوط:

 شغلوا به عن سائر األشغال خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 29عدد األوراق: 

 سم 11×29 القياس:

 27المسطرة: 

 دالالدودي المناوي أ اهللاسم الناسخ: أمحد بن محمد بن عبد 

 هي1218ربي  الثاين عا   25تاريخ النسخ: 

 عبد اللطيف زباغداحب المخطوط: 

مختصر   التصوف ومراتب السلوكظ وميا يحصيل للمرييد   مالحظات: 

 سلوبهظ والعقبات التر يقطع ا للودول حىل منازل القربات.

 .0/194مصادر عن المؤلف والكتاب: مرآة الجنان 
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 123/1: الرقم

 الودية الجليلة للسالكين طريقة الخلوتية  عنوان الكتاب:

مصط   بن بمال الدين بن عييل الصيديقر الخليو، طريقية اسم المؤلف: 

 هي1112الحن ر م هبا المتوىف سنة 

 التصوفل ن: ا

 ال ي نعمه ال تحص ...  هللالحمد  فاتحة المخطوط:

 وه ا القدر باف لإلخوان الصادقين خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 7عدد األوراق: 

 سم 11×22 القياس:

 25المسطرة: 

 عبد اللطيف زباغداحب المخطوط: 

هر عبارة عن ودية مختصرة جامعية ألغليب أربيان الطريقية مالحظات: 

الخلوتيةظ أل  ا لجماعة من المنتسبين ل  ه الطريقية أابيت من يا بعي  ميا 

 يحتاجونه من أخالق ه ه الطريقة. 

 .244-0/194المؤلف والكتاب: سلك الدرر  مصادر عن
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 123/2: الرقم

 رائية   التصوف  عنوان الكتاب:

تاج الدين أبو العباس أمحد بن محمد بن أمحد بين محميد بين اسم المؤلف: 

 هي101 سنة ىفالمتو خلف القرشر التميمر البكري الصديقر

 التصوف ل ن:ا

 حذا ما بدت من باطن... فاتحة المخطوط:

 منسوبة لإلما  العاملانت ت الرائية ال خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 0عدد األوراق: 

 سم 11×22 القياس:

 23المسطرة: 

 عبد اللطيف زباغداحب المخطوط: 

بيتاظ من خط من نقل ا من خط أمحد بن يوسيف  104عدد أبياهتا مالحظات: 

 ال اسر شارح ا. 
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 123/3: الرقم

 معارج الودول حىل أدول أول األدول  عنوان الكتاب:

 المتيوىف بين محميد بين أبير بكير العياشير اهلل  أبو سامل عبدم المؤلف: اس

 هي1494سنة 

 التصوف ل ن:ا

 ال ي قد أنعما هللالحمد  فاتحة المخطوط:

 علي م ربنااهلل  دىل خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 3عدد األوراق: 

 سم 11×22 القياس:

 23المسطرة: 

 من نقل ا من خط أبر مدين ال اسر اسم الناسخ: من خط

 عبد اللطيف زباغداحب المخطوط: 

وهو نظم   أدول الطريقة ألبر العباس أمحد زروقظ نزوال عند مالحظات: 

رغبة من طلب منهظ مجعه لمن أراد الح   وربما قد  أواخر فيه لغيرض مياظ 

 .132عدد أبياهتا 

 .0/129مصادر عن المؤلف والكتاب: األعال : 
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 123/0: قمالر

 المباحث األدلية عىل مجلة الطريقة الصوفية  عنوان الكتاب:

بن البنعا السرقسطر التجيبر المتوىف  ةوسفأمحد بن محمد بن اسم المؤلف: 

 هي701سنة 

 التصوف ل ن:ا

 بسم اإلله   أموري أبدا فاتحة المخطوط:

 ال ي ختمنا هللوالحمد  خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 10وراق: عدد األ

 سم 11×22 القياس:

 23المسطرة: 

 اسم الناسخ:

 تاريخ النسخ:

 داحب المخطوط: عبد اللطيف زباغ

مالحظات: الكتاب مطبوعظ وهر أرجوزة   التصوف جزأها مخسة فصيولظ 

 وقد شرح ا أمحد زروق وعبد الوارث والشطيبر.

 .174مصادرعن المؤلف والكتاب: معجم سربيس ص
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 123/5: الرقم

 م اتيح الغيوب ومصابيح القلوب  ن الكتاب:عنوا

 هي821عبد الكريم بن حبراهيم الجييل المتوىف سنة اسم المؤلف: 

 التصوف ل ن:ا

 ال ي أودع البيان.. هللالحمد  فاتحة المخطوط:

 سال  عىل ن سر الن يسة واق  خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 10عدد األوراق: 

 سم 11×22 القياس:

 23المسطرة: 

 هي1222محر  الحرا  عا   12تاريخ النسخ: 

 عبد اللطيف زباغداحب المخطوط: 

هر القصيدة العينية المنسوبة لعبد الكيريم الجيييلظ و  آخرهيا مالحظات: 

 مخرية ابن ال ارض.
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 120/1: الرقم

 سلسلة األبرار   حل أل ا  روضة األزهار عنوان الكتاب:

 عبييد القيادر بيين عبيد الييرمحن بيين  بيناهلل  ابادأبيو محمييد اسيم المؤلييف: 

 عبد الواحد بن عبد الرمحن بن حبراهيم اللخمر

 ال لك ل ن:ا

 رجز ال قيه األجل المؤقت المحقق فاتحة المخطوط:

 انت   محل الحاجة منه خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 14عدد األوراق: 

 سم 18×22 القياس:

 28المسطرة: 

 غ.عبد اللطيف زباداحب المخطوط: 
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 120/2: الرقم

 شرش منظومة حول عرض بلد تطوان وما واالها  عنوان الكتاب:

 أمحد الزبرياسم المؤلف: 

 ال لك ل ن:ا

 رب العالمين هللالحمد  فاتحة المخطوط:

 وه ا آخر المقصود خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 14عدد األوراق: 

 سم 18×22 القياس:

 21المسطرة: 

 اللطيف زباغ.عبد  داحب المخطوط:
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 120/3: الرقم

 منظومة   علم الرب  المجيب  عنوان الكتاب:

 هي1404عبد الواحد بن عاشر المتوىف سنة اسم المؤلف: 

 ال لك ل ن:ا

 قال ابن عاشر حالهر أمحد فاتحة المخطوط:

 وآله ودحبه األعال  خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 1عدد األوراق: 

 سم 18×22 القياس:

 21طرة: المس

  عبد اللطيف زباغ داحب المخطوط:

 .0/175صادر عن المؤلف والكتاب: األعال  م
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 125/1: الرقم

 محطة المطلوب   العمل برب  الجيوب  عنوان الكتاب:

عمر بين عبيد اليرمحن بين أبير القاسيم بين زبرييا القرشير اسم المؤلف: 

 هي858المتوىف سنة  بالتوزريالمخزومر المعروف 

 كال ل ل ن:ا

 ال ي زين السما  بالكوابب هللالحمد  فاتحة المخطوط:

 وبل عمل يعمل بخط وسط السما  والجيوب خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 22عدد األوراق: 

 سم 18×22 القياس:

 20المسطرة: 

 اسم الناسخ:

 هي1211ذي القعدة عا   18تاريخ النسخ: يو  األربعا  

 عبد اللطيف زباغ داحب المخطوط:

يشرش المؤلف   الباب األول من ه ه الرسيالة المصيطلحات مالحظات: 

 الواردة في ا ويوضح رسو  آلة الرب  المجيب.

 .5/09مصادر عن المؤلف والكتاب: األعال  
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 125/2: الرقم

 وسائل ال داية حىل المسائل ال لكية  عنوان الكتاب:

 حسن بن خليل الطيبراسم المؤلف: 

 ال لك ل ن:ا

 عىل أفضاله هللالحمد  مخطوط:فاتحة ال

 انت   وب   وسال  عىل عباده ال ين ادط   خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 7عدد األوراق: 

 سم 18×22 القياس:

 21المسطرة: 

 عبد اللطيف زباغ. داحب المخطوط:
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 125/3: الرقم

 المطلب   الرب  المجيب  عنوان الكتاب:

 هي1491ال اسر المتوىف سنة أبو زيد عبد الرمحن اسم المؤلف: 

 ال لك ل ن:ا

 نحمد رب العالمين أبدا فاتحة المخطوط:

 وه ه ب اية   القصد خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 3عدد األوراق: 

 سم 18×22 القياس:

 21المسطرة: 

  عبد اللطيف زباغ داحب المخطوط:

 .3/314صادر عن المؤلف والكتاب: األعال  م
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 125/0: الرقم

 بغييية ذوي الرغبييات   شييرش عييويص رسييالة الميياردينر  نييوان الكتيياب:ع

   الرب  الجيبر من الميقات 

 بيين أمحييد ال شييتايل ال اسيير المتييوىف  سااميما أبييو الربييي  اسييم المؤلييف: 

 هي1248سنة 

 ال لك ل ن:ا

 مزين السما  بالنيرات هللالحمد  فاتحة المخطوط:

 وبان غالب تصني ه  ... خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 10عدد األوراق: 

 سم 18×22 القياس:

 27المسطرة: 

 هييظ وتيأخير ال يراغ منيه   أواخير شيعبان 1171تاريخ التأليف:   حيدود 

 هي1188عا  

 عبد اللطيف زباغ  داحب المخطوط:

مالحظات: هو شرش للرسيالة ال تحيية   األعميال الجيبيية تيأليف محميد 

 هيظ وهر مرتبة عىل مقدمة وعشرين بابا.912  سباط الماردينر المتوىف عا

 .0/250مصادر عن المؤلف والكتاب: معجم المؤل ين 
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 125/5: الرقم

 ب اية اللبيب   التوقيت بعمل النسبة من الجيوب  عنوان الكتاب:

 هي1113عبد السال  بن أمحد بن زابور بان حيا سنة اسم المؤلف: 

 ال لك ل ن:ا

 وبه نستعين هللالحمد  فاتحة المخطوط:

 وحن بان لمطال  الكوابب ف و الماضر بعده خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 2عدد األوراق: 

 سم 18×22 القياس:

 21المسطرة: 

  عبد اللطيف زباغ داحب المخطوط:

 من ا نسخ خطية بثيرة.مالحظات: 
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 125/1: الرقم

 ت جير األهنار خلل روضة األزهار عنوان الكتاب:

 محميد بين أبير القاسيم بين القاضير الشي ير بيابن العافيية لف: اسم المؤ

 هي1404المتوىف عا  

 ال لك ل ن:ا

 ذي العزة واالقتدار هللالحمد  فاتحة المخطوط:

 واعلم أن فصل ما بين الطولين أبدا... خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 10عدد األوراق: 

 سم 18×22 القياس:

 18المسطرة: 

  بد اللطيف زباغع داحب المخطوط:

هو شرش لألرجوزة المسماة بروضة األهنار   علم وقت اللييل مالحظات: 

 والن ار لعبد الرمحن الجادري.

 .0/04مصادر عن المؤلف والكتاب: اإلتحاف 



 238 

 125/7: الرقم

 الروض المحبب   معرفة الرب  المجيب  عنوان الكتاب:

 رايقرمحمد المكر بن الحاج األزموري الماسم المؤلف: 

 ال لك ل ن:ا

 ال ي جعل علم التوقيت وسيلة.. هللالحمد  فاتحة المخطوط:

 ما قصدناه...اهلل  انت   بحمد خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 8عدد األوراق: 

 سم 18×22 القياس:

 24المسطرة: 

  عبد اللطيف زباغ داحب المخطوط:
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 125/8: الرقم

 ف لظلمة القلق   حصتر ال جر والش ق ال لق الكاش عنوان الكتاب:

 هي1373محمد بن محمد بن حبراهيم العلمر المتوىف عا  اسم المؤلف: 

 ال لك ل ن:ا

 ف  ا تقييد مختصر لطيف... فاتحة المخطوط:

 ولرسوله الصدق   المقال خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 14عدد األوراق: 

 سم 18×22 القياس:

 المسطرة: 

 هي1353رمضان عا   22تأليف: تاريخ ال

 عبد اللطيف زباغداحب المخطوط: 

 .08مصادر عن المؤلف والكتاب: وفيات حتحاف المطال  ص



 204 

 121: الرقم

 رحلية مختصيرة حيول الوفيد المكليف مين قبيل ميوالي  عنوان الكتياب:

الحسن بن الم دي لنقل جثمان السلطان موالي عبيد العزييز 

   1903من طنجة حىل فاس سنة 

 غير معروفسم المؤلف: ا

 الرحالت ل ن:ا

لرحلة الوفد الموجيه مين قبيل دياحب  مختصايةدورة  فاتحة المخطوط:

 السمو الملكر...

 انت ت الرحلة الميمونة خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 11عدد األوراق: 

 سم 17×22 القياس:

 19المسطرة: 

 عبد اللطيف زباغ. داحب المخطوط:
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 مركز وجدة

 127: الرقم

 بناشة  عنوان الكتاب:

 غير معروفاسم المؤلف: 

 الكناني  ل ن:ا

 قصة سيدنا عيس  بن مريم... فاتحة المخطوط:

 مسجد األقص  نزل فيه... خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 212عدد األوراق: 

 سم 22×27 القياس:

 20المسطرة: 

 يحي  خياط. داحب المخطوط:
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 128: الرقم

 ش المقن    علم أبر مقرع شر عنوان الكتاب:

بن محمد الدليمر اليورزازي ايم اليدرعر  محمداهلل  أبو عبداسم المؤلف: 

 هي1114بان حيا سنة 

 ال لك ل ن:ا

 رب العالمين ملجأ الم نبين هللالحمد  فاتحة المخطوط:

 بجدية القبول ينت   به خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 04عدد األوراق: 

 سم 17×20 القياس:

 28المسطرة: 

  يحي  خياط داحب المخطوط:

 وهو شرش لألرجوزة التر نظم ا محمد بن سعيد المرغثر.مالحظات: 
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 129: الرقم

القيادر الجيياليل وسييدي قيدور العلمير  ابدأقوال سيدي  عنوان الكتاب:

 والمتصوفة 

 غير معروفاسم المؤلف: 

 التصوف ل ن:ا

   بتابافائدة من أراد أن يطال فاتحة المخطوط:

 سبحان ال ي خلقنر و  البحر أسكننر خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 252عدد األوراق: 

 سم 18×23 القياس:

 20 المسطرة:

 يحي  خياط. داحب المخطوط:
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 134: الرقم

  ‘  فضل الصالة عىل سيد المرسلين  المتوسمينوسيلة  عنوان الكتاب:

 هي(877عمروسر )بان حيا عا  ال محمدبربات بن محمد بن اسم المؤلف: 

 األدعية ل ن:ا

 ال ي اطل    أفق النبو ة  هللالحمد  فاتحة المخطوط:

 انت   الغرض مما قصدناه   وض  ه ا التأليف المبارك خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 140عدد األوراق: 

 سم 11×24 القياس:

 18المسطرة: 

 زيان بن المقري البريشراسم الناسخ: محمد بن أمحد بن محمد بن م

 هي1331شعبان عا   18تاريخ النسخ: يو  الثالاا  

 يحي  خياط. داحب المخطوط:
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 131: الرقم

فيما يجيري بيين أييدي م مين العقيود  لمحكامالعقد المنظم  عنوان الكتاب:

 واألحكا  

 عيييل الكنيياين الغرنيياطر المتييوىف  باانأبييو القاسييم سييلمون اسييم المؤلييف: 

 هي717سنة 

 ال قه ن:ل ا

 ذي المجد والكر  هللالحمد  فاتحة المخطوط:

 وهنا انت   القول بنا   ه ا المجموع خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 151عدد األوراق: 

 سم 15×21 القياس:

 25المسطرة: 

 بن رمحون بن محمد بن عبد الصادق السويدياهلل  اسم الناسخ: عبد

 هي1193عا  رجب  27تاريخ النسخ: يو  الثالاا  

 يحي  خياط.داحب المخطوط: 

 (.252) 241مصادر عن المؤلف والكتاب: الديباج ص
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 132: الرقم

 حاشية الشيخ يوسف ال يشر عىل مختصر خليل  عنوان الكتاب:

 اختصار محمد بن محمد المقرياسم المؤلف: 

 ال قه ل ن:ا

 باب ترجم له   المدونة بكتاب الط ارة  فاتحة المخطوط:

 اهللتم بحمد  المخطوط: خاتمة

 مغربرنوع الخط: 

 172عدد األوراق: 

 سم 17×25 القياس:

 34المسطرة: 

 اسم الناسخ: محمد بن عبد الكريم بن محمد بن عبد القادر القناوي

 هي1498تاريخ النسخ: يو  األحد شعبان عا  

 يحي  خياط. داحب المخطوط:
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 133: الرقم

 المصحف الشريف  عنوان الكتاب:

 المصاحف ل ن:ا

 ولعلكم تعقلون هو ال ي يحير ويميت تحة المخطوط:فا

 فأل م ا فجورها خاتمة المخطوط:

 مغربر مبسوط نوع الخط: 

 00عدد األوراق: 

 سم 21×27 القياس:

 17المسطرة: 

 يحي  خياط. داحب المخطوط:
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 130: الرقم

 المناجاة عنوان الكتاب:

 غير معروفاسم المؤلف: 

 الحديث ل ن:ا

 اجاة موس  عليه السال من فاتحة المخطوط:

 شخصان شيخ وشاب فسلم علي ما خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 149عدد األوراق: 

 سم 15×19 القياس:

 17المسطرة: 

 يحي  خياط. داحب المخطوط:
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 135: الرقم

 شرش الحكم العطائية  عنوان الكتاب:

 غير معروف اسم المؤلف: 

 التصوف ل ن:ا

 العلم ال ي ينبسط   الصور شعاعه...ف  ا هو  فاتحة المخطوط:

 ونحن نرغب حىل من وق  حليه ه ا التأليف... خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 121عدد األوراق: 

 سم 24×20 القياس:

 25المسطرة: 

 هي991تاريخ النسخ: 

 يحي  خياط.داحب المخطوط: 
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 131: الرقم

 ا  والمرسلينتنبيه الغافلين بأحاديث سيد األنبي عنوان الكتاب:

 هي393أبو الليث السمرقندي المتوىف سنة اسم المؤلف: 

 الحديث ل ن:ا

 ال ي هدينا لكتابه هللالحمد  فاتحة المخطوط:

 قال أبو الليث اعلم أن لك أربعة أعداد خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 159عدد األوراق: 

 سم 18×25 القياس:

 يحي  خياط. داحب المخطوط:
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 137: الرقم

 دالئل الخيرات وشوارق األنوار  عنوان الكتاب:

 هي874الجزويل المتوىف سنة اهلل  محمد بن سليمان أبر عبداسم المؤلف: 

 التصوف  ل ن:ا

 ال ي هدانا لإليمان واإلسال  هللالحمد  فاتحة المخطوط:

 العيل العظيم  باهللوال حول وال قوة حال  خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 111وراق: عدد األ

 سم 11×12 القياس:

 9المسطرة: 

  يحي  خياط داحب المخطوط:

 .2/299صادر عن المؤلف والكتاب: نيل االبت اج م
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 138: الرقم

