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 الثاين للمخطوطات: دليل جائزة الحسن عنوان الكتاب

 (2221برسم سنة  11)الدورة   

 طنجة -دار الحديث الكتانية التصفيف واإلخراج الفني: 

المملكة  - الرباط -الثقافة( )قطاع لشباب والرياضة: وزارة الثقافة واالناشر

 المغربية

 الرباط -المناهل ر : مطبعة داالطبع

 MO 3515 2021: رقم اإليداع القانوين

 0 -25 -692 -9920 -978 )ردمك(: الرقم الدولي المعياري للكتب



 3 

 

 تقديم

جييائزة الحسيين الثيياين للمخطوطيياتظ المح ييو    حظيير رديييد 

ظ باهتميا  ببيير 1191المكتبة الوطنية للمملكة المغربية مني  ححيداا ا سينة 

خصصينظ ب لوا بل ميا ليدي م مين متمن لدن أسات ة وباحثين وعناية فائقة 

 ووقت للعناية به وتحقيقه وحخراجه للناس.ج د 

لنييل جيائزة الحسين الثياين وبانت حصييلة المخطوطيات المقدمية 

( بتاًبيا 111) ظ2221األربعين برسم سينة الواحدة وللمخطوطات   دورهتا 

عنواًنياظ ( 251)ظ تضيم بعيا المجياميمظ مميا رفيم العنياوين ح  مخطوًطا

 (11) وعيدد المرابيز ظ( مشيارًبا31وبلغ عدد المشياربين )وايقةظ ( 211و)

 مربًزا.

ظ وحسي امه   بنيا  المخطيوط والوايائقرونظًرا ألمهية هي ا الردييد 

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

 عىل ححاطته بعناية -قطاع الثقافة  -والشباب والرياضة حردت وزارة الثقافة 

خادة تمثلت   حددار دليل واف له سنوًياظ ورقمنتيه بتعياون ميم المكتبية 

  .بالرباط الوطنية للمملكة المغربية ومؤسسة أرشيف المغرب
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ح  أن تقيد   - قطاع الثقافية-ويسعد وزارة الثقافة والشباب والرياضة 

  سياق اإلعينن  المخطوط ه ا الدليل العلمر المندرجالم تمين بالتراث 

عن نتائج جائزة الحسن الثاين للمخطوطات   هي ه اليدورةظ وهيو اليدليل 

والوايائق المتعلقة بالمخطوطيات ح  توايق البيانات ال ي سعت من خنله 

وقد تمت ف رسة المخطوطيات وفيق بطيائق تقنيية المرشحة لنيل الجائزة. 

ظ مم ذبير ريخ وفياهتماعتنت بتدوين عناوين ا وأسما  مصن ي ا وتواموحدة 

ونوع الخطظ واسيم الناسيخظ وتياريخ فاتحة الكتب المخطوطة وخواتيم اظ 

واإلشييارة ح  تحديييد القييياس والمسييطرةظ والنسييخظ وعييدد األوراقظ 

 التملكاتظ وغيرها من البيانات الود ية الم مة.

فقد تم تودي  ا من حيث موضوع اظ والج ية الصيادرة أما الواائقظ 

 ونوع اظ وتاريخ ا.ة المعنية هباظ والج عن اظ 

نأمل أن يجد القرا  والبياحثون فائيدة نافعية   هي ا اليدليل وختاًماظ 

  ويل التوفيق.واهلل  بما يسع  م عىل الودول ح  غايت م البحثيةظالمطبوعظ 
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 أعضاء اللجنة العلمية 

  للمخطوطاتلجائزة الحسن الثاين 

 (0204برسم سنة  14الدورة )

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

 الخزانة الحسنية بالرباط.

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

 المغرب بالرباط.

أستاذ جامعرظ ومدير المكتبة الوطنيية للمملكية المغربيية  حممد الفران: -3

 بالرباط.

ومحقق التيراث  ظجامعرظ وباحث وم  رسأستاذ  عبد اللطيف جيالين: -4

لرابطية با مربز الدراسات واألبحاث وححيا  التراث المخطوطظ ورئيس

 المحمدية للعلما .

وباحيث   مديريية الوايائق الملكيية أستاذ جيامعرظ  :عبد العزيز تيالين -5

 .بالرباط

رئيس مصيلحة المخطيوط والمكتبيات الترااييةظ  عبد العزيز الساوري: -6

   التراث المخطوط.باحث ومحقق 

ومحققية   تيراث اليرحنت  ةظ وباحثيةجامعي ةأستاذ :مليكة الزاهدي -7

  .المغربية
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 4021-97قرار لوزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية رقم 

 ( بإحداث4797دجنبر 2) 4122من حمرم  42بتاريخ 

 >جائزة الحسن الثاين للمخطوطات<

 وزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافيةظ

 1315مين شيعبان  11الصيادر    2-15-113بنا  عىل المرسو  رقيم 

( بشييأن اختصادييات وتنظيييم وزارة الدوليية المكل يية 1115غشييت  29)

 من ال صل السادس منهظ 9بالشؤون الثقافية والسيما ال قرة 

 قرر ما ييل: 

 الفصل األول

مجياد   21بتياريخ  1912-91من القرار اليوزاري رقيم  2غير بالمادة 

( وغير وتمم بالمادة األو  من القرار الوزاري 1191دجنبر  21) 1112و  األ

(: ج. ر. عيدد 2211سيبتمبر 21) 1135ذي القعدة  29بتاريخ  3219-11رقم 

 (: 2211نوفمبر  22) 1139محر   29بتاريخ  9312

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

طات المتعلقية بالتياريخ والحيياة المغربيية أو وهتم المخطو >للمخطوطات

التقاليييد اإلسيينميةظ والمكتوبيية باللغيية العربييية أو األمازيغييية أو بييالتعبير 

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

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

والكراسييات والميي برات واليوميييات الشخصييية واألوراق المراسيينت 

الحسييابيةظ أو مجموعييات الدراسييات واألشييعار أو حتيي  مجموعييات 

 الدراسات واألشعار واألغاين والقصص والحكايات.

ويجب أن تؤلف ه ه المخطوطات والوايائق أاير الماضير أييا بيان 

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

 من صلة أ  مجمعة   دفاتر.

 الفصل الثاين

 12بتياريخ  291-91من القرار اليوزاري رقيم  1نسخ وعوض بالمادة 

مين القيرار اليوزاري  2( ام غير بالميادة 1191يناير  19) 1121مجاد  الثانية 

( ايم بيالقرار 1191دجنبير  21من مجياد  األو  ) 21بتاريخ  1912-91رقم 

(ظ ج. ر. بتياريخ 1119يناير  1) 1119 شعبان 19بتاريخ  15-19الوزاري رقم 

-11وغير وتمم بالمادة األو  مين القيرار اليوزاري رقيم  (1119مارس  1)

 9312(ظ ج. ر. عيدد 2211سيبتمبر  21) 1135ذي القعيدة  29بتاريخ  3219

 (:2211نوفمبر  22)بتاريخ 
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 ح :  >جائزة الحسن الثاين للمخطوطات< تنقسم

 ( مربزا هر: 19( جوائز تشجيعية تمنح   ستة عشر )3)انث  -

تطوان ووجدة وفاس والرباط وبنر منل واليدار البيضيا  وميراب  

الجديدة وأبيادير وبلمييم والعييون والداخلية وتيازة والقنيطيرة ومكنياس 

 وسطات.

 وتحدد مبالغ الجوائز التشجيعية الثنث بما ييل: 

 ( درهم.12.222الف )الجائزة التشجيعية األو : عشرة آ -

 ( درهم.1.222الجائزة التشجيعية الثانية: سبعة آالف ) -

 ( درهم.5.222الجائزة التشجيعية الثالثة: مخسة آالف ) -

( درهيم تمينح 32.222جائزة تقديرية ببر  قيمت يا انايون أليف ) -

ألحسن المخطوطات ال ائزة بالجائزة التشيجيعية األو  الموزعية   السيتة 

 عشر مربزا.

تختار اللجنة العلميةظ المشار حلي ا   ال صل الرابم بعدهظ من بيين و -

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

 مناد ة( للظ ر بالجائزة التقديرية الكبر .
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 الفصل الثالث

 29بتاريخ  3219-11غير وتمم بالمادة األو  من القرار الوزاري رقم 

نيوفمبر  22)بتاريخ  9312(ظ ج. ر. عدد 2211سبتمبر  21) 1135القعدة  ذي

2211:) 

تيييودع المخطوطيييات المرشيييحة ليييد  الميييديريات الج ويييية أو 

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

المصلحة التر تسلمت اظ ويجب أن تشي م بيل وايقية بالمعلوميات الدقيقية 

الك ا والسيما اسمه العائيل والشخصير ورقيم بطاقتيه الوطنيية المتعلقة بم

 وعنوانه وم نته وهات ه بر يتأت  حرجاع الوايقة حليه.

 الفصل الرابع

 29بتاريخ  3219-11غير وتمم بالمادة األو  من القرار الوزاري رقم 

نيوفمبر  22)بتاريخ  9312(ظ ج. ر. عدد 2211سبتمبر  21) 1135ذي القعدة 

2211:) 

تعين السلطة الحكومية المكل ة بالثقافة سنويا لجنة علميةظ تتكون من 

( أعضا  مختصين   علم المخطوطات والواائقظ يع د حلي ا بتلقر 1سبعة )

الواائق والمخطوطات المرشحة التر تتسلم ا مختلف المديريات الج ويية 

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

 الثاين أعنه.

بما تتو  اللجنة تحديد ال يائز بالجيائزة التقديريية الكبير  مين بيين 

 ال ائزين بالجوائز التشجيعية الج وية األو . 

 وتنتخب اللجنة العلمية من بين أعضائ ا رئيسا ومقررا. 

 لفصل الرابع المكررا

 29بتياريخ  3219-11أضيف بالمادة الثانية من القيرار اليوزاري رقيم 

نيوفمبر  22)بتاريخ  9312(ظ ج. ر. عدد 2211سبتمبر  21) 1135ذي القعدة 

2211). 

تجتمم اللجنة العلمييةظ عنيد المداولية الن ائييةظ بكاميل أعضيائ ا   

ا معلن للمخطوطات ال يائزة. جلسة واحدة سرية ومغلقةظ تحرر تقريرا هنائي

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

 29بتياريخ  3219-11أضيف بالمادة الثانية من القيرار اليوزاري رقيم 

نيوفمبر  22)بتاريخ  9312(ظ ج. ر. عدد 2211سبتمبر  21) 1135ذي القعدة 

2211.) 
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ال يجييوز ميينح الجييائزة لمخطوطييات غييير مرشييحة أو حذا بانييت 

المخطوطات والواائق المقدمة ال تكتسر أمهية بالنسبة للتاريخ أو الحضارة 

 المغربية أو الثقافة المغربية بوجه عا .