 دالئل الخيرات وشوارق األنوار  عنوان الكتاب:

 هي874الجزويل المتوىف سنة اهلل  محمد بن سليمان أبر عبداسم المؤلف: 

 التصوف ل ن:ا

 ال ي هدانا لإليمان واإلسال  هللالحمد  ط:فاتحة المخطو

 ه ا الدعا  يقرأ عقب دليل الخيرات خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 110عدد األوراق: 

 سم 8×11 القياس:

 9المسطرة: 

  يحي  خياط داحب المخطوط:

 .2/229صادر عن المؤلف والكتاب: نيل االبت اج م
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   139: الرقم

 ةأوراد نبوي عنوان الكتاب:

 هي138محير الدين بن عربر الحاتمر المتوىف سنة اسم المؤلف: 

 التصوف ل ن:ا

 من قرأ ه ا الدعا ... هللالحمد  فاتحة المخطوط:

 ربنا ال تزغ قلوبنا... خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 50عدد األوراق: 

 سم 11×15 القياس:

 10المسطرة: 

  يحي  خياط داحب المخطوط:

 .242-5/194والكتاب: ش رات ال هب  صادر عن المؤلفم
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 104: الرقم

 مجم  القصائد واألدعية  عنوان الكتاب:

 أشيبابر شيريف اليزنسينر )بيان حييا  الاداة مد بن عبد يأحاسم المؤلف: 

 هي(1311سنة 

 األدعية  ل ن:ا

 الل م حنا نتش   حليك فاتحة المخطوط:

 وجالت خيويل   األراضر طليقة خاتمة المخطوط:

 مغربرالخط: نوع 

 82عدد األوراق: 

 سم 14×13 القياس:

 14المسطرة: 

 اسم الناسخ: خط المؤلف

تاريخ النسخ: بوجدة   سوق الخميس بالد سييدي يحيي  بين ييونس عيا  

  .1901 -هي1311

 يحي  خياط.داحب المخطوط: 
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 101: الرقم

 األدعية  عنوان الكتاب:

 غير معروفاسم المؤلف: 

 األدعية ل ن:ا

 حرز الوزير رو  أنه بان المخطوط:فاتحة 

 يا حليم يا ذ المعروف خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 89عدد األوراق: 

 سم 8×11 القياس:

 14المسطرة: 

 يحي  خياط. داحب المخطوط:
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 102: الرقم

 المصحف الشريف  عنوان الكتاب:

 المصاحف  ل ن:ا

 سورة األنعا  فاتحة المخطوط:

 العزيز الحكيموهو  خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 54عدد األوراق: 

 سم 8×11 القياس:

 9المسطرة: 

 يحي  خياط. داحب المخطوط:
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 103/1: الرقم

 المجالس السنية   األربعين  عنوان الكتاب:

 أمحد بن حجازي ال شنراسم المؤلف: 

 األخالق ل ن:ا

 تعاىل فالنية رأس األعمالاهلل  وجه فاتحة المخطوط:

 هنا تم بتاب المجالس السنية... المخطوط:خاتمة 

 مغربرنوع الخط: 

 83عدد األوراق: 

 سم 17×23 القياس:

 31المسطرة: 

اسم الناسخ: محمد بن محمد بن الصديق بن موس  بن محمد بين بلقاسيم 

 ابن بدالل المصمودي

 يحي  خياط. داحب المخطوط:



 258 

 103/2: الرقم

 ويةشرش األربعين حديثا النو عنوان الكتاب:

 هي173ابن العطار المتوىف سنة اسم المؤلف: 

 الحديث ل ن:ا

 ولما بنت ممن انتسب حىل العلم وأهله فاتحة المخطوط:

 بجمعهاهلل  وه ا آخر ما يسر خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 00عدد األوراق: 

 سم 17×23 القياس:

 20المسطرة: 

 بيداللمحميد بين  اسم الناسخ: محمد بن محمد بن الصديق بن موس  بن

 المصمودي

 يحي  خياط.داحب المخطوط: 
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 100: الرقم

   الصيالة عيىل دياحب الليوا  والتياج  المحتاا ذخييرة  عنوان الكتياب:

 )س ر األشجار النبوية( 

محميد المعطير بين محميد الصيالح الشيرقاوي اهلل  أبو عبداسم المؤلف: 

 هي1184العمري المتوىف سنة 

 التصوف ل ن:ا

 عنه وهنج به مناهج اليمن والسعادة...اهلل  قال مؤل ه ع ا طوط:فاتحة المخ

 ميل غصن بين الرياض وطيب خاتمة المخطوط:

 مغربر مبسوطنوع الخط: 

 145عدد األوراق: 

 سم 19×25 القياس:

 11المسطرة: 

 هي1352رجب عا   22تاريخ النسخ: 

 بدر مقريداحب المخطوط: 

ن الخضير الحليو مسي ر الكتيب المخطوط قا  بتس يره أمحد بيمالحظات: 

 ب اس. 03بحومة زقاق الحجر رقم 
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 105: الرقم

 المصحف الشريف  عنوان الكتاب:

 المصاحف ل ن:ا

 سورة ال اتحة فاتحة المخطوط:

 تعاىلاهلل  بمل المصحف المبارك بحمد خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 205عدد األوراق: 

 سم 15×24 القياس:

 15المسطرة: 

 ناسخ: عبد السال  بن محمد بن أمحد بن دالح الغريسراسم ال

 هي1214ذو القعدة عا   15تاريخ النسخ: 

 بدر مقري. داحب المخطوط:
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 101: الرقم

 مجم  البحرين   مناقب شيخنا الشيخ ما  العينين  عنوان الكتاب:

 بن ماياباهلل  محمد بن عبداسم المؤلف: 

 المناقب ل ن:ا

 ال ي فتح ببربة أوليائه هللالحمد  فاتحة المخطوط:

 وقد دادف ال راغ منه... خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 117عدد األوراق: 

 سم 17×25 القياس:

 19المسطرة: 

 هي1312ربي  الثاين  7تاريخ التأليف: 

 اسم الناسخ: تم محو اسمه

 هي1328ربي  النبوي عا   11تاريخ النسخ: االانين 

 بدر مقريداحب المخطوط: 

 أبوابه عشرة.مالحظات: 
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 107: الرقم

شرش تح ة الحكا    نكت العقود واألحكا  حىل المعادم  عنوان الكتاب:

 لبنت فكر ابن عادم 

محمد بن الطاليب بين عييل التياودي ابين سيودة اهلل  أبو عبداسم المؤلف: 

 هي1249المتوىف سنة 

 ال قه ل ن:ا

 ا  القاضروبعدظ ف  ا شرش عىل رجز اإلم فاتحة المخطوط:

 وحسن عونه...اهلل  انت   بحمد خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 241عدد األوراق: 

 سم 11×21 القياس:

 20المسطرة: 

 اسم الناسخ: عبد الرمحن بن حبراهيم بن عياد

 هي1223د ر عا   3تاريخ النسخ: 

 محسن العروسرداحب المخطوط: 

وطة بالخزانة الحسينية مصادر عن الكتاب والمؤلف: بشاف الكتب المخط

 .205ص
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 108: الرقم

 جوهرة العقول   ذبر آل الرسول  عنوان الكتاب:

 هي1491أبو زيد عبد الرمحن ال اسر المتوىف سنة اسم المؤلف: 

 السيرة ل ن:ا

 العظيم الكريم هللالحمد  فاتحة المخطوط:

 •ومحبة رسوله  خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 24عدد األوراق: 

 سم 18×20 قياس:ال

 25المسطرة: 

 بن العربر الشريفاهلل  اسم الناسخ: عبد

 هي1300رمضان عا   17تاريخ النسخ: 

 محسن العروسرداحب المخطوط: 

  أوله القصيدة التائية لسيد علمر بن محمد بن أمحد العروسير مالحظات: 

 و  آخره ف رسة حامد األبصار   االختصاص بالشرفا  األخيار.
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 الداخلةمركز 

 109: الرقم

 مجموع   ال قه المالكر  عنوان الكتاب:

 غير معروفاسم المؤلف: 

 ال قه ل ن:ا

 تنبي ات األوىل قال ما قيد ه ا الشرش فاتحة المخطوط:

 للزوج وقال أدبغ للزوج الرد خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 201عدد األوراق: 

 سم 17×23 القياس:

 35المسطرة: 

  غايل بوحبينر وط:داحب المخط

 الجز  الثاين.مالحظات: 



 215 

 154: الرقم

 المصحف الشريف  عنوان الكتاب:

 المصاحف ل ن:ا

 سورة ال اتحة فاتحة المخطوط:

 سورة الناس خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 218عدد األوراق: 

 سم 11×20 القياس:

 18المسطرة: 

 بوحبينر.غايل داحب المخطوط: 
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 151: الرقم

 شرش مختصر خليل  عنوان الكتاب:

 عبد الباقر بن يوسف بن أمحد الزرقايناسم المؤلف: 

 ال قه ل ن:ا

 تنبيه حذا مل يكن... فاتحة المخطوط:

 تنبيه اختلف   دخان طبغ.. خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 114عدد األوراق: 

 سم 17×22 القياس:

 21المسطرة: 

  غايل بوحبينر مخطوط:داحب ال

صادر عن الكتاب والمؤلف: بشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسينية م

 .272ص
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 152: الرقم

 شرش مختصر خليل  عنوان الكتاب:

أبو العباس أمحد بن عيل بن عبد الرمحن المكناسر ام ال اسير اسم المؤلف: 

 هي995المتوىف سنة 

 ال قه  ل ن:ا

 ىل بل حال...ع هللالحمد  فاتحة المخطوط:

 فإن الحابم ومجاعة المسلمين... خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 190عدد األوراق: 

 سم 11×22 القياس:

 21المسطرة: 

  غايل بوحبينر داحب المخطوط:

 الجز  األول.مالحظات: 
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 153: الرقم

  األربعين من األحاديث النبويية مي   العصافورة المواع   عنوان الكتاب:

 اريخية فوائد ت

 محمد بن أبر بكر الش ير بعص ورياسم المؤلف: 

 الحديث ل ن:ا

رب العيالمين والعافيية  هللالرمحن الرحيم الحمد اهلل  بسم فاتحة المخطوط:

للمتقين وال عدوان حال عىل الظيالمين والصيالة والسيال  عيىل خيير خلقيه 

 محمد وآله أمجعين

ن عونيه عيىل ييد باتبيه وحسياهلل  تم ه ا الكتاب ب ضيل خاتمة المخطوط:

 لن سه

 مغربرنوع الخط: 

 33عدد األوراق: 

 سم 21.5×10 القياس:

 23المسطرة: 

اسم الناسخ: محمد الكور ابن امحد سامل بين محميد الكيور بين أمحيد سيامل 

 الشيخ الطاهر الجلسر

 محمد الكوري الشيخ الطاهر. داحب المخطوط:
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 مركز بني مالل

 150: الرقم

 ية ال داية بدا عنوان الكتاب:

بن محمد بن أمحد الغزايل الطوسر  محمادأبو حامد محمد بن اسم المؤلف: 

 هي545المتوىف سنة 

 التصوف ل ن:ا

 أما بعد أي ا الراغب الحريص... فاتحة المخطوط:

 ويحتمل أن يكون نكيرا... خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 147عدد األوراق: 

 سم 17×22 القياس:

 29المسطرة: 

 حشراق النادري حب المخطوط:دا

مالحظات:   آخره قطعة من بتاب ليوسف بن محمد بن عيل بن يوسف بن 

 محمد ال اسر ال  ري.

مصادر عن المؤلف والكتاب: بشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسينية 

  .50ص
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 155: الرقم

 تقييد   شرش الحكم العطائية عنوان الكتاب:

 أمحد الكوهنعبد القادر بن اسم المؤلف: 

 التصوف ل ن:ا

 رب العالمين والعافية الكاملة هللالحمد  فاتحة المخطوط:

 وحسن عونهاهلل  بمل وانت   بحمد خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 19عدد األوراق: 

 سم 17×23 القياس:

 20المسطرة: 

 حشراق النادري. داحب المخطوط:
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 151: الرقم

 فتح المتين   أرجح الدين أنجح الوتين    عنوان الكتاب:

 عيل بن سليمان الدمنا، التمجرو،اسم المؤلف: 

 ال قه ل ن:ا

 ال ي أرسل سيد الوجود... هللالحمد  فاتحة المخطوط:

 وهو حسبنا ونعم الوبيل... خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 155عدد األوراق: 

 سم 17×23 القياس:

 23المسطرة: 

 هي.1491ذي القعدة عا   23خ: يو  الخميس تاريخ النس

 حشراق النادري.داحب المخطوط: 
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 157: الرقم

 أجوبة فق ية للشيخ أبر الحسن عيل التسويل  عنوان الكتاب:

 هي(1253عبد القادر بن محير الدين )بان حيا سنة اسم المؤلف: 

 ال قه ل ن:ا

 ال ي ال نشرك به هللالحمد  فاتحة المخطوط:

 انت ت األجوبة اللطي ة طوط:خاتمة المخ

 مغربرنوع الخط: 

 00عدد األوراق: 

 سم 18×23 القياس:

 27المسطرة: 

 هي1253ربي  النبوي عا   14تاريخ التأليف: األربعا  

 هي1338مجاد  الثانية عا   23تاريخ النسخ: األحد 

 حشراق النادري. داحب المخطوط:
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 158: الرقم

 ر شالت سير للطرطو يف عل ا المجالسبتاب   التصوف ل عنوان الكتاب:

 غير معروفاسم المؤلف: 

 التصوف ل ن:ا

 اهللحك  الجنيدي رمحه  فاتحة المخطوط:

 بوجود الصان  سبحانه وتعاىل خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 180عدد األوراق: 

 سم 13×19 القياس:

 22المسطرة: 

 نبوية النادري. داحب المخطوط:
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 159/1: الرقم

 محميد بين الحسين بنياين اهلل  عيىل شيرش أبير عبيد حاشاي  وان الكتاب:عن

 عىل السلم 

 عيل قصارةاسم المؤلف: 

 المنطق ل ن:ا

 حن أن س ما سطر   الطروس... فاتحة المخطوط:

 ويجم  النسب بل ا ه ه دورته خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 59عدد األوراق: 

 سم 17×22 القياس:

 21المسطرة: 

  نبوية النادري المخطوط: داحب

 غير بامل.مالحظات: 
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 159/2: الرقم

 تقييد عىل السلم المرونق  عنوان الكتاب:

 ينمحمد بن الحسن بنااسم المؤلف: 

 المنطق ل ن:ا

 العظيم فضله... هللالحمد  فاتحة المخطوط:

 بان يقال بل حنسان حيوان خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 09عدد األوراق: 

 سم 17×21 القياس:

 21المسطرة: 

  نبوية النادري داحب المخطوط:

مصادر عن الكتاب والمؤلف: بشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسينية 

 .215ص
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 114: الرقم

بيين موسيي  الشيي ير بييابن عمييار الكالعيير  محماادودييية  عنييوان الكتيياب:

 الميورقر البنه 

 يورقرمحمد بن موس  بن عمار الكالعر الماسم المؤلف: 

 الودايا ل ن:ا

 بتب هبا البنه فاتحة المخطوط:

 انت ت و  ه ه الورقة المنتسخة خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 9عدد األوراق: 

 سم 13×18 القياس:

 17المسطرة: 

  نبوية النادري داحب المخطوط:

صادر عن الكتاب والمؤلف: نشرها ال قييه محميد بيوخبزة   دار الكتيب م

 هي.1020يروت عا  العلمية بب
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 111: الرقم

 سلوة األحزان بما روي عن ذوي العرفان  عنوان الكتاب:

بن الجوزي القرشير  محمادأبو ال رج عبد الرمحن بن عيل بن اسم المؤلف: 

 البغدادي

 السيرة ل ن:ا

 ذبر اقتسا  أوالد نوش األرض فاتحة المخطوط:

 ذبر فضل من ش د بدرا خاتمة المخطوط:

 ربرمغنوع الخط: 

 95 عدد األوراق:

 سم 10×21 القياس:

 17المسطرة: 

  نبوية النادري داحب المخطوط:

 مطبوع.مالحظات: 
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 112: الرقم

 ش ا  الجليل لكل بدن عليل  عنوان الكتاب:

 سعيد بن عيل بن مومناسم المؤلف: 

 الطب  ل ن:ا

 ال ي اخترع بحكمته... هللالحمد  فاتحة المخطوط:

  المراهيم...فصل   خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 18عدد األوراق: 

 سم 10×24 القياس:

 19المسطرة: 

  نبوية النادري داحب المخطوط:

صادر عن المؤلف والكتاب: بشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسينية م

 .281ص
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 113: الرقم

 التبر المسبوك   استن ار الرعايا والملوك  عنوان الكتاب:

 معروف غير اسم المؤلف: 

 التاريخ ل ن:ا

 ال ي أعز اإلسال  بسيوف المجاهدين هللالحمد  فاتحة المخطوط:

 رب العالمين هللوآخر دعوانا أن الحمد  خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 9عدد األوراق: 

 سم 17×22 القياس:

 27المسطرة: 

  .1284ذي الحجة عا   24تاريخ التأليف: 

 نبوية النادريداحب المخطوط: 

   آخره نقول من رحلة اإلما  العياشر.مالحظات: 
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 110: الرقم

هداية لمن أراد لكافيه أو شرش عىل أرجوزة أبر مجييل زييان  عنوان الكتاب:

 الزواوي 

 يحي  بن محمد البعقييلاسم المؤلف: 

 القرا ات ل ن:ا

 م صل اآليات هللالحمد  فاتحة المخطوط:

 ام الشمس خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 90عدد األوراق: 

 سم 18×20 القياس:

 24المسطرة: 

ال وزييوي ايم التغيانمنر اهلل  اسم الناسخ: عالل بن أمحد بن الحسن بن عبد

 السوسر

 محمد لمينداحب المخطوط: 
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 115: الرقم

الدر النثير عيل أجوبة أبر الحسن الصغير= ترتيب أجوبة أبر  عنوان الكتاب:

 الحسن الصغير 

أبو حسحاق حبراهيم بين هيالل بين عييل ال يياليل الصين اجر سم المؤلف: ا

 هي943السماليل المتوىف سنة 

 ال قه  ل ن:ا

 ال ي خلق اإلنسان هللالحمد  فاتحة المخطوط:

 انت   الدر الثمين خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 244عدد األوراق: 

 سم 11×22 القياس:

 28المسطرة: 

  د لمينمحم داحب المخطوط:

 .302مصادر عن المؤلف والكتاب: الدليل التاريخر للم هب المالكر ص
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 111: الرقم

 با  الراوي عن األزهري والك راوي عنوان الكتاب:

بن عبد القادر التياديل الربياطر  محمادأبو حسحاق حبراهيم بن اسم المؤلف: 

 هي1311المتوىف سنة 

 النحو ل ن:ا

 ي رف  قدر ما نصب...ال  هللالحمد  فاتحة المخطوط:

 وال دله للتأبيد الن ر المست اد خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 142عدد األوراق: 

 سم 17×23 القياس:

 17المسطرة: 

 اسم الناسخ:

 هي1334محر  عا   20تاريخ النسخ: 