ئيدة مخطوطيات أو وال يجوز بأي حال من األحوال منح الجيائزة ل ا

 واائق سبقت مكافأهتا.

لعضيو   > جيائزة الحسين الثياين للمخطوطيات<بما ال يجوز مينح 

 اللجنة العلمية الم بورة.

 الفصل الخامس

 29بتاريخ  3219-11غير وتمم بالمادة األو  من القرار الوزاري رقم 

بر نيوفم 22)بتاريخ  9312(ظ ج. ر. عدد 2211سبتمبر  21) 1135ذي القعدة 

2211:) 

ترجم المخطوطات والواائق ح  أدحاهبا بعد منح الجائزةظ ويحيت   

بالصور والمستنسيخات الميأخوذة من يا ليد  المكتبية الوطنيية للمملكية 

 المغربية بالرباط ولد  مؤسسة أرشيف المغرب.

 الفصل السادس

تقتطم المبالغ الممنوحة تن ي ا لل صيل األول أعينه مين اعتميادات 

 1مين ال صيل  2لة المكل ة بالشؤون الثقافية المدرجة   ال قيرة وزارة الدو

 .22بالباب 
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 الفصل السابع

 29بتاريخ  3219-11غير وتمم بالمادة األو  من القرار الوزاري رقم 

نيوفمبر  22)بتاريخ  9312(ظ ج. ر. عدد 2211سبتمبر  21) 1135ذي القعدة 

2211:) 

ابيز الج يات ال يائزةظ وتسيلم تمنح الجوائز التشجيعية الثنث   مر

 الجائزة التقديرية الكبر    احت ال تحدد الوزارة الودية تاريخه ومكانه.

 الفصل الثامن

 ينشر ه ا القرار بالجريدة الرسمية
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 الشباب والرياضةقرار لوزير الثقافة و

  (0204 ماي 24) 4110من شوال  47صادر يف  4147. 04رقم 

 علمية لجائزة الحسن الثاين للمخطوطاتبتعيين أعضاء اللجنة ال

 ظلشباب والرياضةوزير الثقافة وا

 1231. 11بنا  عىل قرار وزير الدولة المكلف بالشيؤون الثقافيية رقيم 

( بإحداث <جيائزة الحسين 1111ديسمبر  3) 1122من محر   13الصادر   

 منهظبما وقم تغييره وتتميمهظ والسيما ال صل الرابم  ظ>للمخطوطات الثاين

 قرر ما ييل:

 المادة األولى

السادة اآلتية أسماؤهمظ أعضا  باللجنة العلمية لجيائزة الحسين عين ي

 :2021برسم سنة الثاين للمخطوطات 

 السيد أمحد شوقر بنبين؛ -

 ؛محمد ال رانالسيد  -

 السيد جامم بيضا؛ -

 السيد عبد اللطيف جينين؛ -
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 ؛عبد العزيز تينينالسيد  -

 ؛العزيز الساوري عبد السيد -

 مليكة الزاهدي؛ ةالسيد -

 المادة الثانية

 الجريدة الرسمية.  ينشر ه ا القرار 

 (.2221 ماي 31) 1112 من شوال 11وحرر بالرباط   

 عثمان ال ردوساإلمضا : 
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 حصيلة جائزة الحسن الثاين للمخطوطات

 0204برسم سنة  14الدورة 

عدد 

 المشاركين
 عدد الوثائق

عدد 

 عناوينال

عدد 

 المخطوطات
 المركز

 الدار البيضاء 11 11 3 1

 مراكش 19 21 21 1

 وجدة 1 - 32 1

 الرباط 51 99 13 9

 فاس 21 13 21 3

 سطات 12 11 5 3

 الجديدة  13 21 92 1

 تطوان 11 32 91 2

 بني مالل 11 25 31 3

 الداخلة 1 - 2 1

 تازة - - 15 1

 المجموع 111 251 211 31
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 القسم األول

 المخطوطات
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 الدار البيضاءمـركز 

 

 1: الرقم

 قطعة من بتاب الدر المنظم   مولد النبر المعظم عنوان الكتاب:

أبو العباس أمحد بن محمد بن أمحد العز  اللخمر السبترظ المتوىف  المؤلف:اسم 

العز  هيظ أبمله ابنه أبو القاسم محمد بن أمحد بن محمد 939سنة 

 هي911السبترظ المتوىف سنة 

 السيرة النبوية ال ن:

 ومن ا ما رواه أبو بكر... فاتحة المخطوط:

 فإهنم يعلمون فكان استعمال أنواع... خاتمة المخطوط:

 خط أندلسر نوع الخط:

 1 عدد األوراق:

 سم 11.5×  25.5 القياس:

 25 المسطرة:

  دوفيا عراقر داحب المخطوط:

 1/11ظ نيل االبت اج 1/311لوفيات الوا  با والكتاب: مصادر عن المؤلف

منحظات: مرممة ترميما حيديثا. انظير: ف يرس الكتيب المخطوطية   السييرة 

 .122-111النبوية المح وظة بالخزانة الحسنية بالرباط ص
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 2: الرقم

  المصحف الشريف عنوان الكتاب:

  المصاحف ال ن:

 سورة ال اتحةفاتحة المخطوط: 

 اهلل  بمل النصف بحمدالمخطوط:  خاتمة

 مغربر مبسوط.نوع الخط: 

 123عدد األوراق: 

 سم 21.5×  21القياس: 

 22المسطرة: 

 لمر بن حبراهيم العمراين عالناسخ: محمد بن ال

 المتملك: الحاج محمد بن التاودي

 هي1111تاريخ التملك: 

 دوفيا عراقرداحب المخطوط: 
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 3: الرقم

  الكبير رصالمخت عنوان الكتاب:

 محمييد بيين محمييد الييورغمر التونسييرظ المتييوىف اهلل  أبييو عبييد المؤلييف:اسييم 

 هي923سنة 

 ال قه ال ن:

 القراض... فاتحة المخطوط:

 و  عتق ا الثاين أن بلغ اللقيط فأقر   خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 113 عدد األوراق:

 سم 22×  21 القياس:

 32 المسطرة:

 هي151رمضان عا   12الخميس تاريخ النسخ: يو  

 بن سعيد الكيبارياهلل  المتملك: عبد

 دوفيا عراقر داحب المخطوط:

 منحظات: يوجد منه الس ر السابم...
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 1/1: الرقم

 مجم الن اية   بد  الخبر والغايةعنوان الكتاب: 

بن سعد بن أمحد بن أبير مجيرة األزدي  المتيوىف اهلل  المؤلف: أبو محمد عبداسم 

 هي911هي أو سنة 915ة سن

 الحديثال ن: 

  فلما بان الحديث وح ظه من أقرب الوسائل... فاتحة المخطوط:

 وعاش ح  خنفة أبر بكر ومات   غزوة من الغزوات...خاتمة المخطوط: 

 مغربر مجوهرنوع الخط: 

 232عدد األوراق: 

 سم 11×  23.5القياس: 

 11المسطرة: 

 رغيدر ال شتوبر ام الواسم الناسخ: محمد بن الحاج عيل

 هي1291تاريخ النسخ: شوال 

 دوفيا عراقرداحب المخطوط: 

 1/312تاريخ األدب العربر لبروبلمان  مصادر عن المؤلف والكتاب:

 .133منحظات: بشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسنية ص
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 1/2: الرقم

 رياض األنس   األحاديث والمواع  عنوان الكتاب:

 بو زيد عبد الرمحن بن محمد بن مخلوف الثعالبر الجزائريأ المؤلف:اسم 

 األخنق والمواع  ال ن:

 ال ي جل عن األفعال القبيحةهلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 رب العالمينهلل  والحمد خاتمة المخطوط:

 مغربر مجوهر نوع الخط:

 155 عدد األوراق:

 سم 22×  21 القياس:

 21 المسطرة:

 عراقردوفيا  داحب المخطوط:

 .211بشاف الكتب المخطوطة   الخزانة الحسنية ص منحظات:
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 5: الرقم

  سنن ابن ماجة عنوان الكتاب:

 هي213محمد بن يزيد بن ماجة القزوينرظ المتوىف سنة اهلل  أبو عبد المؤلف:اسم 

 الحديث ال ن:

 أنا الشيخ أبو بكر بن عبد العزيز بن أبر ال تح... فاتحة المخطوط:

 حدانا عبد الرمحن بن حبراهيم الدمشقر لمخطوط:خاتمة ا

 خط مجوهر نوع الخط:

 191 عدد األوراق:

 سم 11×  22.5 القياس:

 11 المسطرة:

  دوفيا عراقر داحب المخطوط:

 1/211وفيات األعيان  مصادر عن المؤلف والكتاب:

 .الجز  األول منه منحظات:
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 9: الرقم

 رح البردةحظ ار ددق المودة   ش عنوان الكتاب:

محمد بن أمحد بن محمد بن مرزوق التلمساين الح يدظ اهلل  أبو عبد المؤلف:اسم 

 هي912المتوىف سنة 

 األدب ال ن:

  ال ي أفضل فعم أفضالههلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 وه ا ما قصدت ذبره   ه ا المجموع... خاتمة المخطوط:

 مغربر مجوهر نوع الخط:

 191 عدد األوراق:

 سم 11.5×  22 :القياس

 29 المسطرة:

 هي912محر  عا   19تاريخ التأليف: يو  الجمعة 

 دوفيا عراقر داحب المخطوط:

 1/52الضو  النمم  مصادر عن المؤلف والكتاب:

 .منحظات: من خط الشيخ سيدي محمد جسوس
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 1/1: الرقم

  شمس األنوار وبنز األسرار عنوان الكتاب:

 هي1339لغساين التلمساينظ المتوىف سنة محمد بن الحاج ا المؤلف:اسم 

 علم الحروف ال ن:

 ال ي أودع رسو  الحرب...هلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 التوفيقوباهلل  وهو ما يعتمد عليه خاتمة المخطوط:

 مغربر مجوهر نوع الخط:

 11 عدد األوراق:

 سم 19.5×  22.5 القياس:

 22 المسطرة:

 دوفيا عراقر داحب المخطوط:

 .طبم مرارا ت:منحظا
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 1/2: الرقم

 الدر النظيم   منافم آيات القرآن العظيم عنوان الكتاب:

 الوادي آشرمحمد بن خلف اهلل  أبو عبد المؤلف:اسم 

 علو  القرآن ال ن:

 موجود الخلق ومعدمه ومدبر األمر...هلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 وهر مثل سورة ال لق خاتمة المخطوط:

 جوهرمغربر م نوع الخط:

 92 عدد األوراق:

 سم 19.5×  22.5 القياس:

 22 المسطرة:

 دوفيا عراقر داحب المخطوط:

 .111بشاف الكتب المخطوطة   الخزانة الحسنية بالرباط ص منحظات:
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 1/3: الرقم

 ب والحكمة الرمحة   الط عنوان الكتاب:

 ل نديمجال الدين محمد الم دي بن عيل بن حبراهيم الصنبري ا المؤلف:اسم 

 الطب ال ن:

  ال ي أخرج من العد  الموجودهلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 أعلم بالصوابواهلل  خاتمة المخطوط:

 مغربر مجوهر نوع الخط:

 22 عدد األوراق:

 سم 19.5×  22.5 القياس:

 22 المسطرة:

 دوفيا عراقر داحب المخطوط:

زانة الملكيةظ ف ارس الخوظ 1/993بشف الظنون  :مصادر عن المؤلف والكتاب

الطب والصيدلة والبيطيرةظ محميد العربير الخطيابر  12المجلد 

 (.3212)رقمه  112ص .1192

 .منحظات: اختصره   مخسة أبواب
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 9: الرقم

 بن أبر زيد القيروايناالتقييد عىل الرسالة للشيخ أبر محمد  عنوان الكتاب:

الِقْلَشاينظ المتوىف اهلل  أبو العباس أمحد بن محمد بن أبر محمد عبد المؤلف:اسم 

 هي993سنة 

 ال قه ال ن:

 ال ي ابتدأنا بالنعم...هلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 التوفيق سبحانه ال شريك لهوباهلل  خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 111 عدد األوراق:

 سم 11×  21 القياس:

 32 المسطرة:

 اسم الناسخ: محمد بن حسين بن محمد بن محزة

 هي1229عا   29لنسخ: تاريخ ا

 المتملك: حبراهيم بن محمد بن عيل

 دوفيا عراقر داحب المخطوط:

 .منحظات: الس ر األول منه
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 1: الرقم

 نيل األماين   شرح الت اين عنوان الكتاب:

 هي1122أبو عيل الحسن بن مسعود اليوسرظ المتوىف سنة  المؤلف:اسم 

 األدب ال ن:

  ل الحمد والثنا أههلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 غيث الور  الشيخ بن نادر... خاتمة المخطوط:

 مغربر مجوهر نوع الخط:

 1 عدد األوراق:

 سم 19×  22.5 القياس:

 22 المسطرة:

 دوفيا عراقر داحب المخطوط:

محمد بين اهلل  منحظات: الكتاب مطبوعظ شرح فيه داليته التر امتدح في ا أبا عبد

ه بثير مين رواهتيا ديعوبة أل اظ يا نادر الدرعر بعد أن عاب علي

 .وغرابة معاني ا
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 12: الرقم

 ورقات من شرح أل ية ابن مالك عنوان الكتاب:

 غير معروف المؤلف:اسم 

 النحو ال ن:

 وبقوله: }وسئل القرية{ أي أهل القرية فاتحة المخطوط:

 ويكون أيضا أل ه ضميرا نحو... خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 5 :عدد األوراق

 سم 11.5×  21 القياس:

 23 المسطرة:

 دوفيا عراقر داحب المخطوط:
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 11: الرقم

 قصيدة شعرية بعنوان: قندة الدر المنثور وذبر البعث والنشور عنوان الكتاب:

 هي111سرج الدين أبو ح ص عمر بن الورديظ المتوىف سنة  المؤلف:اسم 

 األدب ال ن:

   ال كرأعظم مما جال  اهلل  فاتحة المخطوط:

 الدرر وأهب  من ة  بنم ا وعظ خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 3 عدد األوراق:

 سم 11×  21 القياس:

 25 المسطرة:

  دوفيا عراقر داحب المخطوط:

رييدة العجائيب وفرييدة خظ وهر آخير تألي يه المسيم  ب111منحظات: أبياهتا 

 .الغرائب
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 مركز مراكش

 12: الرقم

 ر ددق المودة   شرح البردةحظ ا عنوان الكتاب:

محميد بين أمحيد بين محميد بين ميرزوق العجيسير اهلل  أبو عبيد المؤلف:اسم 

 هي912التلمساينظ المتوىف سنة 

 األدب ال ن:

 ال ي أفضل فعم حفضاله...هلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 وه ا آخر ما قصدت ذبره   ه ا المجموع خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 221 راق:عدد األو

 سم 11×  21 القياس:

 33 المسطرة:

  خليل النادري داحب المخطوط:

 .1/52الضو  النمم  مصادر عن المؤلف والكتاب:

 .هو شرح عىل بردة اإلما  البوديري منحظات:
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 13/1: الرقم

والمخاطبات وبتابه الصكوك والشروط مما يحتياج المراسنت  عنوان الكتاب:

 لكمال والتما حليه الخواص والعوا  با

 هي1252المتوىف عا   المؤلف: حسن بن محمد العطار المصريظاسم 

 المراسنت ال ن:

  أما بعد محد من بيده اإلعادة واإلنشا  فاتحة المخطوط:

عىل اإلبمال والصنة والسن  عىل سييدنا محميد هلل  والحمد خاتمة المخطوط:

 ودحبه اآلل...