 محمد لمينداحب المخطوط: 

 ي.هو شرش للمقدمة األجرميةظ اختصره من األزهري والك راومالحظات: 

 .1/71مصادر عن المؤلف والكتاب: األعال  للزربيل 
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 117: الرقم

 المصحف الشريف  عنوان الكتاب:

 المصاحف ل ن:ا

 تود لو أن بين ا وبينه فاتحة المخطوط:

 شابرا عليمااهلل  وبان خاتمة المخطوط:

 مغربر مبسوطنوع الخط: 

 54عدد األوراق: 

 سم 11×24 القياس:

 12المسطرة: 

 .محمد لمين وط:داحب المخط
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 118: الرقم

 المصحف الشريف  عنوان الكتاب:

 المصاحف ل ن:ا

 سورة النسا  مدنية فاتحة المخطوط:

 سورة الزمر خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 28عدد األوراق: 

 سم 15×21 القياس:

 24المسطرة: 

 .محمد لمين داحب المخطوط:
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 119: الرقم

 بخاري )بتاب ال تن( قطعة من دحيح ال عنوان الكتاب:

 اسم المؤلف: 

 الحديث ل ن:ا

 اهلل  حدانا عبد العزيز بن عبد فاتحة المخطوط:

 حدانا أمحد بن محمد خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 35عدد األوراق: 

 سم 18×25 القياس:

 18المسطرة: 

 .محمد لمينداحب المخطوط: 



 281 

 174: الرقم

يه عىل ضيبط أو تيأخر الكليم مميا فيتح هداية لمن أراد لكاف عنوان الكتاب:

 بالرواية واجب عليه أهل الصالش والرواية

 محجلينم الولتيتر ام البعقييل من بنر امحمد بن حبراهياسم المؤلف: 

 النحو ل ن:ا

 ال ي جعل علم النحو... هللالحمد  فاتحة المخطوط:

 بمل ه ا الشرش المبارك خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 51وراق: عدد األ

 سم 18×23 القياس:

 25المسطرة: 

 ال وزيوي ام التغانمنر..اهلل  اسم الناسخ: عالل بن أمحد بن الحسن بن عبد

 .محمد لمينداحب المخطوط: 
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 171: الرقم

 فتح األق ال   شرش تح ة األط ال  عنوان الكتاب:

 سليمان بن محمد المي ر الجمزورياسم المؤلف: 

 النحو ل ن:ا

 ال ي أنزل ال رقان هللالحمد  خطوط:فاتحة الم

 رب العالمين هللوالحمد  خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 14عدد األوراق: 

 سم 24×23 القياس:

 24المسطرة: 

  محمد لمين داحب المخطوط:

 الكتاب عليه طرر وهوام  غنية ت يد الموضوع.مالحظات: 
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 172: الرقم

 قطعة من بتاب ال قه  عنوان الكتاب:

 غير م بورسم المؤلف: ا

 ال قه ل ن:ا

 وقوله يصب الما  بيده اليمن  فاتحة المخطوط:

 ومل يجمعوا ومل يعرفوا خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 122عدد األوراق: 

 سم 18×25.5 القياس:

 37المسطرة: 

  الكبيرة الحمداوي داحب المخطوط:

 مبتور من األول واآلخر.مالحظات: 
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 173: الرقم

 جز  من بتاب   ال قه  ان الكتاب:عنو

 غير معروفاسم المؤلف: 

 ال قه ل ن:ا

 مسائل من النكاش والطالق فاتحة المخطوط:

 تعاىل..اهلل  بمل بحمد خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 247عدد األوراق: 

 سم 22×30 القياس:

 31المسطرة: 

 هي1219ذي القعدة عا   29تاريخ النسخ: 

 .الكبيرة الحمداويداحب المخطوط: 
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 170/1: الرقم

 شرش مختصر خليل  عنوان الكتاب:

 هي1141الخرشر المتوىف سنة اهلل  محمد بن عبداهلل  أبو عبداسم المؤلف: 

 ال قه ل ن:ا

 المحيط بخ يات الغيوب  هللالحمد  فاتحة المخطوط:

 والشكر له عىل ما... خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 271عدد األوراق: 

 سم 17×22 القياس:

 27المسطرة: 

  الكبيرة الحمداوي داحب المخطوط:

 .201-1/204صادر عن المؤلف والكتاب: األعال  م
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 170/2: الرقم

 شرش مختصر خليل  عنوان الكتاب:

 هي1141الخرشر المتوىف سنة اهلل  بن عبد محمداهلل  أبو عبداسم المؤلف: 

 ال قه ل ن:ا

 ف...وبال  المؤل فاتحة المخطوط:

 تم الرب  األول من شرش اإلما  الخرشر خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 234عدد األوراق: 

 سم 17×22 القياس:

 27المسطرة: 

 اسم الناسخ: محمد بن عيل بن قدور

 هي1284ذي الحجة عا   18تاريخ النسخ: يو  األربعا  

 الكبيرة الحمداويداحب المخطوط: 

 .201-1/204ألعال  مصادر عن المؤلف والكتاب: ا
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 170/3: الرقم

 شرش مختصر خليل  عنوان الكتاب:

 هي 1141الخرشر المتوىف سنة اهلل  محمد بن عبداهلل  أبو عبداسم المؤلف: 

 ال قه ل ن:ا

 باب ذبر فيه البي ... فاتحة المخطوط:

 تعاىلاهلل  انت   بحمد خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 251عدد األوراق: 

 سم 17×22 القياس:

 27المسطرة: 

 هي1258تاريخ النسخ: يو  الجمعة آخر ربي  الثاين عا  

 الكبيرة الحمداويداحب المخطوط: 

 .201-1/204صادر عن المؤلف والكتاب: األعال  م
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 175: الرقم

 حزب النور وقضا  الحوائج  عنوان الكتاب:

 عبد القادر الجياليناسم المؤلف: 

 التصوف ل ن:ا

 الرمحن الرحيم نور النوراهلل  بسم ط:فاتحة المخطو

 انت   خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 1عدد األوراق: 

 سم 12×17 القياس:

 8المسطرة: 

 .الكبيرة الحمداوي داحب المخطوط:
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 171: الرقم

 معونة األحباب  عنوان الكتاب:

 هي1133أمحد بن سليمان بن يعز  الرسموبر المتوىف سنة اسم المؤلف: 

 الحساب :ل نا

 ال اتح لألبواب هللالحمد  فاتحة المخطوط:

 قلت هنا انت   الكال  خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 14عدد األوراق: 

 سم 10×19 القياس:

 20المسطرة: 

  الكبيرة الحمداوي داحب المخطوط:

 .1/133صادر عن المؤلف والكتاب: األعال  م
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 177: الرقم

 عن بتب األعاريب مغنر اللبيب  عنوان الكتاب:

بن يوسف بن أمحيد األنصياري اهلل  مجال الدين أبو محمد عبداسم المؤلف: 

 هي711المعروف بابن هشا  المتوىف سنة 

 النحو ل ن:ا

 والصواب أنه مشبه بالم عول به فاتحة المخطوط:

 وفاضل الحق نحو... خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 85عدد األوراق: 

 سم 15×24 القياس:

 المسطرة: 

  الكبيرة الحمداوي داحب المخطوط:

 .2/1751صادر عن المؤلف والكتاب: بشف الظنون م
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 القسم الثاين

 الوثائق
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 مركز مكناس

 1 الرقم:

 موضوع الوايقة: عقد زواج

 الج ة الصادرة عن ا: قاضر أحواز مكناس... سعيد بن عبد السال  األمراين

 بالوايقة: باسُّ بن الحسين بن بريم الجرواين المرزوقر الج ة المعنية

 نوع ا: عقد

  1353مجاد  الثانية عا   28تاريخ ا: 

 .داحب الوايقة: محيد ال اضيل
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 2 الرقم:

موضوع الوايقة: الش عة والضم وحسقاط ما وعىل المحابمية والمخاديمة 

 واإلقرار

 الج ة الصادرة عن ا: محمد بن محمد...

 ية بالوايقة: حادة وحليمة ابنتا حدريس الجرواين...الج ة المعن

 نوع ا: حش اد 

 هي1301رمضان عا   3تاريخ ا: 

 .داحب الوايقة: محيد ال اضيل
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 3 الرقم:

و الجرواين  موضوع الوايقة: توبيل لخديجة بنت عيس  بن َحدُّ

 الج ة الصادرة عن ا: محمد بن عبد السال ...

 بنت الحاج المدين ابن الغازي ال اسرالج ة المعنية بالوايقة: زينب 

 نوع ا: حش اد 

 هي1351ربي  الثاين عا   1تاريخ ا: 

 .داحب الوايقة: محيد ال اضيل
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 0 الرقم:

 موضوع الوايقة: التزا  بأخ  مائة ريال من ابنة محمد بن بوعزة

 الج ة الصادرة عن ا: قاض

 ا الج ة المعنية بالوايقة: الجيالين بن محمد الزيزي الحج

 نوع ا: التزا 

 هي1331ربي  األول عا   28تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: محيد ال اضيل

 مالحظات:   آخرها اعتراف بدين.
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 5 الرقم:

و الجرواين  موضوع الوايقة: وفاة حدريس بن محمد رحُّ

 الج ة الصادرة عن ا: محمد النادري

 الج ة المعنية بالوايقة: زوجته هنية بنت محمد وأوالدها

 ع ا: عقد وفاة...نو

 هي1301رمضان عا   24تاريخ ا: 

 .داحب الوايقة: محيد ال اضيل
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 1 الرقم:

و الجرواين المرزوقر  موضوع الوايقة: وفاة َحدُّ

 الج ة الصادرة عن ا: القاضر عبد القادر

 الج ة المعنية بالوايقة: رقية بنت الشرقر

 نوع ا: حش اد

 هي1301قعدة الحرا  عا   27تاريخ ا: 

 .احب الوايقة: محيد ال اضيلد
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 7 الرقم:

  ابوت الزوجيةموضوع الوايقة: 

 الج ة الصادرة عن ا: قاضر مكناس 

 الج ة المعنية بالوايقة: لحسن بن محمد الجرواين وآمنة بنت الحسين

 نوع ا: حش اد

 هي1358ذو الحجة عا   0تاريخ ا: يو  االانين 

 .داحب الوايقة: محيد ال اضيل
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 8الرقم: 

 وضوع الوايقة: عزل من توبيلم

 غير معروفالج ة الصادرة عن ا: 

الج ة المعنية بالوايقة: حسماعيل بن َحّدو الجرواين الحميدي آييت لحسين 

 وعمرو

 نوع ا: حش اد

 هي1339شعبان عا   14تاريخ ا: 

 .داحب الوايقة: محيد ال اضيل
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 9الرقم: 

 موضوع الوايقة: ملك للبالد المسماة بعين مسعود

 لج ة الصادرة عن ا: مجموعة من الش ودا

 الج ة المعنية بالوايقة: الحاج محمد بن ال اشم ولد الشيخ الكامل

 نوع ا: حش اد

 هي)؟( حجة الحرا  عا  23تاريخ ا: 

 .داحب الوايقة: محيد ال اضيل
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 14الرقم: 

 موضوع الوايقة: عزل السيد محمد القصري من التوبيل

 كناسم الج ة الصادرة عن ا: قاض

 الج ة المعنية بالوايقة: حسماعيل بن َحّدو الكرواين

 نوع ا: عزل

 هي1301محر  الحرا  عا   29تاريخ ا: 

 .داحب الوايقة: محيد ال اضيل
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 11الرقم: 

 موضوع الوايقة: عقد نكاش

 الج ة الصادرة عن ا: قاض

 الج ة المعنية بالوايقة: محمد بن عيل بن الحاج بوسل ا  الغرباوي

 عقد نوع ا:

 هي1319محر  الحرا  عا   5تاريخ ا: 

 .داحب الوايقة: محيد ال اضيل



 314 

 12الرقم: 

 موضوع الوايقة: عقد حرااة

 الج ة الصادرة عن ا: قاض

 الج ة المعنية بالوايقة: الحسين بن َحّدو الجرواين الحميدي

 نوع ا: عقد 

 هي1331رمضان عا   2تاريخ ا: 

 .داحب الوايقة: محيد ال اضيل
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 13قم: الر

 موضوع الوايقة: تراض حول السكن

 الج ة الصادرة عن ا: قاض

 الج ة المعنية بالوايقة: امحد بن الم ضل بناين

 نوع ا: حش اد

 هي1335رجب عا   23تاريخ ا: 

 .داحب الوايقة: محيد ال اضيل
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 10الرقم: 

 موضوع الوايقة: مرض الحم 

 الج ة الصادرة عن ا: قاضر

 ة: السيد الغرباويالج ة المعنية بالوايق

 نوع ا: حش اد

 هي1329تاريخ ا: شعبان عا  

 .داحب الوايقة: محيد ال اضيل



 313 

 15الرقم: 

 موضوع الوايقة: تملك البالد الكائنة بقبيلة جروان

 الج ة الصادرة عن ا: قاضر

 الج ة المعنية بالوايقة: موالي هاشم بن عبد الرمحن اإلسماعييل

 نوع ا: حش اد

 هي1280الحجة الحرا  عا   ذي 29تاريخ ا: 

 .داحب الوايقة: محيد ال اضيل
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 مركز سطات

 11الرقم: 

 موضوع الوايقة: النسب حىل عبد القادر

 الج ة الصادرة عن ا: قضاة محرا  مراب 

 الج ة المعنية بالوايقة: أبو عمر السيد عثمان بن محمود

 نوع ا: نسخة من رسم اابث

 هي1280  رجب ال رد الحرا  عا 15تاريخ ا: 

 .داحب الوايقة: سومية النادري
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 17الرقم: 

 موضوع الوايقة: مشيخة سيدي عبد القادر الجيالين ووديته

 الج ة الصادرة عن ا: عبد الرمحن القادري

 ودية /نوع ا: مشيخة

 هي1210ذي القعدة عا   17تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: سومية النادري

 .مالحظات: بتبت بخط نسخر
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 18 الرقم:

 موضوع الوايقة: بيان حكم دادر

 الج ة الصادرة عن ا: المحكمة الشرعية العليا

 السرغينر الج ة المعنية بالوايقة: القائد عباس بن الغايل الخلو 

 نوع ا: حكم قضائر

 1929أبريل  29 هي الموافق1307ذي القعدة الحرا  عا   19تاريخ ا: 

 رداحب الوايقة: نادية محي

 .118القضية مالحظات: عدد 
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 19الرقم: 

 موضوع الوايقة: حجازة 

 الج ة الصادرة عن ا: محمد الت امر بن المدين بنون

 الج ة المعنية بالوايقة: موالي الطاهر بن الموىل الحسن األول

 نوع ا: حجازة

 هي1321ذي القعدة الحرا  عا   1تاريخ ا: 

 رداحب الوايقة: نادية محي

ت المجيز تضمن ا بتياب اليدر المكنيون   مالحظات: وجل أسانيد مرويا

 .التعريف بالشيخ سيدي محمد بنون
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 24الرقم: 

 موضوع الوايقة: منازعة

 الج ة الصادرة عن ا: قاضر المحكمة الشرعية بالزاوية اإلدريسية

 الج ة المعنية بالوايقة: محمد بن هاشم العلوي

 نوع ا: حكم قضائر

 يه1333تاريخ ا: راب  عيد ال طر عا  

 .رداحب الوايقة: نادية محي
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 21الرقم: 

 موضوع الوايقة: رسالة حخوانية

 الج ة الصادرة عن ا: محمد بن عبد القادر بن موس 

 الج ة المعنية بالوايقة: محمد الت امر النادري

 نوع ا: رسالة

 هي1352تاريخ ا: ساب  مجاد  الثاين عا  

 .رداحب الوايقة: نادية محي
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 22الرقم: 

 الوايقة: حجازة علمية موضوع

 الج ة الصادرة عن ا: امحد بن محمد بن الخياط الحسنر

 الج ة المعنية بالوايقة: موالي الطاهر بن الموىل الحسن 

 نوع ا: حجازة

 تاريخ ا: بدون تاريخ

 .رداحب الوايقة: نادية محي
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 23الرقم: 

 موضوع الوايقة: حجازة علمية

 مجعة المس يويالج ة الصادرة عن ا: عيل بن أبر 

 الج ة المعنية بالوايقة: موالي الطاهر بن الموىل الحسن 

 نوع ا: حجازة

 هي1300شعبان عا   15تاريخ ا: 

 .رنادية محي داحب الوايقة:
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 20الرقم: 

 موضوع الوايقة: حش اد حول فدان ببلد ترست

 الج ة الصادرة عن ا: مجموعة من العدول

 خلو الج ة المعنية بالوايقة: عباس ال

 نوع ا: حش اد

 هي1309تاريخ ا: فاتح ربي  عا  

 .رداحب الوايقة: نادية محي



 323 

 25الرقم: 

 موضوع الوايقة: حتما  القسمة

 الج ة الصادرة عن ا: قاضر

 الج ة المعنية بالوايقة: الحاج أمحد بن أبر شعيب

 نوع ا: عقد

 هي1312محر  عا   17تاريخ ا: الثالاا  

 .ريداحب الوايقة: نادية مح
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 مركز الجديدة

 21الرقم: 

 موضوع الوايقة: حابات نسب وشرف

 الج ة الصادرة عن ا: مجموعة من القضاة

 الج ة المعنية بالوايقة: عبد الرمحن بن يعيل

 نوع ا: حابات نسب وشرف

 هي1343 قعدة الحرا  عا  18تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: مجيلة المختاري

 .سم 29×35مالحظات: هر   مقياس 
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 27الرقم: 

موضييوع الوايقيية: تسييريح بمييراب  داخييل المدينيية ميين ديييار وعردييات 

 ورياضات

 الج ة الصادرة عن ا: السلطان موالي عبد العزيز

 الج ة المعنية بالوايقة: العباس بن داود

 نوع ا: ظ ير

 هي1321قعدة الحرا  عا   22تاريخ ا: 

 .داحب الوايقة: مجيلة المختاري
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 28الرقم: 

 تجارية تلوايقة: بناشة م يلة بمعامالموضوع ا

 الج ة الصادرة عن ا: أبو الحسن السلوي

 الج ة المعنية بالوايقة: محمد بن سعيد السلوي

 نوع ا: الكناني 

 هي1337-هي 1331تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: خديجة اليزيدي

مالحظات: تتضمن رسائل ونب ا من ذبير بعي  األمثيال العربييةظ وفوائيد 

وبعي   بير بقياع المعميور وذبير مدنيه عيىل سيبيل االختصيارظم مة   ذ

 المعامالت التجارية.
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 29الرقم: 

 موضوع الوايقة: بناشة   المعامالت التجارية

 الج ة الصادرة عن ا: مجموعة من القضاة

 الج ة المعنية بالوايقة: مجموعة من التجار

 نوع ا: الكناني 

  هي1301 –هي 1300تاريخ ا: 

 .ة: خديجة اليزيديداحب الوايق
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 15الرقم: 

 موضوع الوايقة: تملك البالد الكائنة بقبيلة جروان

 الج ة الصادرة عن ا: قاضر

 الج ة المعنية بالوايقة: موالي هاشم بن عبد الرمحن اإلسماعييل

 نوع ا: حش اد

 هي1280ذي الحجة الحرا  عا   29تاريخ ا: 