 مغربر مجوهر نوع الخط:

 19 ق:عدد األورا

 سم 11×  21.5 القياس:

 19 المسطرة:

 أبو القاسم بن عبد الرمحن بن محمد ال اسر ال  ري... :اسم الناسخ

 داحب المخطوط: خليل النادري

 .هي1299طبم   مطبعة بوالق عا   منحظات:
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 13/2: الرقم

 تأليف الحسبة عنوان الكتاب:

 هي1211توىف سنة أبو العباس أمحد بن سعيد المجلديظ الم المؤلف:اسم 

 ال قه ال ن:

 أمحد من ت ضل باألقواِت... فاتحة المخطوط:

 وهو حسبر ونعم الوبيل... خاتمة المخطوط:

 مغربر مجوهر نوع الخط:

 11 عدد األوراق:

 سم 11×  21.5 القياس:

 15 المسطرة:

 خليل النادري داحب المخطوط:

 .3/253سلوة األن اس  مصادر عن المؤلف والكتاب:

 .ات: احتو  عىل مقدمة وعشرة أبواب وخاتمةمنحظ
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 13/3: الرقم

الحرز اليماين الش ير بالدعا  السي ر المروي عن أمير الميؤمنين  عنوان الكتاب:

 وج هاهلل  عيل بّر 

 المنسوب ح  عيل بن أبر طالب المؤلف:اسم 

 األدعية ال ن:

  الل م أنت الملك الحق... فاتحة المخطوط:

 وحسن عونه...اهلل  نت   الحرز اليماين بحمدا خاتمة المخطوط:

 مغربر مجوهر نوع الخط:

 9 عدد األوراق:

 سم 11×  21.5 القياس:

 15 المسطرة:

 .خليل النادري داحب المخطوط:
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 13/1: الرقم

 المنظومة الرحبية عنوان الكتاب:

ظ محمد بن عيل بن محمد الرحبر المعروف بابن المتقنةاهلل  أبو عبد المؤلف:اسم 

 هي511المتوىف سنة 

 علم ال رائا والمواريث ال ن:

 أول ما نست تح المقاال فاتحة المخطوط:

 الص وة األبابر األخيار خاتمة المخطوط:

 مغربر مجوهر نوع الخط:

 9 عدد األوراق:

 سم 11×  21.5 القياس:

 15 المسطرة:

 خليل النادري داحب المخطوط:

 .منحظات: طبعت مرارا
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 11: الرقم

مجميوع الرقي  وعنجيات العليل وأديناف ال وائيد والمنيافم  ن الكتاب:عنوا

 والحيل

 غير معروف المؤلف:اسم 

 الطب ال ن:

  ال ي أنزل لكل علةهلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 انت   ما وجدنا   األدل المنتسخ منه خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 21 عدد األوراق:

 سم 11.5×  22.5 القياس:

 29 ة:المسطر

 خليل النادري داحب المخطوط:

 .191منحظات: منه نسخة   دار المخطوطات اإلسنمية بالشارقة رقم 
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 15/1: الرقم

 المختار من نوادر األخبار عنوان الكتاب:

 محمد بن أمحد بن حسماعيل المقرئ األبياري المؤلف:اسم 

 األدب ال ن:

  المنعم الكريم...هلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 ...اهللقال الشبيل رمحه  اتمة المخطوط:خ

 مغربر نوع الخط:

 11 عدد األوراق:

 سم 11.5×  23 القياس:

 21 المسطرة:

 اسم الناسخ: محمد بن عيل بن الحسن المرابط الب رحاوي

 هي1321تاريخ النسخ: يو  الجمعة أول ربيم األول عا  

 خليل النادري داحب المخطوط:

حققه خالد أمحد المن السويديظ وديدر عين دار  مصادر عن المؤلف والكتاب:

  2211بنان بدمشق عا  

 بتبه الناسخ لشيخه محمد بن حبراهيم بن محمد السمنيل... منحظات:
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 15/2: الرقم

 ال وائد المرضية لألن س الزبية عنوان الكتاب:

بين يعقيوب اهلل  محمد بين أمحيد بين محميد بين عبيداهلل  أبو عبد المؤلف:اسم 

 السمنيل ي األدوز

 األخنق ال ن:

 فالغرض   ه ه األوراق... فاتحة المخطوط:

 رب العالمينهلل  آخر دعوانا أن الحمد خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 19 عدد األوراق:

 سم 11.5×  23.5 القياس:

 29 المسطرة:

 خليل النادري داحب المخطوط:

 .1925ظ رقمه 335ية صمنحظات: بشاف الكتب المخطوطة   الخزانة الحسن
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 19: الرقم

 بنز األسرار ولواقح األفكار عنوان الكتاب:

 عبد الرمحن بن سعيد الصين اجر الزميوري المعيروف بأمقشياب  المؤلف:اسم 

 )من أهل القرن الثامن ال جري(

 العقائد ال ن:

 أنه قال... ملسو هيلع هللا ىلصعن النبر  فاتحة المخطوط:

 ...و  مسلم عن جابر بن سمرة خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 11 عدد األوراق:

 سم 19×  21.5 القياس:

 21 المسطرة:

  النادريهد   داحب المخطوط:

 92-3/51خنل جزولة  مصادر عن المؤلف والكتاب:

 .مبتور من األول واآلخر منحظات:
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 11: الرقم

 قطعة من بتاب االستيعاب   معرفة األدحاب عنوان الكتاب:

بن محمد بن عبد البر النمري القرطبرظ اهلل  ر يوسف بن عبدأبو عم المؤلف:اسم 

 هي193المتوىف سنة 

 السيرة النبوية ال ن:

 باب ربيمظ ربيم بن حياس فاتحة المخطوط:

 باب بلثو ظ بلثو  بن ال د ... خاتمة المخطوط:

 أندلسر نوع الخط:

 22 عدد األوراق:

 سم 19×  21.5 القياس:

 23 المسطرة:

 ةل جرلرق  ح  القرن السابم تاريخ النسخ: ي

 هد  النادري داحب المخطوط:

 .طبم مرارا منحظات:
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 19: الرقم

 تاج العروس الحاوي لت  يب الن وس عنوان الكتاب:

 اإلسيكندريظ المتيوىف اهلل  تاج الدين أبو ال ضيل أمحيد بين عطيا  المؤلف:اسم 

 هي121سنة 

 التصوف ال ن:

 تعا اهلل  لتوبة منأي ا العبد اطلب ا فاتحة المخطوط:

 يا من استو  برمحانيته خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 119 عدد األوراق:

 سم 15×  22.5 القياس:

 25 المسطرة:

 اسم الناسخ: محمد بن عبد السن 

 هي1115رجب عا   1تاريخ النسخ: يو  األربعا  

 هد  النادري داحب المخطوط:

 1/221األعن   مصادر عن المؤلف والكتاب:

 .منحظات: النص مطبوع
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 11: الرقم

ال صول   أجوبة فق ا  القرويين   مسائل أهل الجبال الي ين ال  عنوان الكتاب:

 هي(399بن أبر زيد )اهلل  ويل ل م وال سلطان ألبر محمد عبد

أبو عبد الرمحن يعىل بن مصلين المصيمودي )تيو    آخير المئية  المؤلف:اسم 

 الرابعة(

 هال ق ال ن:

 جواب أبر الحسن عيل بن محمد العبدوسر فاتحة المخطوط:

 خرجت من يده وملكه ب لك... خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 31 عدد األوراق:

 سم 15×  21.5 القياس:

 32 المسطرة:

 هي113تاريخ النسخ: مجاد  األو  عا  

 هد  النادري داحب المخطوط:

 .2219ية الشريعة أيت ملول أبادير حققه السيد الحسن شجيدظ بكل منحظات:
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 22: الرقم

 الدرة الجليلة   شرح الوسيلة عنوان الكتاب:

 عيل بن محمد بن نادر بن محمد الدرعر المؤلف:اسم 

 التصوف... ال ن:

 ال ي ال يخيب بكرمه...هلل  الحمد فاتحة المخطوط:

سييدنا محميد  عيىلاهلل  ودىلاهلل  انت   الشرح المبارك بحمد خاتمة المخطوط:

 وآله ودحبه وسلم تسليما...

 مغربر نوع الخط:

 11 عدد األوراق:

 سم 19×  23 القياس:

 23 المسطرة:

  هد  النادري داحب المخطوط:

... شرح 115الحسنية الرباط صمنحظات: بشاف الكتب المخطوطة بالخزانة 

بين نادير محميد بين محميد بين أمحيد اهلل  فيه وسييلة أبير عبيد

 الدرعر...
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 21: الرقم

 ف رسة العوائد المزرية بالموائد عنوان الكتاب:

محمد بن سيعيد المرغيتير السوسير نزييل ميراب ظ اهلل  أبو عبد المؤلف:اسم 

 هي1291المتوىف هبا عا  

 ال  ارس ال ن:

  ومما أنشد فيه سيدي محمد بن يوسف... فاتحة المخطوط:

 حر...وألبر ال ضل الم بور العنمة الب خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 159 عدد األوراق:

 سم 11×  29 القياس:

 23 المسطرة:

 التملك: الزاوية النادريةظ ألمحد نجل نادر الدرعر

 طه المحمود النادري داحب المخطوط:

 1/111لتاريخ المغرب المصادر العربية  مصادر عن المؤلف والكتاب:

ه ال ين درس علي م بكثير من شبه بناشةظ مألها ح  جانب ذبر أشياخ منحظات:

 .االستطرادات المنوعة: أدبية وطبية وفتاو  فق ية وحكم
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 22: الرقم

 محمد بن نادر الدرعراهلل  حجازة ألبر عبد عنوان الكتاب:

محمد بن سيعيد المرغيتير السوسير نزييل ميراب ظ اهلل  أبو عبد المؤلف:اسم 

 هي1291المتوىف هبا سنة 

 اإلجازة ال ن:

 ال ين ادط   عىل بل مصط   هلل  الحمد مخطوط:فاتحة ال

 رب العالمينهلل  والحمد خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 5 عدد األوراق:

 سم 15×  11 القياس:

 21 المسطرة:

 هي1252اإلجازة: م تتح محر  عا  تاريخ 

 طه المحمود النادري داحب المخطوط:

 .اله أيض عىل خال الوسط  آخره قصيدة  منحظات:
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 23/1: الرقم

 والقبائحالزهر ال ائح   ودف من تنزه عن ال نوب  عنوان الكتاب:

 محمد بن محمد بن عيل بن يوسف بن الجزري المؤلف:اسم 

 األخنق ال ن:

  والصنة عىل سيدنا محمد...هلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 رب العالمينهلل  وآخر دعوانا أن الحمد خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 121 عدد األوراق:

 سم 19×  21 القياس:

 39 المسطرة:

اسم الناسخ: أمحد بن محمد بن أمحد بن حبراهيم بن يوسف بن محمد بن حبيراهيم 

 النظي ر

 هي1121شعبان عا   11تاريخ النسخ: يو  الجمعة 

 مكان النسخ: تمجدرت بإزا  أبلم

 طه المحمود النادري داحب المخطوط:

 .221كتب المخطوطة   الخزانة الحسنية صبشاف ال منحظات:
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 23/2: الرقم

  العلو  ال اخرة   النظر   أمور اآلخرة عنوان الكتاب:

 عبد الرمحن بن محمد بين مخليوف الثعيالبر الجزائيريظ المتيوىف  المؤلف:اسم 

 هي915سنة 

 األخنق والتصوف ال ن:

 الم رد بالبقا  الدائم...هلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 سبحانه أفضل من الجنة...اهلل  باب ما جا  أن رضوان خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 15 عدد األوراق:

 سم 19×  21 القياس:

 39 المسطرة:

 اسم الناسخ: أمحد بن محمد بن أمحد بن حبراهيم النظي ر...