 .داحب الوايقة: محيد ال اضيل
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 11الرقم: 

 ضوع الوايقة: النسب حىل عبد القادرمو

 الج ة الصادرة عن ا: قضاة محرا  مراب 

 الج ة المعنية بالوايقة: أبو عمر السيد عثمان بن محمود

 نوع ا: نسخة من رسم اابث

 هي1280رجب ال رد الحرا  عا   15تاريخ ا: 

 .داحب الوايقة: سومية النادري
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 17الرقم: 

 د القادر الجيالين ووديتهموضوع الوايقة: مشيخة سيدي عب

 الج ة الصادرة عن ا: عبد الرمحن القادري

 الج ة المعنية بالوايقة: 

 ودية /نوع ا: مشيخة

 هي1210ذي القعدة عا   17تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: سومية النادري

 .مالحظات: بتبت بخط نسخر
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 18الرقم: 

 موضوع الوايقة: بيان حكم دادر

 محكمة الشرعية العلياالج ة الصادرة عن ا: ال

 الج ة المعنية بالوايقة: القائد عباس بن الغايل الخلو 

 نوع ا: حكم قضائر

 1929أبريل  29هي الموافق 1307ذي القعدة الحرا  عا   19تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: نادية محير

 .118مالحظات: عدد القضية 
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 19الرقم: 

 موضوع الوايقة: حجازة 

 : محمد الت امر بن المدين بنونالج ة الصادرة عن ا

 الج ة المعنية بالوايقة: موالي الطاهر بن الموىل الحسن األول

 نوع ا: حجازة

 هي1321ذي القعدة الحرا  عا   1تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: نادية محير

مالحظات: وجل أسانيد مرويات المجيز تضمن ا بتياب اليدر المكنيون   

 .نالتعريف بالشيخ سيدي محمد بنو
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 24الرقم: 

 موضوع الوايقة: منازعة

 الج ة الصادرة عن ا: قاضر المحكمة الشرعية بالزاوية اإلدريسية

 الج ة المعنية بالوايقة: محمد بن هاشم العلوي

 نوع ا: حكم قضائر

 هي1333تاريخ ا: راب  عيد ال طر عا  

 .داحب الوايقة: نادية محير
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 21الرقم: 

 نيةموضوع الوايقة: رسالة حخوا

 الج ة الصادرة عن ا: محمد بن عبد القادر بن موس 

 الج ة المعنية بالوايقة: محمد الت امر النادري

 نوع ا: رسالة

 هي1352تاريخ ا: ساب  مجاد  الثاين عا  

 .داحب الوايقة: نادية محير
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 22الرقم: 

 موضوع الوايقة: حجازة علمية

 الحسنرالج ة الصادرة عن ا: امحد بن محمد بن الخياط 

 الج ة المعنية بالوايقة: موالي الطاهر بن الموىل الحسن األول

 نوع ا: حجازة

 تاريخ ا: بدون تاريخ

 .داحب الوايقة: نادية محير
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 23الرقم: 

 موضوع الوايقة: حجازة علمية

 الج ة الصادرة عن ا: عيل بن أبر مجعة المس يوي

 لحسن األولالج ة المعنية بالوايقة: موالي الطاهر بن الموىل ا

 نوع ا: حجازة

 هي1300شعبان عا   15تاريخ ا: 

 .نادية محير داحب الوايقة:
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 20الرقم: 

 موضوع الوايقة: حش اد حول فدان ببلد ترست

 الج ة الصادرة عن ا: مجموعة من العدول

 الج ة المعنية بالوايقة: عباس الخلو 

 نوع ا: حش اد

 هي1309تاريخ ا: فاتح ربي  عا  

 .ايقة: نادية محيرداحب الو
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 25الرقم: 

 موضوع الوايقة: حتما  القسمة

 الج ة الصادرة عن ا: قاضر

 الج ة المعنية بالوايقة: الحاج أمحد بن أبر شعيب

 نوع ا: عقد

 هي1312محر  عا   17تاريخ ا: الثالاا  

 .داحب الوايقة: نادية محير
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 21الرقم: 

 موضوع الوايقة: حابات نسب وشرف

 درة عن ا: مجموعة من القضاةالج ة الصا

 الج ة المعنية بالوايقة: عبد الرمحن بن يعيل

 نوع ا: حابات نسب وشرف

 هي1343 قعدة الحرا  عا  18تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: مجيلة المختاري

 .سم 29×35مالحظات: هر   مقياس 
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 27الرقم: 

موضييوع الوايقيية: تسييريح بمييراب  داخييل المدينيية ميين ديييار وعردييات 

 رياضاتو

 الج ة الصادرة عن ا: السلطان موالي عبد العزيز

 الج ة المعنية بالوايقة: العباس بن داود

 نوع ا: ظ ير

 هي1321قعدة الحرا  عا   22تاريخ ا: 

 .داحب الوايقة: مجيلة المختاري

 



 301 

 28الرقم: 

 تجارية ةموضوع الوايقة: بناشة م يلة بمعامل

 ويالج ة الصادرة عن ا: أبو الحسن السل

 الج ة المعنية بالوايقة: محمد بن سعيد السلوي

 نوع ا: الكناني 

 هي 1337-هي 1331تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: خديجة اليزيدي

مالحظات: تتضمن رسائل ونب ا من ذبير بعي  األمثيال العربييةظ وفوائيد 

م مة   ذبير بقياع المعميور وذبير مدنيه عيىل سيبيل االختصيارظ وبعي  

 المعامالت التجارية.
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 29الرقم: 

 موضوع الوايقة: بناشة   المعامالت التجارية

 الج ة الصادرة عن ا: مجموعة من القضاة

 الج ة المعنية بالوايقة: مجموعة من التجار

 نوع ا: الكناني 

  هي1301 –هي 1300تاريخ ا: 

 .داحب الوايقة: خديجة اليزيدي
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 34الرقم: 

 ية وغيرهاموضوع الوايقة: بناشة   المعامالت التجار

الج ة الصادرة عن ا: مجموعة من القضاة مين بيين م العبياس بين حبيراهيم 

 التعارجر

 الج ة المعنية بالوايقة: مجموعة

 نوع ا: الكناني 

 هي1311-هي1312تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: خديجة اليزيدي

 .مالحظات: متنوعة الخطوط
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 31الرقم: 

 بكر الخلو موضوع الوايقة: تولية القائد الغايل بن بو

 الج ة الصادرة عن ا: السلطان يوسف بن الحسن بن محمد

الج ة المعنية بالوايقة: أوالد حزوز وأوالد سالمة وأوالد يوسف ودن اجة 

 من قبيلة السراغنة 

 نوع ا: ظ ير شريف

 هي1332رجب عا   27تاريخ ا: 

 .داحب الوايقة: خديجة اليزيدي
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 32الرقم: 

 قائد الغايل الخلو موضوع الوايقة: تولية ال

 الج ة الصادرة عن ا: يوسف بن الحسن بن محمد

 وزواياهم ترك والعنابرةالج ة المعنية بالوايقة: أوالد خلوف وأوالد 

 نوع ا: ظ ير شريف

 هي1331محر  عا   13تاريخ ا: 

 .داحب الوايقة: خديجة اليزيدي



 301 

 33الرقم: 

 موضوع الوايقة: هتنئة بطال  عيد ال طر المبارك

 الج ة الصادرة عن ا: يوسف بن الحسن بن محمد

 الج ة المعنية بالوايقة: الغايل بن بوبكر الخلو 

 نوع ا: ظ ير شريف

 هي1332شوال عا   0تاريخ ا: 

 .داحب الوايقة: خديجة اليزيدي
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 30الرقم: 

موضوع الوايقة: قدو  الشرفا  من محروسية طنجية لزييارة ضيريح الميوىل 

 حدريس

 عن ا: بشادور الدولة ال رنساوية ُدوُمنبِل الج ة الصادرة

 الج ة المعنية بالوايقة: الوزير أمحد بن موس 

 نوع ا: رسالة

  1891ماي  13تاريخ ا: 

 .داحب الوايقة: خديجة اليزيدي
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 35الرقم: 

 موضوع الوايقة: الحساب م  الحاج محمد برادة

 الج ة الصادرة عن ا: حدريس بن عبد الرمحن السراج

 المعنية بالوايقة: محمد بن حدريس السراجالج ة 

 نوع ا: رسالة

 هي1291محر  عا   29تاريخ ا: األربعا  

 .داحب الوايقة: خديجة اليزيدي
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 31الرقم: 

 موضوع الوايقة: لعب البارود

 الج ة الصادرة عن ا: عبد السال  بن عيل البناين الحسنر

 ويالج ة المعنية بالوايقة: الحاج محمد بن سعيد السال

 نوع ا: رسالة

 هي1291شوال عا   23تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: خديجة اليزيدي

 .مالحظات: تخص ه ه الرسالة قبائل تازة ووجدة وقبائل الريف
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 37الرقم: 

 موضوع الوايقة: حول الخرق وفتح ذرائ  ال ساد

 الج ة الصادرة عن ا: باشدور ال رنسيس

 ن موس الج ة المعنية بالوايقة: الوزير أمحد ب

 نوع ا: رسالة

 هي1344شعبان عا   2تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: خديجة اليزيدي

 .مالحظات: تنقص ا ورقة
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 38الرقم: 

موضوع الوايقة: االطالع عىل الظواهر الشري ة التر بيد الشريف موالي عيل 

 بن عبد السال 

 الج ة الصادرة عن ا: الباشدود ال رنصيص الم وض بأعمل الت وي 

 المعنية بالوايقة: الحاج محمد الطريس الج ة

 نوع ا: رسالة

 هي1313ذو الحجة عا   24تاريخ ا: 

 .داحب الوايقة: خديجة اليزيدي
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 39الرقم: 

 موضوع الوايقة: حرااة

 الج ة الصادرة عن ا: قاضر مدينة وجدة

الج ة المعنية بالوايقة: وراة موالي مصط   بين رشييد القيادري الوجيدي 

 العمراين

 ا: عقد حرااةنوع 

 1922أبريل سنة  14تاريخ ا: 

 .داحب الوايقة: خديجة اليزيدي
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 04الرقم: 

 موضوع الوايقة: تنازع

 الج ة الصادرة عن ا: العياشر

 اهللالج ة المعنية بالوايقة: عيل بن عبد 

 نوع ا: ادعا 

 تاريخ ا: بدون

 .داحب الوايقة: خديجة اليزيدي
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 01الرقم: 

 لمنازع وطول المدة وعد  الت ويتموضوع الوايقة: عد  ا

الج ة الصادرة عن ا: نائب عين قضياة ميراب  بقبيلية سيكتانة )حسين بين 

 ال قيهظ أمحد الرجراجر السجتاين(.

 الج ة المعنية بالوايقة: محمد المرابشر...

 نوع ا: وايقة

 هي1321مجاد  األوىل عا   15تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: خديجة اليزيدي

 .خره توقيعات الش ودمالحظات:   آ
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 02الرقم: 

موضوع الوايقة: ححصا  ممتلكات وأفراد أسرة محمد بلعييد بين بوشيعيب 

 الحيمر

 الج ة الصادرة عن ا: السالمر اإلدريسر

 الج ة المعنية بالوايقة: وراة أسرة محمد بن بوشعيب الحيمر

 نوع ا: وايقة عدلية

 1970أبريل سنة  20هي موافق 1390ربي  النبوي عا   34تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: محمد السبيل

  سيجل  20مالحظات: نسخة من رسيم ححصيا  مسيجل   بنياش رقيم 

 .1912أبتوبر  24بالجديدة بتاريخ 
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 03الرقم: 

موضوع الوايقة: منظومية   سلسيلة األقطياب أشيياخ الطريقية الزرهونيية 

 الدرقاوية الشاذلية

لدبايل )من أنجال زاوية الشرفا  أوالد الج ة الصادرة عن ا: سليمان بن عيل ا

 بن مسعود(اهلل  سيدي عبد

 الج ة المعنية بالوايقة: 

 نوع ا: منظومة شعرية

 تاريخ ا: بدون

 داحب الوايقة: محمد السبيل

 .1984بن الحيمر المتوىف سنة اهلل  مالحظات: بتبت بخط ال قيه السبيل عبد
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 00الرقم: 

  حش اد موضوع الوايقة:

 قاضر محكمة الجديدة... الحبيب بن غانم السباعر لصادرة عن ا:الج ة ا

رقييية بيين الحيياج عبييد الكييريم ميين دوار أوالد  الج يية المعنييية بالوايقيية:

 الرجراجر.

 وايقة عدلية نوع ا:

 هي1373شوال عا   12 تاريخ ا:

 نعيمة منور داحب الوايقة:

 .مم ورة بختم المحكمة مالحظات:
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 05الرقم: 

ة: تعيين السيد محمد الشريف السباعر مقدما عىل حخوانه من موضوع الوايق

 ال قرا  الدرقاويين الشاذليين من الرجال والنسا    زاويته بحوز تالة

 الج ة الصادرة عن ا: بدون

 الج ة المعنية بالوايقة: محمد الشريف السباعر

 نوع ا: رسالة

 تاريخ ا: بدون

 داحب الوايقة: نعيمة منور 

 . ا ختممالحظات: علي
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 01الرقم: 

موضوع الوايقة: رسالة موج ية حىل السييد الشيريف السيباعر يودير في يا 

 بالقيا  بجمي  وظائف العبودية المكلف هبا وتعليم ا لألوالد والنسا .

 الج ة الصادرة عن ا: أبو سامل حبراهيم بن مبارك

 الج ة المعنية بالوايقة: محمد السباعر

 نوع ا: رسالة

 تاريخ ا: بدون

 داحب الوايقة: نعيمة منور 

 .مالحظات: مم ورة بختم
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 07الرقم: 

 موضوع الوايقة: بي  بقعة أرضية للسيد المعطر بن سامل العوين

 الج ة الصادرة عن ا: بع  العدول

 الج ة المعنية بالوايقة: أمحد بن عبد العزيز المّظابر

 نوع ا: وايقة بي 

 هي1334ربي  النبوي عا   0تاريخ ا: 

 .الوايقة: رشيد العوين داحب



 311 

 08الرقم: 

موضوع الوايقة: حش اد السيدة الحاجة يزة بنت الحاج محمد فتحا ال رجير 

 الحل ر بأهنا تصدقت عىل بنت ا فاطمة بنت الشيخ سامل العوين

 الج ة الصادرة عن ا: بع  العدول

 الج ة المعنية بالوايقة: يزة بنت الحاج محمد ال رجر الحل ر

 ة عدليةنوع ا: وايق

 هي1329د ر عا   5تاريخ ا: 

 .داحب الوايقة: رشيد العوين
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 09الرقم: 

موضوع الوايقة: وايقة تخص رسمين اابتين: حليف اليميين بضيريح اليويل 

الصالح أبر القاسيم حيول موضيوع اإلرث بتياريخ منتصيف شيعبان عيا  

هيظ وامتثال أشخاص أما  ضريح الويل سييدي أبير القاسيم بحضيور 1312

 ألخ  حق م من اإلرث. عدلين

 الج ة الصادرة عن ا: عدالن

 الج ة المعنية بالوايقة: محمد بن أمحد العوين

 نوع ا: عقد حرااة

 هي1319شوال عا   23تاريخ ا: 

 .داحب الوايقة: رشيد العوين
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 54الرقم: 

 موضوع الوايقة: خصا  بين تاجرين حول بي  ال ول

 الج ة الصادرة عن ا: بدون

 ة بالوايقة: بدونالج ة المعني

 نوع ا: معاينة عدلية

 تاريخ ا: بدون

 لعوين.داحب الوايقة: رشيد ا
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 51الرقم: 

موضوع الوايقة: عقد دلح بين محمد عالل العوين والشيخ سامل بن محميد 

 حول موضوع اإلرث

 الج ة الصادرة عن ا: عدل

 الج ة المعنية بالوايقة: محمد بن عالل العوين والشيخ سامل بن محمد

 نوع ا: عقد

 هي1259ذي الحجة الحرا   27تاريخ ا: 

 .داحب الوايقة: بشر  العوين
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 52الرقم: 

موضوع الوايقة: رسم بي  بين الشرقر بن بوشعيب العوين ومحمد بن التباع 

 حول أرض

 الج ة الصادرة عن ا: عدل

 الج ة المعنية بالوايقة: الشرقر بن بوشعيب العوين ومحمد التباع

 بي نوع ا: رسم 

 هي1211مجاد  األوىل عا   14تاريخ ا: 

 .داحب الوايقة: بشر  العوين
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 53الرقم: 

 موضوع الوايقة: بي  أرض بائنة بكدية القائد

 الج ة الصادرة عن ا: عدل

 الج ة المعنية بالوايقة: المحجوب بن أمحد الحراين

 نوع ا: عقد بي 

 هي1291محر  فاتح عا   5تاريخ ا: 

 .  العوينداحب الوايقة: بشر
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 50الرقم: 

 موضوع الوايقة: بي  أرض وقب  امن ا

 الج ة الصادرة عن ا: محمد بن الطيبر

 الج ة المعنية بالوايقة: محمد فتحا بن سامل الحراين

 نوع ا: عقد بي 

 تاريخ ا: بدون

 داحب الوايقة: بشر  العوين.
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 55الرقم: 

 موضوع الوايقة: عقد نكاش

 الج ة الصادرة عن ا: عدل

 لج ة المعنية بالوايقة: محمد بن الصالح العامريا

 نوع ا: عقد

 هي1235ذو القعدة  12تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: طارق العوين

 م داة للعروس. >الدفوع<مالحظات: مصحوبا بالئحة 
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 51الرقم: 

 موضوع الوايقة: حابات م نة البيطرة

 الج ة الصادرة عن ا: عدل

 بن الحاج العوينالج ة المعنية بالوايقة: سامل 

 نوع ا: ش ادة عدلية

 هي1208ربي  الثاين عا   12تاريخ ا: 

 .داحب الوايقة: طارق العوين
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 57الرقم: 

 موضوع الوايقة: شرا  أرض

 الج ة الصادرة عن ا: عدل

 الج ة المعنية بالوايقة: عيل بن قدور ال طناسر الخضروي

 نوع ا: عقد

 هي1311مجاد  الثانية عا   3تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: طارق العوين

 .مالحظات: مرفوقا بملكية لألرض
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 58الرقم: 

موضوع الوايقة: الرسم األول بخصوص ححصيا لألميالكظ والرسيم الثياين 

 بخصوص حش اد دلح حول أراضرظ والثالث عبارة عن وبالة عدلية.

 الج ة الصادرة عن ا: عدول

 الج ة المعنية بالوايقة: محمد بن غانم الحراين

 وع ا: رسو  عدليةن

 هي1271شعبان عا   12هيظ و1275ذي الحجة  15تاريخ ا: ما بين 

 داحب الوايقة: طارق العوين

 .مالحظات: االاة رسو 
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 مركز أكادير

 59الرقم: 

 موضوع الوايقة: الج اد ضد الك ار واألعدا 

 الج ة الصادرة عن ا: السلطان عبد المجيد من بالد ادطنبول

 لوايقة: بافة المسلمين   أنحا  المعمورالج ة المعنية با

 نوع ا: رسالة

 هي1235رمضان  21تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: الطيب الوناسر

 .مالحظات: نقل ا عن األدل عبد الرمحن بن محمد الوناسر
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 14الرقم: 

 موضوع الوايقة: حكم قضائر حول اإلرااة

 الج ة الصادرة عن ا: القاضر عبد الرمحن الوناسر

 المعنية بالوايقة: محمد بن عيل بن محمد بنر سيد الج ة

 نوع ا: وايقة عدلية

 تاريخ ا: بدون

 داحب الوايقة: الطيب الوناسر 

 .مالحظات: الحكم بخط القاضر
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 11الرقم: 

 نون وأحوازه موضوع الوايقة: والية القضا  بواد

 الج ة الصادرة عن ا: بدون

 المرفقراهلل  ن يحي  بن عبدالج ة المعنية بالوايقة: السيد حبراهيم ب

 نوع ا: ظ ير

 هي1159د ر الخير عا   12تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: الطيب الوناسر

اهلل  مالحظات: مضمن ا: أن يشرع فييه األحكيا  الشيرعية ويودير بتقيو 

 العظيم والوقوف عىل الحدود من غير منازع ينازعه وال معارض يعارضه.
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 12الرقم: 

 ظ يرموضوع الوايقة: ختم 

 الج ة الصادرة عن ا: الموىل حسماعيل

 الج ة المعنية بالوايقة: بدون

 نوع ا: ظ ير

 تاريخ ا: بدون

 داحب الوايقة: الطيب الوناسر 

 .مالحظات: نموذج من ختم الموىل حسماعيل
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 13الرقم: 

 محمد بن مبارك األقاوياهلل  موضوع الوايقة: مناقب وبرامات أبر عبد

 الوناسر محمد الج ة الصادرة عن ا:

 محمد بن مبارك األقاوياهلل  الج ة المعنية بالوايقة: أبو عبد

 نوع ا: منقبة

 تاريخ ا: بدون

  .داحب الوايقة: الطيب الوناسر
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 10الرقم: 

 موضوع الوايقة: حجازة لعبد الرمحن ال اشمر الوناسر

 الج ة الصادرة عن ا: بدون

اهلل  ر الملقب بالوناسر نجل عبدالج ة المعنية بالوايقة: عبد الرمحن ال اشم

 بن المبارك األقاوي 

 نوع ا: حجازة

 هي1290تاريخ ا: ش ر رمضان عا  

 داحب الوايقة: الطيب الوناسر

 .مالحظات: مم ورة بختم
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 15الرقم: 

 موضوع الوايقة: الخوض   الدين والتعصب   الباطل

 الج ة الصادرة عن ا: أمحد بن موس  الشرقر )بامحاد(

 ة المعنية بالوايقة: ال اشمر بن عبد الرمحن الوناسرالج 

 نوع ا: رسالة

 تاريخ ا: بدون

 داحب الوايقة: الطيب الوناسر 

 .مالحظات: مم ورة بختم بامحاد
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 11الرقم: 

 موضوع الوايقة: أخ  البريجة قرب أزمور وحجال  النصار  من ا

 الج ة الصادرة عن ا: محمد الوحشاشر

بن حسماعيل بن الشريف اهلل  يقة: السلطان محمد بن عبدالج ة المعنية بالوا

 السجلماسر

 نوع ا: وايقة

 هي )؟( تاريخ ا: أواخر ذي القعدة عا 

 .داحب الوايقة: الطيب الوناسر
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 17الرقم: 

 موضوع الوايقة: وبالة دحيحة

 الج ة الصادرة عن ا: عدل

 الج ة المعنية بالوايقة: نسوات الحاج أمحد بنت برجو 

 ا: وبالةنوع 

 هي1351تاريخ ا: االاة أيا  عا  

 .داحب الوايقة: نورة المختار
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 18الرقم: 

 موضوع الوايقة: ددقة لولدها محمد بن منصور

 غريسأالج ة الصادرة عن ا: محمد بن جناميد مالز  مسجد 

 الج ة المعنية بالوايقة: فاطمة بنت عيل بن أيت المودن

 نوع ا: وايقة

 هي1351تاريخ ا: د ر عا  

 .داحب الوايقة: نورة المختار
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 19الرقم: 

 موضوع الوايقة: عقد حرااة

 الج ة الصادرة عن ا: عدل: عبد الرمحن بن

 الج ة المعنية بالوايقة: عيل بن محمد امنصور

 نوع ا: جريدة حرااة

 هي1350تاريخ ا: فاتح رجب ال رد عا  

 .داحب الوايقة: نورة المختار
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 74الرقم: 

 ة: عقد شرا موضوع الوايق

 الج ة الصادرة عن ا: قاضر ورزازات

 الج ة المعنية بالوايقة: ابن فائل بن حقر التلوا،

 نوع ا: عقد

  1955 /هي1370ذي القعدة عا   2تاريخ ا: 

 .داحب الوايقة: نورة المختار
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  71الرقم: 

موضوع الوايقة: قسمة بالتقويم وضرب القرعة والحساب بين أييت الب يال 

 نههم وحخوا

 الج ة الصادرة عن ا: عبد الرمحن بن محمد

 الج ة المعنية بالوايقة: أيت الب ال وحخوانه

 نوع ا: عقد 

 هي1351تاريخ ا: 

 .داحب الوايقة: حكيمة بنت باها
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 72الرقم: 

 موضوع الوايقة: عقد الرهن

 الج ة الصادرة عن ا: عبد الرمحن بن محمد

 الحاج نيت اهلل الج ة المعنية بالوايقة: محمد بن عبد

 نوع ا: عقد

 هي1354تاريخ ا: ش ر ربي  الثاين عا  

 .داحب الوايقة: حكيمة بنت باها



 381 

 73الرقم: 

 موضوع الوايقة: توبيل

 الج ة الصادرة عن ا: محمد بن محمد ملز  مسجد

 الج ة المعنية بالوايقة: الحسن بن محمد أيت األحيان

 نوع ا: عقد

 هي1350تاريخ ا: ذو الحجة عا  

 .باها نيتاحب الوايقة: حكيمة د



 387 

 70الرقم: 

 موضوع الوايقة: عقدا شرا  ومخسة عقود بي 

 الج ة الصادرة عن ا: محمد بن حاميد مالز  مسجد أغريس

 الج ة المعنية بالوايقة: عائلة لحسن بن سعيد نيت الحيان

 نوع ا: عقود بي  وشرا 

 هي1377هي و1354تاريخ ا: ما بين عا  

 الحسين نيت باهاداحب الوايقة: 

 .مالحظات: بل عقد بي  أو شرا  مح و    قصبة
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 75الرقم: 

 موضوع الوايقة: تولية خطة القضا  بتاردانت

 الج ة الصادرة عن ا: موالي عبد الح ي  بن الحسن بن محمد

 الج ة المعنية بالوايقة: موس  بن العربر الرداين

 نوع ا: ظ ير

 هي1948/هي1321شعبان عا   18تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: محمد بنبارك

مالحظييات: ولييد السيييد موسيي  بيين العربيير   رسييموبة بسييوسظ سيينة 

ظ ايم تيوىل القضيا  8  حسب المختار السوسر   معسوله ج1811/هي1283

ظ أي   ع ييد 1902حىل سيينة  1948عامييا ميين سيينة  03بتاردانييت وهييو ابيين 

ظ وموالي يوسفظ السالطين العلويين اآلتية أسماؤهم: موالي عبد الح ي 

 ومحمد بن يوسف.
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 71الرقم: 

 موضوع الوايقة: تجديد خطة القضا  بتاردانت

 الج ة الصادرة عن ا: موالي يوسف بن الحسن بن محمد

 الج ة المعنية بالوايقة: موس  بن العربر الرداين

 نوع ا: ظ ير

 هي1337رمضان المعظم عا   19تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: محمد بنبارك

رمضان  25ات: سجل ه ا الظ ير الشريف   الوزارة الكبر  بتاريخ مالحظ

 وبتوقي  محمد المقري. 1919يونيو  20عامه الموافق 
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 77الرقم: 

موضوع الوايقة: حع ا  من خطة القضا  عىل قبيلة هوارة وحسيناد النظير في يا 

 لقاضر أبادير

 الج ة الصادرة عن ا: موالي محمد بن يوسف

 لوايقة: موس  بن العربر الرداينالج ة المعنية با

 نوع ا: ظ ير

 هي1354تاريخ ا: فاتح مجاد  األوىل عا  

 داحب الوايقة: محمد بنبارك

مجياد   3مالحظات: سجل ه ا الظ ير الشريف بيالوزارة الكبير  بتياريخ 

بتوقي  محمد المقيريظ والسيطان  1931شتنبر سنة  11األوىل عامه الموافق 

 /هيي1354عيا   >هيوارة<أع اه أوال مين واليية  محمد بن يوسفظ هو ال ي

  ليحل محله قاضر أباديرظ ام أع ياه هنائييا مين م مية القضيا  عيىل 1931

  )حسيب ميا ورد   1902هيظ ااين فبراير 1311من محر   11تارودانت يو  

 (.330ص 1بتاب المع د اإلسالمر بتارودانت للمتوبل عمر الساحيل ج
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عاما( وطول مدة واليته عىل قضا   77 السن )ونظرا لتقد  القاضر موس   

سنة(ظ فقد رضر بإع ائه من القضا  لصالح القاضر الجدييد  35تارودانت )

 قائال له: >الحاج محمد بن عيل<

 خيي  الوالييية ع ييوا حهنييا هبيية
 

 بال اغتصاب ودعنر   مح  ال ادي 
 

موافيق هيي 1311و  يو  االانين السادس من المحر  عا  <ام قال موضحا: 

 ظ دفعت الكنياني  المخزنيية والمناشيير للقاضير السييد 1902ااين فبراير 

. «بورييوس<الحاج محمد بن عيلظ بميا دفعيت الطياب  المخيزين للقبطيان 

 )ن س المصدر السابق ال بر(. >عىل السالمة والعافيةهلل  فالحمد

قيه   سلم العالمة ال 1902/هي1311و  ن س السنةظ وبالضبط   ااين شوال 

 35عامياظ قضي  من يا  77عن عمر يناهز  /النبيه موس  بن العربر روحه لربه

 بواس  رمحته.اهلل  سنة   خدمة قضا  تارودانتظ بدون منازع. تغمده

من حعداد: امحمد بنبارك أمين المال لجمعية هواة الطبيعة البريدية ألبيادير 

 والجنوب )مالك الظ ائر والواائق المعتمدة(.
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  78الرقم: 

 موضوع الوايقة:   شأن الرعاية المولوية إلخوان الحاج منُّو

 الج ة الصادرة عن ا: موالي عبد العزيز بن الحسن

 الج ة المعنية بالوايقة: القائد أن لوس

 نوع ا: ظ ير

 هي1319د ر عا   22تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: محمد بنبارك

  .1941مالحظات: موافق 
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 79الرقم: 

 : حسقاط الوظائف المخزنية والتكاليف السلطانيةموضوع الوايقة

 الج ة الصادرة عن ا: موالي عبد العزيز بن الحسن بن محمد

الج ة المعنية بالوايقة: أهل ت راوت )عائلة أيت منُّو( وعائلة أيت عيل وأيت 

 محمد

 نوع ا: ظ ير

 هي1313د ر الخير  20تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: محمد بنبارك

فرقظ وأيت عيل  3 ظ تجديد لحملة أهل ت راوت بي 1895فق مالحظات: موا

 بنونا. 24وأيت محمد وأيت يحي  بي 



 390 

 84الرقم: 

 موضوع الوايقة: امتثال باإلع ا  من م ا  القضا  بقبيلة هوارة.

 الج ة الصادرة عن ا: موس  بن العربر

 الج ة المعنية بالوايقة: السلطان محمد بن يوسف

 نوع ا: رسالة

 هي1354مجاد  األوىل عا   25: تاريخ ا

 داحب الوايقة: محمد بنبارك

 مالحظات: تخص حع ا  المملوك من قضا  هوارة.
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 81الرقم: 

موضوع الوايقة: األمر بتبليغ قاضر تاردانت نسخة ضابطة   بي يية حديدار 

 األحكا  الشرعية.

 الج ة الصادرة عن ا: حابم مراب  القبطان شاردو

 يقة: باشا مدينة تاردانتالج ة المعنية بالوا

 نوع ا: رسالة

 هي1332قعدة عا   23تاريخ ا: بحمرا  مراب    

 داحب الوايقة: محمد بنبارك

  .1910مالحظات: موافق 
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 82الرقم: 

موضوع الوايقة: حخبار بعزل قاضر أبادير ال قيه الطالب بن سودة من م امه 

بيراهيم بين امبيارك بسبب خطايياه الكبييرةظ وتعييين مكانيه مؤقتيا السييد ح

 الشتوبر حىل أن يتعين من يخلف القاضر المعزول.

 الج ة الصادرة عن ا: حابم ردانة ونواحي ا القبطان مارسر

 الج ة المعنية بالوايقة: موس  بن العربر الرداين

 نوع ا: رسالة

 هي1350رجب عا   27  موافق 1935أبتوبر سنة  21تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: محمد بنبارك

 الحظات: مم ورة بختم الحابم.م



 397 

 83الرقم: 

 موضوع الوايقة: حول تربة التاجر ال اشم السوسر

 الج ة الصادرة عن ا: قاضر وجدة عبد الرمحن الش شاوين

 الج ة المعنية بالوايقة: موس  بن العربر الرداين

 نوع ا: رسالة

  1937ماي سنة  11موافق  1351د ر عا   29تاريخ ا: 

 محمد بنبارك داحب الوايقة:

مالحظات: قاضر وجدة: هو عبد الرمحان الش شاوينظ يخبر القاضر موس  

سينواتظ وأنيه مل يخليف مين  3بوفاة التاجر ال اشم السوسرظ بوجيدة مني  

الوراة حال شقيقينظ من ج ة التعصيبظ فأخبره بالمبلغ المايل الناتج عن بيي  

عملييية اإلحصييا  دييوائر فرنكيياظ  2411ظ 85سييلعة دبييان ال الييك وقييدره: 

والتسجيل وورقة التمبرظ وواجيب حرسيال المبليغ بواسيطة وجيدة. فكيان 

ما أرسله قاضير وجيدة  .35فرنكظ والباقر هو  228. 5مجموع الصوائر هو 

حىل قاضر تارودانت ليدفعه لألخوين العادبين حن ابيت تعصييب ما شيرعا. 

انت(ظ وحرر   )يعنر أحباس تارود >بيت المال<وحال فليض  ه ا المبلغ   

 . 1937/هي1351
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 80الرقم: 

موضوع الوايقة: حول قضية الضرضيوريين و  طريق يا حىل الحيل )تقسييم 

 التربة بين الواة(.

 الج ة الصادرة عن ا: قاضر الصويرة الشريف محمد بن حدريس بن رمحون

 الج ة المعنية بالوايقة: موس  بن العربر الرداين

 نوع ا: رسالة

 1957مجاد  األوىل  21يس تاريخ ا: الخم

 .داحب الوايقة: محمد بنبارك



 399 

 85الرقم: 

 موضوع الوايقة: شكر عىل تبرعه عىل الدفاع ال رنساوي

 الج ة الصادرة عن ا: الجنرال أطرنكر الحابم الكبير عىل القطر السوسر

 الج ة المعنية بالوايقة: موس  بن العربر الرداين

 نوع ا: رسالة

 1937أبتوبر  9تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: محمد بنبارك

 .مالحظات: مم ورة بختم الحابم
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 81الرقم: 

موضوع الوايقة: حخبار بأن الكولونيل شاطراس اليوايل الجدييد عيىل سيلطة 

 أبادير والتخو  الصحراوية سيقو  بزيارة لمدينة رودانة عشية يو  االانين

 الج ة الصادرة عن ا: حابم مدينة تاردانت ونواحي ا

  ة المعنية بالوايقة: قاضر تاردانت موس  بن العربرالج

 نوع ا: رسالة

 .1901نونبر  21تاريخ ا: 

 .داحب الوايقة: محمد بنبارك
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 87الرقم: 

 موضوع الوايقة: حعطا  األمر للناس بالرجوع حىل ديارهم بأمن وأمان

 الج ة الصادرة عن ا: القائد أن ُلوس

 لحرش بنطالب وأمحد الج ة المعنية بالوايقة: محمد بن ال

 نوع ا: رسالة

 هي1319محر  الحرا  عا   3تاريخ ا: 

 .داحب الوايقة: محمد بنبارك
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 88الرقم: 

 موضوع الوايقة: اإلذن   خطة العدالة

 الج ة الصادرة عن ا: نائب قاضر تزنيت حبراهيم بن مبارك

 الج ة المعنية بالوايقة: أمحد بن أبر القاسم

 نوع ا: رسالة

 هي1307د ر الخير عا   7: تاريخ ا

 .داحب الوايقة: محمد بنبارك
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 89الرقم: 

موضوع الوايقة: ش ادة عمل لمواطن مغربر بيالجزائر العاديمة لينيال هبيا 

 قسطا حضافيا من الخبز

 JEAN CERRUTIالج ة الصادرة عن ا: 

  .Ahmed A الج ة المعنية بالوايقة:

 نوع ا: ش ادة 

 1905فبراير  1تاريخ ا: الجزائر 

 .داحب الوايقة: محمد بنبارك
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 94الرقم: 

 موضوع الوايقة: ش ادة التعريف

 الج ة الصادرة عن ا: محمد بن حبراهيم شيخ القبيلة بإقليم تزنيت

 بن أمحداهلل  الج ة المعنية بالوايقة: مسعود بن عبد

 نوع ا: ش ادة

  .1901دجنبر سنة  23هي موافق 1311محر  عا   28تاريخ ا: 

 لوايقة: محمد بنباركداحب ا

 .مالحظات: خل  ا الترمجة حىل ال رنسية
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 91الرقم: 

 موضوع الوايقة: بطاقة التعريف المدرسية

 الج ة الصادرة عن ا: اانوية غورو )الرباط(

 Mougnio Tgay  الج ة المعنية بالوايقة:

 بطاقة نوع ا:

 1909-1908تاريخ ا: 

 .داحب الوايقة: محمد بنبارك
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 92الرقم: 

 وضوع الوايقة: بناش الحالة المدنيةم

 الج ة الصادرة عن ا: المصلحة البلدية الدار البيضا 

 René PARA الج ة المعنية بالوايقة:

 بناش نوع ا:

 1937فبراير  14تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: محمد بنبارك

 .1937مالحظات: أول بناش الحالة المدنية   المغرب سنة 
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 93الرقم: 

 ة: جواز س ر   ع د الحمايةموضوع الوايق

 الج ة الصادرة عن ا: الحماية ال رنسية

 . قاددا مرسيليا لطلب 1890الج ة المعنية بالوايقة: عامل مغربر مزداد   

 شغل

 نوع ا: جواز س ر

 1922يوليوز  0تاريخ ا: 

 .داحب الوايقة: محمد بنبارك
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 90الرقم: 

 موضوع الوايقة: عقد نكاش

 ا: محمد بن حبراهيم التمريالج ة الصادرة عن 

 الج ة المعنية بالوايقة: زوليخا ويوسف

 نوع ا: عقد

 هي1205تاريخ ا: ربي  الثاين عا  

 داحب الوايقة: محمد بنبارك

 . 1829مالحظات: موافق 
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 95الرقم: 

موضوع الوايقة: وايقة عن نزع الملكية بإددار ظ ير شريف يوس ر بالتخيل 

قابل امانية فرنكات للمتر الواحد المربي    عن أرض فاس الجديد وذلك م

 موض  آخر.

 الج ة الصادرة عن ا: قاضر فاس العليا محمد بن حدريس البدراوي

 الج ة المعنية بالوايقة: أدحاب أرض فاس الجديد

 نوع ا: ظ ير شريف

  1927يوليوز سنة  34هي الموافق 1301محر  عا   34تاريخ ا: الرباط   

 د بنبارك داحب الوايقة: محم

 مالحظات: مم ورة بختم القاضر.
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 91الرقم: 

موضوع الوايقة: تصالح وات اق عيىل تقسييم المنياف  )األميالك ال الحيية( 

المتشاجر حول ا: الكرموس ال ندي )أبناري(ظ وذلك باالحتكا  حىل أعييان 

الدواوير المجياورة اللتحياق بيل ذي حيق بحقيهظ مي  اعتبيار االسيتغالل 

للملكية ألن األشجار نبتيت   طرييق عميومر )للسيكة أو  للمن عة فقط ال

 ووقف عىل العمو . >حبس عىل الطريق<تاسوبت( ف ر حذن 

الج ة الصادرة عن ا: محمد بن محمد بن عيل األسطائر وعمر بين مسيعود 

 بن عيل بن منصور الحامدي 

 الج ة المعنية بالوايقة: محمد بن مبارك وآخرون

 نوع ا: وتصالح وات اق

 هي1113ريخ ا: شعبان عا  تا

 داحب الوايقة: محمد بنبارك

 . 1709مالحظات: موافق 
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 97الرقم: 

موضوع الوايقة: نزاع ومشاجرات دامية بين فخ ات قبيلة أيت أمحيدظ حقلييم 

  19/هي13تزنيت   القرن 

 الج ة الصادرة عن ا: محمد بن محمد األنسطائر

 ميديالج ة المعنية بالوايقة: عيل بن محمد الح

 نوع ا: نزاع

 هي1225تاريخ ا: أول ش ر ذو القعدة عا  

 داحب الوايقة: محمد بنبارك

 .هي1814مالحظات: موافق 



 012 

 98الرقم: 

 موضوع الوايقة: تحريم التبغ

 الج ة الصادرة عن ا: بدون

 الج ة المعنية بالوايقة: بدون

 نوع ا: وايقة

  1172/هي1483تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: محمد بنبارك

مالحظات: م  اإلشارة حىل دور البرتغاليين   حدخيال التبيغ حىل المغيرب   

القرن العاشر أو القرن الحادي عشر ال جريظ عبر أبادير )سوس(ظ وهنياك 

 آرا  مختل ة ومتعددة عن حكم تناوله وبيعه.
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 99الرقم: 

: بي  أمالك فالحيية مين طيرف اميرأة بيإذن زوج يا الثياين موضوع الوايقة

السلطان الموىل حسيماعيلظ وذليك ألجيل من عية  وج ا سكة 10ين وبمثقال

 أبنائ ا والقتدا  عقودهم وسائر ما سرق من م.

 الج ة الصادرة عن ا: سعيد بن الحسن بن عيل

 الج ة المعنية بالوايقة: خديجة بنت أمحد بن محمد بن عيل بن موس 

 نوع ا: عقد بي 

 هي1137ذي حجة عا   بل تاريخ ا: د ر عا 

 احب الوايقة: محمد بنباركد

 . 1725مالحظات: موافق 
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 144الرقم: 

 19موضوع الوايقة: من الرسائل العائلة واإلخوانيية   القيرنيين الماضييين 

  .24و

 الج ة الصادرة عن ا: بدون

 الج ة المعنية بالوايقة: محمد المخزومر الطنبالوي

 نوع ا: رسائل

 هي1341تاريخ ا: مجاد  األوىل عا  

 ب الوايقة: محمد بنباركداح

 . 1883مالحظات: موافق 
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 141الرقم: 

 موضوع الوايقة: ورقتان   القاموس العربر األمازيغر

 الج ة الصادرة عن ا: بدون

 الج ة المعنية بالوايقة: بدون

 نوع ا: معجم

 تاريخ ا: بدون

 داحب الوايقة: محمد بنبارك 

 مالحظات: تق    ورقتين.



 011 

 142الرقم: 

 الوايقة: نوازل وفتاو  فق يةموضوع 

 الج ة الصادرة عن ا: بدون

 الج ة المعنية بالوايقة: بدون

 نوع ا: نوازل فق ية

 تاريخ ا: بدون

 داحب الوايقة: محمد بنبارك 

 مالحظات: تق    ورقتين.



 017 

 143الرقم: 

 موضوع الوايقة: ورقة من مصحف شريف )بداية سورة الرعد(

 الج ة الصادرة عن ا: 

 المعنية بالوايقة: الج ة

 نوع ا: المصاحف

  13/هي7تاريخ ا: ترج  حىل القرن 

 داحب الوايقة: محمد بنبارك

 .مالحظات:   رق الغزال
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 140الرقم: 

موضوع الوايقة: عقد ج از ونكاش لعائشة بنت عبيد اليرمحن بآييت حسيين 

 الكربانية النظي ية بإقليم تارودانت.

 الج ة الصادرة عن ا: عدل

 لمعنية بالوايقة: آيت حسين الكربانية النظي يةالج ة ا

 نوع ا: عقد

  1890-هي1312ربي  األول عا   9تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: محمد بنبارك

 .مالحظات: وايقة قديمة مكتوبة عىل اللوش الخشبر
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 145الرقم: 

 موضوع الوايقة: وبالة بي 

 الج ة الصادرة عن ا: الطيب بن عيل أدغير الوفراين

 ة المعنية بالوايقة: سعيد بن...الج 

 نوع ا: وبالة

 هي1297تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: محمد بنبارك

 مالحظات: بتبت عىل لوحة خشبية.
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 141الرقم: 

 موضوع الوايقة: حش اد

 الج ة الصادرة عن ا: عيس  األنزي بن يحي 

 الج ة المعنية بالوايقة: محمد بن الحاج محمد نيت البربوبر

 دنوع ا: حش ا

 هي1382تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: محمد بنبارك

 مالحظات: مكتوب عىل لوحة خشبيةظ ومم ور بختم أمحر.
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 147الرقم: 

 شجرة التين بثمن أربعة وجوه... 03موضوع الوايقة: عقد بي  

 الج ة الصادرة عن ا: عبد الرمحن عيل

 الج ة المعنية بالوايقة: محمد بن عيل بن محمد من أيت يعقوب.

 ع ا: عقد نو

  1743 /هي1115تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: محمد بنبارك

 .مالحظات: مكتوبة عىل لوحة خشبية
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 148الرقم: 

موضوع الوايقة: عقد شيرا  أميالك فالحيية بأييت يعقيوب وتبيادل أميالك 

 فالحية من نخيل بموض  تيزبمضين

 الج ة الصادرة عن ا: عيل بن سعيد

 لرمحن بن محمد بن محمد النظ رالج ة المعنية بالوايقة: عبد ا

 نوع ا: عقد

  1738-هي1151تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: محمد بنبارك

 .مالحظات: بتبت عىل لوحة خشبية
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 مركز مراكش

 149الرقم: 

موضوع الوايقة: متخّلف السيد محمد بن الحاج حبراهيم المرابشير اليدباغ 

 هي1304المتوىف سنة 

 الج ة الصادرة عن ا: عدول

 المعنية بالوايقة: محمد بن الحاج حبراهيم المرابشر الدباغ الج ة

 نوع ا: تقييد

 هي1300ربي  النبوي  19تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: خليل النادري

 .مالحظات: من مكان حومة البروديين بمراب  بدريبة البزيوي
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 114الرقم: 

 موضوع الوايقة: حابات النسب الشريف المحمدي

 أبو القاسم بن موس  الج ة الصادرة عن ا:

 السعدي بن أبر فارس اهللالج ة المعنية بالوايقة: عبد 

 نوع ا: األنساب

 هي993مجاد  الثاين عا   15تاريخ ا: 

 المدينة: مراب 

 حامل ا: َرّق 

 داحب الوايقة: خليل النادري

 .57وعرض ا  55مالحظات: طول ا 
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 111الرقم: 

 نةحسالش ادة عىل الخدمة موضوع الوايقة: 

 السلطان محمد بن يوسف بن الحسنالج ة الصادرة عن ا: 

 عباس بن دحانالج ة المعنية بالوايقة: 

 ظ ير امتيازنوع ا: 

 هي1357مجاد  الثاين عا   0الرباط   تاريخ ا: 

 .عبد العزيز بول ناداحب الوايقة: 
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 112الرقم: 

 عمليات الت نئة   الرحامنة ومس يوةموضوع الوايقة: 

 سيدي محمد بن يوسفادرة عن ا: الج ة الص

 موالي عرفةالج ة المعنية بالوايقة: 

 ظ ير نوع ا: 

 هي1313رمضان عا   21تاريخ ا: 

 .جع ر النادريداحب الوايقة: 
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 113الرقم: 

 موضوع الوايقة: حجازة للطاهر بن الحسن العلوي

 الج ة الصادرة عن ا: محمد بن قاسم القادري

 لطاهر بن أمير المومنين موالي الحسن العلويالج ة المعنية بالوايقة: ا

 نوع ا: حجازة

 تاريخ ا: بدون

 .داحب الوايقة: جع ر النادري
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 110الرقم: 

 عقد حرااةموضوع الوايقة: 

 عدولالج ة الصادرة عن ا: 

 وراة لحسن بن محمد العربر الخلو الج ة المعنية بالوايقة: 

 عقدنوع ا: 

 هي1309د ر عا   18تاريخ ا: 

 .جع ر النادريحب الوايقة: دا
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 115الرقم: 

 موضوع الوايقة: عقد شرا 

 الج ة الصادرة عن ا: عدول

 الج ة المعنية بالوايقة: عماس الخلو  وحخوانه

 نوع ا: عقد 

 هي1309د ر عا   18تاريخ ا: 

 .داحب الوايقة: جع ر النادري
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 111الرقم: 

 موضوع الوايقة: ذمة مالية

 القاضر عبد الرمحنالج ة الصادرة عن ا: 

 الج ة المعنية بالوايقة: عيل بن الرباطر الشداين لمباربر وآخرون

 نوع ا: وايقة

 هي1332ربي  األول عا  24تاريخ ا: 

 بن عبد الشا  اهللداحب الوايقة: عبد 

 .مالحظات: وبظ رها حش اد بأدا  الديون
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 117الرقم: 

 موضوع الوايقة: ذمة مالية

 القاضر عبد الرمحن الج ة الصادرة عن ا:

 الج ة المعنية بالوايقة: عيل بن الرباطر الشداين لمباربر وآخرون

 نوع ا: وايقة

 هي1332ربي  األول عا  24تاريخ ا: 

 بن عبد الشا  اهللداحب الوايقة: عبد 

 مالحظات: وبظ رها حش اد بأدا  الديون.
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 118الرقم: 

 ذمة ماليةموضوع الوايقة: 

 عدول: الج ة الصادرة عن ا

 محمد بن بودربة الزرامر اليابرينرالج ة المعنية بالوايقة: 

 وايقةنوع ا: 

 هي1329مجاد  الثانية عا   24تاريخ ا: 

 بن عبد الشا  اهللعبد داحب الوايقة: 

 ش اد ما تحت يده و  حوزته.ح مالحظات:
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 119الرقم: 

 ذمة ماليةموضوع الوايقة: 

 بدونالج ة الصادرة عن ا: 

 قاسم بن الحاج بن الزوينالمعنية بالوايقة: الج ة 

 وايقةنوع ا: 

 بدونتاريخ ا: 

  بن عبد الشا  اهللعبد  داحب الوايقة:

 من شعير وقمح وفول وجلبان. مالحظات:
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 124الرقم: 

 سلف زريعة الكتان والشعير من الغير موضوع الوايقة: 

حةالج ة الصادرة عن ا:   ابن الحاج العربر الدع

 محمد بن بوعزة الّدحايل الزعريلمعنية بالوايقة: الج ة ا

 وايقةنوع ا: 

 هي1329ربي  النبوي عا   21تاريخ ا: 

 بن عبد الشا  اهللعبد داحب الوايقة: 

 ذمة مالية. مالحظات:
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 121الرقم: 

 موضوع الوايقة: ذمة مالية

 ي رالج ة الصادرة عن ا: محمد بن المختار ال

 حمد بن الت امرمالج ة المعنية بالوايقة: 

 وايقةنوع ا: 

 هي1319 شوال عا  17تاريخ ا: 

 بن عبد الشا  اهللعبد داحب الوايقة: 

 من الخيل والجمال. مالحظات:
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 122/1الرقم: 

 موضوع الوايقة: ديوان التاجر موس  عمار

 الج ة الصادرة عن ا: خلي ة قنصل بلجيكا بالدار البيضا 

 دار البيضا الج ة المعنية بالوايقة: عامل ال

 نوع ا: وايقة

  1892 /هي1314ربي  الثاين عا   5تاريخ ا: 

 بن عبد الشا  اهللعبد داحب الوايقة: 

 علي ا ختم قنصلية بلجيكا. مالحظات:
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 122/2الرقم: 

 حول رسالة خلي ة قنصل بلجيكا بالدار البيضا موضوع الوايقة: 

 البيضا   عامل الدارالسيد عبد الرمحن الج ة الصادرة عن ا: 

 عبد السال  بن محمد بن رشيدالج ة المعنية بالوايقة: 

 وايقةنوع ا: 

  1892 -هي 1314ربي  الثاين  5تاريخ ا: 

 بن عبد الشا  اهللعبد داحب الوايقة: 

 .بتبت   ظ ر الوايقة مالحظات:
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 123الرقم: 

 .114مجموعة من األغنا ظ وعددها    ال مة:موضوع الوايقة: 

 محمد بن عبد السال ادرة عن ا: الج ة الص

 محمد بن الت امر العباريالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالةنوع ا: 

  1921 /هي1330رجب ال رد عا   3تاريخ ا: 

 .بن عبد الشا  اهللعبد داحب الوايقة: 
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 120الرقم: 

 موضوع الوايقة: دف  ما   ذمة الحاج عمار

 الج ة الصادرة عن ا: عيل بن هاشم

 ة المعنية بالوايقة: محمد بن الت امر العباريالج 

 نوع ا: رسالة

 تاريخ ا: بدون

 .بن عبد الشا  اهللداحب الوايقة: عبد 
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 125الرقم: 

موضوع الوايقة: شكاية محمد بن الحاج الوراق الحريزي البيضاويظ وفرار 

 زوجته بالحوائج الم يدة 

 الج ة الصادرة عن ا: موالي عبد العزيز بن الحسن

 الج ة المعنية بالوايقة: عبد السال  بن رشيد

 نوع ا: رسالة سلطانية

  1883 /هي1311حجة الحرا  عا   22تاريخ ا: 

 بن عبد الشا  اهللداحب الوايقة: عبد 

مالحظات: هر عبارة عن بت يية سلسيلت ا فضيةظ سيل ا ظ جالبييةظ مدجية 

 مرجانا.
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 121الرقم: 

 رض فالحيةموضوع الوايقة: المن  من استغالل أ

 الج ة الصادرة عن ا: قنصل بلجيكا بالدار البيضا  

 الج ة المعنية بالوايقة: أمحد بن القائد عبد السال 

 نوع ا: رسالة

  1944 /هي1324رمان عا   5تاريخ ا: 

 بن عبد الشا  اهللعبد داحب الوايقة: 

 .علي ا ختم القنصلية مالحظات:
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 127الرقم: 

 أرض مرهونة موضوع الوايقة: حول قطعة

 الج ة الصادرة عن ا: محمد بن عبد السال  رشيد

 الج ة المعنية بالوايقة: أبو بكر بن زنيبر

 نوع ا: رسالة

 هي1330مجاد  األوىل عا   22تاريخ ا: 

 بن عبد الشا  اهللعبد داحب الوايقة: 

 المكلف بأمور فالحت ا محمد بن الت امر العباري. مالحظات:
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 128الرقم: 

 التودية عىل السيد محمد الت امر   عملهالوايقة: موضوع 

 محمد بن عبد السال الج ة الصادرة عن ا: 

 الشيخ محمد بن أبر الطيبالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالةنوع ا: 

 بدونتاريخ ا: 

 .بن عبد الشا  اهللعبد  داحب الوايقة:



 000 

 129الرقم: 

 طلب تسريح مسجونموضوع الوايقة: 

 محمد بن العربر السعيديعن ا:  الج ة الصادرة

 محمد الت امر الحريزيالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالةنوع ا: 

  1914 /هي1329 محر  الحرا  عا  18تاريخ ا: 

 .بن عبد الشا  اهللعبد داحب الوايقة: 
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 134الرقم: 

 دف  ما تبق  من المال للتاجر حسحاق بن قصيصرموضوع الوايقة: 

 الشربة النمساوية المغربية بطنجة: الج ة الصادرة عن ا

 محمد بن الت امر العباريالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالةنوع ا: 

 1910مارس  8طنجة   تاريخ ا: 

 بن عبد الشا  اهللعبد داحب الوايقة: 

 .علي ا ختم الشربةمالحظات:
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 131الرقم: 

 موضوع الوايقة: حرسالة مخسون رياال   البريد

 طنجة -عن ا: الشربة النمساوية المغربية  الج ة الصادرة

 الج ة المعنية بالوايقة: محمد بن الت امر الحريزي العباري

 نوع ا: رسالة

 هي1332مجاد  الثانية عا   18تاريخ ا: 

 بن عبد الشا  اهللعبد داحب الوايقة: 

 علي ا ختم الشربة .... مالحظات:
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 132الرقم: 

 موضوع الوايقة: تحديد موعد

 ة الصادرة عن ا: قنصل هولندا بالدار البيضا الج 

 الج ة المعنية بالوايقة: محمد بن محمد الت امر

 نوع ا: رسالة

 1923شتنبر سنة  22تاريخ ا: 

 بن عبد الشا  اهللداحب الوايقة: عبد 

 مالحظات: علي ا ختم القنصلية.
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 133الرقم: 

بين قصيصير  موضوع الوايقة: ورقة السمسارة وتوجي  يا للتياجر حسيحاق

 بالدار البيضا 

 الج ة الصادرة عن ا: الشربة النمساوية المغربية ممثال عن ا مسعود برحيم

 الج ة المعنية بالوايقة: محمد بن الت امر الحريزي العباري

 نوع ا: رسالة

 1913نونبر  13هي موافق 1331حجة الحرا  عا   3تاريخ ا: 

 بن عبد الشا  اهللعبد داحب الوايقة: 

 علي ا ختم القنصلية ... حظات:مال
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 130الرقم: 

 نائب   ال الحةموضوع الوايقة: 

 قنصل بريطانيا بطنجةالج ة الصادرة عن ا: 

 محمد بن الت امر الحريزي العباريالج ة المعنية بالوايقة: 

 ورقة حداريةنوع ا: 

 1912هيظ أول يناير 1334محر   14تاريخ ا: 

 الشا  بن عبد اهللعبد داحب الوايقة: 

مين ال صيل التاسي  مين شيروط مدييد حيول   ظ رها نسخة  مالحظات:

المتعلمين وال الحة والمتوظ ين اآلخرين ... وه ه الوايقة تؤرخ للعياملين 

 المغاربة م  دولة بريطانيا   المغرب.
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 135الرقم: 

 موضوع الوايقة: مخالطة ال رنسيين 

 المغربالج ة الصادرة عن ا: الم وضية ال رنسية   

 الج ة المعنية بالوايقة: محمد بن الت امر الحريزي العباري

 نوع ا: ورقة حدارية

 1912أبريل  24تاريخ ا: 

 بن عبد الشا  اهللداحب الوايقة: عبد 

ال ي نص   أحد  1884مالحظات:   ظ رها ت بير بقرارات مؤتمر مدريد 

 فصوله عىل الحماية القنصلية بالمغرب.
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 131الرقم: 

 التاجر لبيسون بالدار البيضا ضوع الوايقة:   خدمة مو

 الم وضية البلجيكية   الدار البيضا الج ة الصادرة عن ا: 

 محمد بن الت امر الحريزي العباريالج ة المعنية بالوايقة: 

 ورقة حداريةنوع ا: 

 هي1323شوال عا   12تاريخ ا: 

 بن عبد الشا  اهللعبد داحب الوايقة: 

 .51لي ا ختم الم وضية البلجيكية رقم ع مالحظات:
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 137الرقم: 

 موضوع الوايقة:   خدمة التاجر لبيسون بالدار البيضا 

 الج ة الصادرة عن ا: الم وضية البلجيكية بالدار البيضا 

 الج ة المعنية بالوايقة: محمد بن محمد بن الت امر الحريزي العّباري

 نوع ا: ورقة حدارية

 1945موافق دجنبر  /هي1323ا  شوال ع 12تاريخ ا: 

 بن عبد الشا  اهللداحب الوايقة: عبد 

 .55مالحظات: علي ا ختم الم وضية البلجيكية رقم 
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 138الرقم: 

 موضوع الوايقة:   خدمة التاجر لبيسون بالدار البيضا 

 الج ة الصادرة عن ا: الم وضية البلجيكية بالدار البيضا 

 د بن محمد الكرومر الحريزي العّباريالج ة المعنية بالوايقة: محم

 نوع ا: ورقة حدارية

 1945دجنبر عا   /هي1323شوال عا   12تاريخ ا: 

 بن عبد الشا  اهللداحب الوايقة: عبد 

 .57مالحظات: علي ا ختم الم وضية البلجيكية رقم 
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 139الرقم: 

 موضوع الوايقة:   خدمة التاجر لبيسون بالدار البيضا 

 رة عن ا: الم وضية البلجيكية بالدار البيضا الج ة الصاد

 الج ة المعنية بالوايقة: محمد بن الت امر الحريزي العّباري

 نوع ا: ورقة حدارية

 1941 عا  موافق دجنبر /هي1320عا   ذو القعدة 5تاريخ ا: 

 بن عبد الشا  اهللداحب الوايقة: عبد 

 .10مالحظات: علي ا ختم الم وضية البلجيكية رقم 
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 104الرقم: 

 موضوع الوايقة:   خدمة التاجر لبيسون بالدار البيضا 

 الج ة الصادرة عن ا: الم وضية البلجيكية بالدار البيضا 

 الج ة المعنية بالوايقة: محمد بن محمد بن الت امر الحريزي العّباري

 نوع ا: ورقة حدارية

 هي1320قعدة عا   5تاريخ ا: 

 بد الشا بن ع اهللداحب الوايقة: عبد 

 .15مالحظات: علي ا ختم الم وضية البلجيكية رقم 
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 137الرقم: 

 موضوع الوايقة:   خدمة أحد رعية البلجيك التاجر لبيسون بالدار البيضا 

 الج ة الصادرة عن ا: الم وضية البلجيكية بالدار البيضا 

 الج ة المعنية بالوايقة: عبد الصا  بن محمد الت امر الحريزي

 ورقة حدارية نوع ا:

 1943موافق دجنبر  /هي1321شوال عا   11تاريخ ا: 

 بن عبد الشا  اهللداحب الوايقة: عبد 

 .73مالحظات: علي ا ختم الم وضية البلجيكية رقم 
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 مركز الرباط

 102الرقم: 

 ال صل م  جنس الصبنيول   قضية تطوانموضوع الوايقة: 

 باشدور طنجةالج ة الصادرة عن ا: 

 بدونلمعنية بالوايقة: الج ة ا

 وايقةنوع ا: 

 هي1284ربي  األول  3تاريخ ا: 

 ن يسة القادريداحب الوايقة: 

 ب يل ا ضميمة عن مست اد المراسر بطنجة وتطوان. مالحظات:
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 103الرقم: 

 موضوع الوايقة: دنوف المؤرخين

الج ة الصادرة عن ا: محمد بن محمد بن محمد بين عييل اليدبايل السيلوي 

  1905 /هي1310 سنة المتوىف

 الج ة المعنية بالوايقة: بدون

 وايقة نوع ا: 

 بدونتاريخ ا: 

  ن يسة القادري داحب الوايقة:

 أوراق. 3تضم  مالحظات:
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 100الرقم: 

 موضوع الوايقة: حول مداخيل بيت المال

 الج ة الصادرة عن ا: موالي عبد العزيز

البادية عربا وبربرا الي ين مين م الج ة المعنية بالوايقة: عمال حيالته من أهل 

 بنو مطير وجروان ...

 نوع ا: رسالة

 هي1312ربي  األول عا   11تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: ن يسة القادري

مالحظات: و  ظ رها نسخة من بتاب السيلطان سييدي محميد بين عبيد 

 هي.1298مجاد  األوىل عا   25الرمحن العلوي مؤرخة   
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 105الرقم: 

 يقة: بي ية عمارة الرومانيين القدما  بمدن المغربموضوع الوا

الج ة الصادرة عن ا: محمد بن محمد بن محمد بين عييل اليدبايل السيلوي 

  1905 /هي1310المتوىف سنة 

 بدونالج ة المعنية بالوايقة: 

 وايقة )وهر عبارة عن ورقتين من ردتين(نوع ا: 

 بدونتاريخ ا: 

 ن يسة القادريداحب الوايقة: 

 نقلت حىل بناش أخبار شالة. ظات:مالح
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 101الرقم: 

 حول زيارته حىل حسبانياموضوع الوايقة: بطاقة بريدية 

 لي ر بروفنصالالج ة الصادرة عن ا: 

محمد بن محمد بن محمد بن عيل اليدبايل السيلوي الج ة المعنية بالوايقة: 

  1905 /هي1310المتوىف سنة 

 بطاقة بريديةنوع ا: 

   1925ماي  9مجريط تاريخ ا: 

 ن يسة القادريداحب الوايقة: 

 بتب ا المستعرب ال رنسر باللغة العربية. مالحظات:
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 107الرقم: 

 سال   الموشحات األندلسيةموضوع الوايقة: 

 جورج بوالن )مستعرب فرنسر(الج ة الصادرة عن ا: 

محمد بن محمد بن محمد بن عيل اليدبايل السيلوي الج ة المعنية بالوايقة: 

  1905 /هي1310لمتوىف سنة ا

 رسالةنوع ا: 

 بدونتاريخ ا: 

  ن يسة القادري داحب الوايقة:

   د حتين. مالحظات:
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 108الرقم: 

 مجموع التواشيح الم بور فيه أعال  سال ...موضوع الوايقة: 

 محمد بن عيل الدبايل السلويالج ة الصادرة عن ا: 

 رب فرنسر(جورج بوالن )مستعالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالةنوع ا: 

 هي1311مجاد  األوىل عا   9سال   تاريخ ا: 

 ن يسة ال هبرداحب الوايقة: 

 م  طلب بتابين: مجموع التواشيحظ وجغرافية ال زاري. مالحظات:
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 109الرقم: 

 افتتاش المؤتمر السنوي للدروس الراقية بالمغربموضوع الوايقة: 

 مدير العا (السيد هردي )الالج ة الصادرة عن ا: 

 محمد بن عيل الدبايل السلويالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالةنوع ا: 

 هي1339رمضان المعظم عا   11تاريخ ا: 

 ن يسة القادريداحب الوايقة: 

 برئاسة المقيم العا  المشير ليوطر.مالحظات:
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 154الرقم: 

 حول مقتل أخيه م  والدهموضوع الوايقة: 

 اإلميامر الكيريم المظ يري الناديري الزييداين العيلالج ة الصادرة عن ا: 

 الحسنر ال اطمر ال اشمر السلطاين

 رئيس الدولة القشتاليةالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالةنوع ا: 

 هي1423محر  الحرا  عا   10مراب  تاريخ ا: 

 ن يسة القادريداحب الوايقة: 

نسييخة مصييورةظ مكتوبيية بخييط نسييخرظ وهيير غريبيية    مالحظييات:

  ا المألوف   الرسائل السلطانية.شكل
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 151الرقم: 

 توليف عن الويل الصالح السيد بال مينوموضوع الوايقة: 

 أمحد سكيرجالج ة الصادرة عن ا: 

 محمد بن عيل الدبايلالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالةنوع ا: 

 هي1354ربي  النبوي عا   26تاريخ ا: 

 .ن يسة القادريداحب الوايقة: 
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 152 الرقم:

 موضوع الوايقة: شرش الشمائل وشرش البردة لسيدي حبراهيم

 الج ة الصادرة عن ا: أمحد بن محمد بن حبراهيم

 الج ة المعنية بالوايقة: محمد بن عيل الدبايل

 نوع ا: رسالة

 هي 1322محر  عا   19تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: ن يسة القادري

مراب  وأغمات مين  مالحظات:خط التعارجرظ داحب اإلعال  بمن حل

 األعال .
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 153الرقم: 

سيدي أبر درقة من خالل الظ ائر  اهللموضوع الوايقة: رسالة حول ذرية ويل 

 الملوبية

 الج ة الصادرة عن ا: محمد بن عيل الدبايل

 الج ة المعنية بالوايقة: عبد الرمحن بن زيدان

 نوع ا: رسالة

 هي1351شعبان عا   1تاريخ ا: 

  يسة القادريداحب الوايقة: ن

 –الحكومية الشيري ة )المخيزن(  مالحظات: مرفقة بظرف ياظ مختيو  علييه

 مكناس.



 019 

 150الرقم: 

أسئلة حول حدخال عين عتيقظ وموق  دار السيكة بالربياطظ موضوع الوايقة: 

 وموق  آلز ظ ومشرع الرملةظ وأعمال الموىل سليمان

 بن العباس الجراري اهللعبد الج ة الصادرة عن ا: 

 محمد بن عيل السلوي ة المعنية بالوايقة: الج

 رسالةنوع ا: 

 هي1314رجب عا   8تاريخ ا: 

 .ن يسة القادريداحب الوايقة: 
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 155الرقم: 

موضوع الوايقة: حول اسم البليدة المضيروب في يا دينيار األميير عييل بين 

 يوسف بن تاش ين

 الج ة الصادرة عن ا: محمد بن الحسن 

 محمد بن عيل الدبايل الج ة المعنية بالوايقة:

 نوع ا: رسالة

 هي1308رمضان عا   0تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: ن يسة القادري

القيوانين الشيرعية واألحكيا  وأيضا طلب مجلة تحتيوي عيىل  مالحظات:

 الحديثة المطابقة للكتب ال ق ية.



 071 

 تطوانمركز 

 151 الرقم:

 بناش المراسالت اإلدارية   الع د الخلي رموضوع الوايقة: 

 المنطقة الخلي يةالصادرة عن ا: الج ة 

 مختل ةالج ة المعنية بالوايقة: 

 بناشةنوع ا: 

 1927دجنبر  21شتنبر و  8ما بين تاريخ ا: 

 عبد اللطيف زباغ داحب الوايقة:

 أوراق ضمن بناش. 3يتضمن  مالحظات:
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 157 الرقم:

 اسالت اإلدارية   الع د الخلي رربناش المموضوع الوايقة: 

 المنطقة الخلي ةادرة عن ا: الج ة الص

 مختل ةالج ة المعنية بالوايقة: 

 بناشةنوع ا: 

  1927دجنبر  15شتنبر و  3ما بين تاريخ ا: 

 عبد اللطيف زباغداحب الوايقة: 

 ورقتان   أول الكناش. مالحظات:
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 158 الرقم:

  ميثاق جامعة الدول العربية موضوع الوايقة:

 ول العربيةجامعة الدالج ة الصادرة عن ا: 

 الدول العربيةالج ة المعنية بالوايقة: 

 ميثاقنوع ا: 

 1905تاريخ ا: 

 عبد اللطف زباغداحب الوايقة: 

 د حةظ له بداية وهناية. 12يق     مالحظات:
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 159 الرقم:

أن اس من حياة أمير المومنين ميوالي الحسين األول قبيل موضوع الوايقة: 

 السلطنة ...

 )؟(الج ة الصادرة عن ا: 

 )؟(الج ة المعنية بالوايقة: 

 وايقةنوع ا: 

 غير م بورتاريخ ا: 

 عبد اللطيف زباغداحب الوايقة: 

 .3عدد أوراق ا  مالحظات:
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 114الرقم: 

العضوية الشرفية   مجليس القيرويين للسييد محميد بين موضوع الوايقة: 

 موس  وزير األوقاف

 السلطان محمد بن يوسف الج ة الصادرة عن ا: 

 محمد بن موس  وزير األوقافة المعنية بالوايقة: الج 

 ظ يرنوع ا: 

 هي1312مجاد  الثانية عا   11تاريخ ا: 

 عبد اللطيف زباغداحب الوايقة: 

 بعادمة فاس.مالحظات:



 071 

 111الرقم: 

 حول تحديد تاريخ س ره حىل طنجةموضوع الوايقة: 

 السلطان محمد بن يوسفالج ة الصادرة عن ا: 

 موالي الحسن بن الم ديبالوايقة:  الج ة المعنية

 ظ يرنوع ا: 

 هي1315رمضان المعظم عا   27تاريخ ا: 

 .عبد اللطيف زباغداحب الوايقة: 
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 112الرقم: 

موضوع الوايقة: حع ا  السيد محمد بن عبد القيادر بين موسي  مين وظي ية 

 وزير األحباس

 الج ة الصادرة عن ا: الحسن بن الم دي 

 يقة: محمد بن عبد القادر بن موس الج ة المعنية بالوا

 نوع ا: ظ ير

  1950دجنبر سنة  28هيظ موافق 1370مجاد  األوىل عا   2تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: عبد اللطيف زباغ

 .مالحظات: بتب بقصر المشور بتطوان
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 113الرقم: 

 حع ا  من وظي ة أمين الصندوق بديوانة العرائ  موضوع الوايقة:

 ا: الحسن بن الم ديالج ة الصادرة عن 

 الج ة المعنية بالوايقة: محمد بن عبد القادر بن موس 

 نوع ا: ظ ير

  1937أبريل سنة  1هيظ موافق 1351محر  عا   20تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: عبد اللطيف زباغ

 .مالحظات: وقبل ا تم حع ا ه من وظيف وزير األحباس
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 110الرقم: 

 ين الصندوق بديوانة العرائ الترشيح لوظيف أمموضوع الوايقة: 

 الم دي بن حسماعيل بن محمدالج ة الصادرة عن ا: 

 ن عبد القادر بن موس محمد بالج ة المعنية بالوايقة: 

 ظ يرنوع ا: 

   1922يناير سنة  0هيظ موافق 1304مجادي األوىل عا   5تاريخ ا: 

 عبد اللطيف زباغداحب الوايقة: 

يطة سيكة بان راتبه السينوي وقت يا أربعية آالف وامانمائية بسي مالحظات:

 حسبانية.
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 115الرقم: 

 موضوع الوايقة: س ر السلطان محمد بن يوسف حىل طنجة

 الج ة الصادرة عن ا: السلطان محمد بن يوسف بن الحسن 

 الج ة المعنية بالوايقة: الحسن بن الم دي 

 نوع ا: ظ ير

 هي 1311ربي  الثاين عا   11تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: عبد اللطيف زباغ

  .1907 /هي1311أبريل عا   9الس ر حىل طنجة بان يو   مالحظات:
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 111الرقم: 

موضوع الوايقة: تعيين محمد بن عبد القادر بين موسي  عضيًوا بيالمجلس 

 الخلي ر

 الج ة الصادرة عن ا: الحسن بن الم دي بن حسماعيل بن محمد

 الج ة المعنية بالوايقة: محمد بن عبد القادر بن موس 

 نوع ا: ظ ير

  1955يناير سنة  0هيظ موافق 1370مجاد  األوىل عا   9 ا: تاريخ

 عبد اللطيف زباغداحب الوايقة: 

   أول ا ختم باألزرق. مالحظات:
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 117الرقم: 

تعيين السيد محمد بن عبد القادر بن موس  لوظي ية وزيير موضوع الوايقة: 

 األحباس اإلسالمية

  يل بن محمدالحسن بن الم دي بن حسماع الج ة الصادرة عن ا:

 محمد بن عبد القادر بن موس الج ة المعنية بالوايقة: 

 ظ يرنوع ا: 

   1908أبريل سنة  8هيظ موافق 1317مجاد  األوىل عا   27تاريخ ا: 

 عبد اللطيف زباغداحب الوايقة: 

بتبت بقصر المشيور بتطيوانظ وذليك بإعيادة تنظييم المخيزن  مالحظات:

 المربزي.
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 118الرقم: 

 ايقة: تقليده الوسا  الم دي من درجة الرفعةموضوع الو

 الج ة الصادرة عن ا: الحسن بن الم دي بن حسماعيل بن محمد

 الج ة المعنية بالوايقة: عبد القادر بن محمد بن موس 

 نوع ا: ظ ير

   1937أبريل سنة  23هيظ موافق 1351د ر عا   12تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: عبد اللطيف زباغ

 نائب أمين ديوانة بنر انصار.مالحظات: هو 
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 119الرقم: 

موضوع الوايقة: ترشيح محمد بين عبيد القيادر بين موسي  لوظييف وزيير 

 أحباس المنطقة الخلي ية

 الج ة الصادرة عن ا: الحسن بن الم دي بن حسماعيل بن محمد

 الج ة المعنية بالوايقة: محمد بن عبد القادر بن موس 

 نوع ا: ظ ير

  1937أبريل سنة  1هيظ موافق 1351عا   محر  20تاريخ ا: 

 .داحب الوايقة: عبد اللطيف زباغ
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 174الرقم: 

 التوقير واالحترا موضوع الوايقة: 

 الحسن بن الم دي بن حسماعيل بن محمدالج ة الصادرة عن ا: 

 محمد بن عبد الرمحن ال زاري التطواينالج ة المعنية بالوايقة: 

 ظ يرنوع ا: 

  1909يناير سنة  5هيظ موافق 1318النبوي عا  ربي   5تاريخ ا: 

 عبد اللطيف زباغداحب الوايقة: 

 بتبت بقصر المشور بتطوان. مالحظات:



 081 

 171الرقم: 

 التوقير واالحترا موضوع الوايقة: 

 عبد الملك بن حسماعيل الشريف الحسنرالج ة الصادرة عن ا: 

 س  العلمرعمر بن موس  بن قاسم بن موالج ة المعنية بالوايقة: 

 ظ يرنوع ا: 

 هي1104ذو القعدة الحرا  عا   0تاريخ ا: 

 عبد اللطيف زباغ.داحب الوايقة: 
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 172 الرقم:

 تولية النقابة عىل األشرافموضوع الوايقة: 

 موالي حسماعيلالج ة الصادرة عن ا: 

 الحسنر العلمر الموسوي ثرالواعمر بن موس  الج ة المعنية بالوايقة: 

 ظ يرنوع ا: 

 هي1128م ل ذي القعدة الحرا  عا  اريخ ا: ت

 .عبد اللطيف زباغداحب الوايقة: 
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 173الرقم: 

 ظ ائر شري ة   التوقير واالحترا   7نسخة من موضوع الوايقة: 

 مجموعة من السالطينالج ة الصادرة عن ا: 

 بن عمر المدغري اهللبيت عبد الج ة المعنية بالوايقة: 

 ظ ائرنوع ا: 

 مجياد  الثانيية عيا  27هيي و1113ا بين منتصف ربي  الثاين عيا  متاريخ ا: 

 هي1210

 عبد اللطيف زباغداحب الوايقة: 

 مستخرجة. مالحظات:
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 170الرقم: 

شجرة الويل الصالح الشريف الحسنر موالي يعقيوب بين موضوع الوايقة: 

 محمد المعروف بجبل مغراوة

 قاضر محرا  مراب الج ة الصادرة عن ا: 

 بيت موالي يعقوب بن محمدمعنية بالوايقة: الج ة ال

 رسمنوع ا: 

 هي1281شعبان عا   18تاريخ ا: 

 عبد اللطيف زباغداحب الوايقة: 

 نسخة من رسمين اابتيتين. مالحظات:
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 175الرقم: 

 حعادة النظر   حكم قضائرموضوع الوايقة: 

 محكمة االستئنافالج ة الصادرة عن ا: 

 لمدير العا  بالمراقبة المدينةاالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالةنوع ا: 

  1931دجنبر  23هيظ موافق 1354شعبان عا   13تاريخ ا: 

 عبد اللطيف زباغداحب الوايقة: 

   أول ا أسما  العلما  من أهل تطوان. مالحظات:
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 171الرقم: 

 بنا  المساجد الثالاة بقبيلة امطالمةموضوع الوايقة: 

 )؟(الج ة الصادرة عن ا: 

 وزير العدلية بتطوان الحاج محمد أفياللالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالةنوع ا: 

  1938نونبر سنة  15هيظ موافق 1357رمضان عا   22تاريخ ا: 

 .عبد اللطيف زباغداحب الوايقة: 
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 177 الرقم:

 سيرة ال قيه محمد بن الحاج محمد ال زاريموضوع الوايقة: 

 نطرضون بلماالج ة الصادرة عن ا: 

محمد بن محمد ال يزاري الكاتيب بيإدارة المراقبية الج ة المعنية بالوايقة: 

 المدينة

 حش ادنوع ا: 

  1923يناير سنة  28تاريخ ا: 

 عبد اللطيف زباغداحب الوايقة: 

 وبجانب ا اإلش اد باللغة العربية واإلسبانية. مالحظات:
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 178الرقم: 

 ترك وظي ة موضوع الوايقة: 

 قنصل فرنسا بوجدةعن ا: الج ة الصادرة 

المراقب المدين رئيس اإلدارة البلدية بوجيدة السييد الج ة المعنية بالوايقة: 

 عبد القادر ولد موالي رشيد

 رسالةنوع ا: 

  1929فبراير سنة  7تاريخ ا: 

 عبد اللطيف زباغداحب الوايقة: 

 النص باللغة ال رنسية والعربية. مالحظات:
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 179الرقم: 

 لوق  بتطوان مدرسةة: حول بيوت موضوع الوايق

 نائب األمور الوطنيةالج ة الصادرة عن ا: 

 رئيس مجلس التعليم محمد أفياللالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالةنوع ا: 

 هي1353رجب عا   26تاريخ ا: 

 عبد اللطيف زباغ.داحب الوايقة: 
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 184 الرقم:

 موضوع الوايقة: حول دف  بيوت مدرسة لوقاش بتطوان

 ج ة الصادرة عن ا: نائب األمور الوطنية بباسال

 الج ة المعنية بالوايقة: الحاج محمد بن الت امر أفيالل

 نوع ا: رسالة

  1930أبتوبر سنة  23تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: عبد اللطيف زباغ

 مالحظات: النص بالعربية واإلسبانية.
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 181الرقم: 

 لة بطنجةتعيين أمحد المتن    العداموضوع الوايقة: 

 محمد بن حدريس الحراقالج ة الصادرة عن ا: 

الحسن بين عبيد الوهياب م يت  العدليية الشيرعية الج ة المعنية بالوايقة: 

 اإلسالمية

 رسالةنوع ا: 

 هي1314مجاد  األوىل عا   5تاريخ ا: 

 .عبد اللطيف زباغداحب الوايقة: 
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 182الرقم: 

مصيالح ديوانيات المنطقية الترشييخ لوظي ية نائيب أميين موضوع الوايقة: 

 الخلي ية

 أمحد الغنيمةالج ة الصادرة عن ا: 

 عبد القادر بن محمد بن موس الج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالةنوع ا: 

  1931 دجنبر سنة 10هيظ موافق 1355رمضان عا   29تاريخ ا: 

 عبد اللطيف زباغداحب الوايقة: 

 ة اإلسبانية وال رنسية.الرسالة مؤرخة   تطوانظ بتبت باللغ مالحظات:
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 183الرقم: 

 موضوع الوايقة: تعيين محمد بن موس  عضًوا عاماًل   مجلس األحباس

 الج ة الصادرة عن ا: أمحد الغنيمة

 الج ة المعنية بالوايقة: محمد بن موس 

 نوع ا: رسالة

  1939فبراير سنة  25هيظ موافق 1358محر  الحرا  عا   5تاريخ ا: 

 عبد اللطيف زباغداحب الوايقة: 

 .55مالحظات: سجل بوزارة األحباس بعدد 
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 180الرقم: 

نسخة من رسو  عدلية   المبيعات بيين اإلسيبان والي يود موضوع الوايقة: 

 واإلنجليز

  مجموعة من العدول الج ة الصادرة عن ا:

 مجموعةالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسو  عدليةنوع ا: 

 هي 1341ربي  الثاين عا   5تاريخ ا: 

 عبد اللطيف زباغداحب الوايقة: 

 بتب   وجه الورقة وظ رها. مالحظات:
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 185الرقم: 

 عقود بي  وشرا موضوع الوايقة: 

 مخت ةالج ة الصادرة عن ا: 

 مختل ةالج ة المعنية بالوايقة: 

 عقودنوع ا: 

 هي1379هي و 1230بتبت ما بين تاريخ ا: 

 أوطيل عبد اإلله.داحب الوايقة: 
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 وجدةمركز 

 181م: الرق

 موضوع الوايقة: توقير آل المقري

 الج ة الصادرة عن ا: السلطان الحسن بن محمد بن عبد الرمحن

 الج ة المعنية بالوايقة: الحاج عبد السال  المقري القاطن بوجدة

 نوع ا: ظ ير

 هي1345ربي  الثاين عا   18تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: بدر مقري

 .1887مالحظات: بالميالدي 
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 بني ماللمركز 

 187الرقم: 

 الثنا  عىل الخديم القائد عبد الرمحن المزبيطرموضوع الوايقة: 

 موالي عبد العزيز بن الحسنالج ة الصادرة عن ا: 

 الحن ر النادريالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالةنوع ا: 

 هي1317محر  الحرا  عا   9تاريخ ا: 

 .حشراق النادريداحب الوايقة: 
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 188الرقم: 

 وع الوايقة: وقوع البارود   الزاوية النادريةموض

 الج ة الصادرة عن ا: موالي عبد العزيز بن الحسن

 الج ة المعنية بالوايقة: الحن ر النادري

 نوع ا: رسالة

 هي1313رجب ال رد عا   11تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: حشراق النادري.
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 189الرقم: 

 وية النادريةحط ا  نار ال تنة   الزاموضوع الوايقة: 

 موالي عبد العزيز بن الحسنالج ة الصادرة عن ا: 

 الحن ر النادريالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالةنوع ا: 

 هي1313ربي  النبوي عا   3تاريخ ا: 

 حشراق النادري.داحب الوايقة: 
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 194الرقم: 

 موضوع الوايقة: تعارض بين ي ودي وناظر األحباس

 مة الشرعية بوزانالج ة الصادرة عن ا: المحك

الج ة المعنية بالوايقة: ناظر أحباس وزان الشريف موالي العربر بين أمحيد 

 الحسنر الوزاين والي ودي سنطوب ابن عمران 

 نوع ا: تعارض

  1907أبريل  12هيظ الموافق 1311ربي  النبوي عا   21تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: حشراق النادري.
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 191الرقم: 

ارضة بين ي ودي وناظر األحبياس بيوزان حيول بعي  موضوع الوايقة: مع

 الحوانيت

 الج ة الصادرة عن ا: المحكمة الشرعية بوزان

 الج ة المعنية بالوايقة: سنطوب وموس  ابن عمران

 نوع ا: تعارض

  1951يناير  10هي موافق 1377ذي القعدة عا   0تاريخ ا: 

 .داحب الوايقة: حشراق النادري
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 192الرقم: 

حرسال السيد محميد الت يامر حىل قبائيل هشيتوبة لتجدييد ايقة: موضوع الو

 الع د وحدالش ذات البين

 غير معروفالج ة الصادرة عن ا: 

 قبائل هشتوبةالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالةنوع ا: 

 بدونتاريخ ا: 

 حشراق النادري. داحب الوايقة:
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 193الرقم: 

 شرا  حانوتموضوع الوايقة: 

 المحكمة الشرعية بوزانا: الج ة الصادرة عن 

 الي ودي عمران بن سنطوبالج ة المعنية بالوايقة: 

 عقد شرا نوع ا: 

  1939مارس  14هيظ موافق 1358فاتح محر  عا  تاريخ ا: 

 حشراق النادري.داحب الوايقة: 
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 190الرقم: 

 التوقير واالحترا موضوع الوايقة: 

 سنموالي عبد العزيز بن الحالج ة الصادرة عن ا: 

 حبراهيم بن أمحد بن عبد الكريم األس رالج ة المعنية بالوايقة: 

 ظ يرنوع ا: 

 هي1310مجاد  األوىل عا   0تاريخ ا: 

 نبوية النادري.داحب الوايقة: 
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 195الرقم: 

 موضوع الوايقة: عزل من خطة وبالة الغيب بقبيلة السراغنة

 الج ة الصادرة عن ا: السلطان محمد بن يوسف

 عنية بالوايقة: أمحد بن الطاهرالج ة الم

 نوع ا: ظ ير

 هي1359رجب ال رد عا   11تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: نبوية النادري

رجب  21مالحظات: سجل ه ا الظ ير الشريف   الوزارة الكبر  بتاريخ 

 دحظ محمد المقري. 1904غشت  31عامه الموافق 
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 191الرقم: 

محد بن محمد بن محمد بن عبد السال  موضوع الوايقة: تقييد ما هنبه السيد أ

 النادري من زاوية تمكروت وزاوية أدوار بسوس.

 الج ة الصادرة عن ا: عدل

 الج ة المعنية بالوايقة: زاوية تمكروتظ وزاوية أدوار بسوس

 نوع ا: تقييد 

 هي1331رجب عا   18تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: نبوية النادري.
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 197الرقم: 

 عة وادي درعة وأحوازهطاموضوع الوايقة: 

 أبو بكر بن عيل بن يوسفالج ة الصادرة عن ا: 

 الموىل عبد الرمحن بن هشا الج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالةنوع ا: 

 نبوية النادري.داحب الوايقة: 
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 198الرقم: 

 فتو  شرعية   حكم بي  الحبسموضوع الوايقة: 

 غير م بورالج ة الصادرة عن ا: 

 غير م بورالوايقة: الج ة المعنية ب

 فتو نوع ا: 

 غير م بورتاريخ ا: 

 نبوية النادري.داحب الوايقة: 
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 199الرقم: 

 موضوع الوايقة: الدعو  بين اإلخوان

 حبراهيم بن محمد الخرواعر الصن اجرالج ة الصادرة عن ا: 

 الصن اجر العيوين حمعيل بن الج ة المعنية بالوايقة: 

 دعو نوع ا: 

 هي1311عا   شعبانتاريخ ا: 

 نبوية النادري.داحب الوايقة: 
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 244الرقم: 

موضوع الوايقة: شجرة نسب الويل الصالح سيدي أمحد بن حبراهيم بن أمحيد 

 ابن عيل التغنامر نزيل حيسك

 -الج ة الصادرة عن ا: 

 -الج ة المعنية بالوايقة: 

 نوع ا: شجرة نسب

 -تاريخ ا: 

 لمين.داحب الوايقة: محمد 
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 241الرقم: 

 موضوع الوايقة: شجرة نسب ومناقب الويل الصالح سيدي رحال الُبَدالِر

 -الج ة الصادرة عن ا: 

 -الج ة المعنية بالوايقة: 

 نوع ا: شجرة نسب

 -تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: محمد لمين.
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 242الرقم: 

 د أحنصالموضوع الوايقة: شجرة نسب الويل الصالح سيدي سعي

 -الج ة الصادرة عن ا: 

 -الج ة المعنية بالوايقة: 

 نوع ا: شجرة نسب

 -تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: محمد لمين.
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 243الرقم: 

 موضوع الوايقة: شجرة نسب الويل الصالح سيدي مصال بن أهارون

 -الج ة الصادرة عن ا: 

 -الج ة المعنية بالوايقة: 

 ا: شجرة نسبنوع 

 هي1370تاريخ ا: 

 محمد لمين.داحب الوايقة: 
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 240الرقم: 

موضوع الوايقة: شجرة نسب شرفا  سماللة <أهيل الغابية الطيير>ظ سلسيلة 

 نسب الشيخ سيدي حبراهيم بن أفلول وآخرون

 -الج ة الصادرة عن ا: 

 -الج ة المعنية بالوايقة: 

 نوع ا: شجرة نسب

 هي1388ي الحجة عا  ذ 7تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: محمد لمين

 مالحظات: ناسخ ا البشير بن أمحد بن الحسن ال روعر.
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 245الرقم: 

موضوع الوايقة: شجرة نسب الويل الصالح سييدي حسيين بين موسي  بين 

 يحي  نزيل بال آيت أباس براس الواد بسوس األقص 

 -الج ة الصادرة عن ا: 

 -قة: الج ة المعنية بالواي

 نوع ا: شجرة نسب

 هي1381تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: محمد لمين.
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 241الرقم: 

 موضوع الوايقة: شجرة نسب الويل الصالح سيدي داود بن أمحد الدادسر 

 -الج ة الصادرة عن ا: 

 -الج ة المعنية بالوايقة: 

 نوع ا: شجرة نسب

 هي1240تاريخ ا: د ر 

 محمد لمين.داحب الوايقة: 
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 247الرقم: 

 موضوع الوايقة: وسا  علوي شريف

 الج ة الصادرة عن ا: السلطان محمد بن يوسف

الج يية المعنييية بالوايقيية: ميمييون ومولييود الشيياوش بييالمخزن المحييارب 

 بالقصيبة

 نوع ا: ظ ير

 هي1359مجاد  عا   3تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: محمد لمين

 مالحظات: بعادمة الرباط.
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 248م: الرق

 وسا  علوي شريف من الدرجة الخامسةموضوع الوايقة: 

 المخزن الشريفالج ة الصادرة عن ا: 

ميمييون ومولييود الشيياوش بييالمخزن المحييارب الج يية المعنييية بالوايقيية: 

 بالقصيبة

 وسا نوع ا: 

  1928يونيو  9هيظ الموافق 1301ذي الحجة  24تاريخ ا: 

 محمد لمين.داحب الوايقة: 
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 249الرقم: 

 ظ ير امتيازموضوع الوايقة: 

 السلطان محمد بن يوسف الج ة الصادرة عن ا: 

 الج ة المعنية بالوايقة: ميمون ومولود الشاوش بمكتب القصيبة

 نوع ا: ظ ير

 هي1301ذي الحجة  24تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: محمد لمين.
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 214الرقم: 

 وسا  علوي شريفموضوع الوايقة: 

 المخزن الشريفالج ة الصادرة عن ا: 

ميمييون ومولييود الشيياوش بييالمخزن المحييارب الج يية المعنييية بالوايقيية: 

 بالقصيبة

 ظ يرنوع ا: 

  1933شتنبر  23هيظ الموافق 1352مجاد  الثانية  3تاريخ ا: 

 محمد لمين.داحب الوايقة: 
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 211الرقم: 

 ظ ير امتيازموضوع الوايقة: 

 السلطان محمد بن يوسفالج ة الصادرة عن ا: 

 ميمون بن الحاجالج ة المعنية بالوايقة: 

 ظ يرنوع ا: 

 هي1351ربي  الثاين عا  تاريخ ا: 

 محمد لمينداحب الوايقة: 

 حرر بعادمة الرباط. مالحظات:
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 212الرقم: 

بطاقة تعريف تخص الحسيين مهيو مين دوار آييت الشييخ موضوع الوايقة: 

 بدائرة مراب 

  - الج ة الصادرة عن ا:

 الحسين مهولمعنية بالوايقة: الج ة ا

 بطاقة تعريفنوع ا: 

 -تاريخ ا: 

 محمد لمين.داحب الوايقة: 
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 213الرقم: 

موضوع الوايقة: ش ادة باستقالة شيخ دوار أيت حدو أوعيل من قبيلية آييت 

 مرول حدو نبي ة من دائرة أزرو

 الج ة الصادرة عن ا: قائد دائرة أزرو

 حد نبي ةقة: الج ة المعنية بالواي

 ش ادةنوع ا: 

  1908أبريل  1تاريخ ا: 

 محمد لمين.داحب الوايقة: 
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 210الرقم: 

اعيين عمر بن بوعزة خلي ة عن القائد المعطر عيىل بعي  موضوع الوايقة: 

 ال رق من قبائل مطغرة

 السلطان يوسف بن الحسنالج ة الصادرة عن ا: 

 عمر بن بوعزةالج ة المعنية بالوايقة: 

 ظ ير: نوع ا

 هي1332ربي  الثاين عا   2تاريخ ا: 

 محمد لمينداحب الوايقة: 

ربيي   5سجل ه ا الظ ير الشريف   اليوزارة الكبير  بتياريخ  مالحظات:

 الثاين عامهظ محمد الجباص.
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 215الرقم: 

شجرة نسب الويل الصيالح أبير العنيااير أمحيد بين محميد موضوع الوايقة: 

 العشماوي الكبير

 ........درة عن ا: الج ة الصا

 ........الج ة المعنية بالوايقة: 

 شجرة نسبنوع ا: 

 .....تاريخ ا: 

 .محمد لمينداحب الوايقة: 
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