 هي1123مجاد  اآلخرة عا   15تاريخ النسخ: 

 هي911تاريخ التأليف: عا  

 طه المحمود النادري طوط:داحب المخ

 111-113نيل االبت اج ص مصادر عن المؤلف والكتاب:

 .313بشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسنية ص منحظات:



 52 

 21: الرقم

 مناقب أبر العباس أمحد بن محمد بن نادر الدرعر عنوان الكتاب:

 جاجرالر  عبد الرمحن بن محمد  المؤلف:اسم 

 المناقب ال ن:

 قلبه وأل مهاهلل  نور مخطوط:فاتحة ال

 به آميناهلل  لطف خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 29 عدد األوراق:

 سم 13×  21 القياس:

 11 المسطرة:

 طه المحمود النادري داحب المخطوط:

 .13321منه نسخة   الخزانة الحسنية بالرباط رقم  منحظات:

 



 51 

 25: الرقم

 ختارات المستعملة   طرب اآللةبناش موسيقر أو الم عنوان الكتاب:

 ال يعرف داحبه المؤلف:اسم 

 الكناني  ال ن:

  وناديت لما تبّد  مجال ا فاتحة المخطوط:

 واترك لو  النئم خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 21 عدد األوراق:

 سم 11×  22 القياس:

 21 المسطرة:

 طه المحمود النادري داحب المخطوط:

 ة من بناش الحايكلعله قطع منحظات:



 52 

 29: الرقم

 ورقات من بتاب المختصر ال ق ر عنوان الكتاب:

 هي923محمد بن عرفة الورغمر التونسرظ المتوىف سنة  المؤلف:اسم 

 ال قه ال ن:

 و  بون عقوبة المساحقتين فاتحة المخطوط:

 ولما ذبر ابن رشد   رسم... خاتمة المخطوط:

 أندلسر نوع الخط:

 12 عدد األوراق:

 سم 21×  32 القياس:

 21 المسطرة:

  أمين بلغيتر علوي داحب المخطوط:
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 21: الرقم

 ورقة واحدة من بتاب تكميل التقييد وتحليل التعقيد عىل المدونة عنوان الكتاب:

محمد بن أمحد بن محميد بين محميد عييل بين غيازي اهلل  أبو عبد المؤلف:اسم 

 هي111المكناسر العثماينظ المتوىف سنة 

 ال قه ن:ال 

  قوله: حال أن يكون عىل وجه السلف فاتحة المخطوط:

 رأس المال   السلم خاتمة المخطوط:

 أندلسر نوع الخط:

 1 عدد األوراق:

 سم 21×  29 القياس:

 33 المسطرة:

  علوي أمين بلغيتر داحب المخطوط:
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 مركز وجدة

 29: الرقم

 الصنة عىل النبر المختار دالئل الخيرات وشوارق األنوار   ذبر عنوان الكتاب:

 محمييد بيين سييليمان الجييزويل السييمنيلظ المتييوىف  اهلل أبييو عبييد المؤلييف:اسيم 

 هي912سنة 

 التصوف ال ن:

  ال ي هدانا لإليمان واإلسن ...هلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 وحسن عونه...اهلل  بمل دالئل الخيرات بحمد خاتمة المخطوط:

 مجوهرمغربر  نوع الخط:

 131 ألوراق:عدد ا

 سم 13×  11 القياس:

 12 المسطرة:

 محمد بن محميد بين محميد بين عييل بين قاسيم بين الطييب بين  :اسم الناسخ

 مروان بن محمد بن اهلل  عبد السن  بن عبد

 هي1129رجب عا   11تاريخ النسخ: 

 داحب المخطوط: عبد الكريم بودالل

 .منه نسخ بثيرةظ ومطبوع متداول منحظات:
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 21: الرقم

 األل ية عنوان الكتاب:

 هي912محمد بن مالك الطائر الجياينظ المتوىف سنة اهلل  أبو عبد المؤلف:اسم 

 النحو ال ن:

 قال محمد هو ابن مالك فاتحة المخطوط:

 ودحبه المنتخبين الخيرة خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 35 عدد األوراق:

 سم 19×  23 القياس:

 15 المسطرة:

عبد القادر بن أمحد بن محمد بن موس  الجينين بن محمد بين أبير  اسم الناسخ:

 زيان بن عبد الرمحن بن أمحد بن أفضل الزنابر

 هي1293من ذي الحجة الحرا  عا   21تاريخ النسخ: يو  السبت 

 هشا  بنعيل داحب المخطوط:

 منحظات: مطبوع
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 32: الرقم

 ين والبيان والبديمتعليق عىل ترجيز المصباح   المعا عنوان الكتاب:

 هي921المتوىف سنة  الك يف المرابشرمحمد بن عبد الرمحن  المؤلف:اسم 

 البنغة  ال ن:

 بنر عىل الضم لداللته  فاتحة المخطوط:

 و  معناه الوعيد والت ديد خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 22 عدد األوراق:

 سم 15×  22 القياس:

 25 المسطرة:

 ا  بنعيلهش داحب المخطوط:

 . 2225حققه محمد عزمر نعمان عبد الرمحنظ بجامعة الخليل سنة  منحظات:
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 31: الرقم

 األجوبة النادرية   بعا مسائل البادية عنوان الكتاب:

 هي1295بن نادر الدرعرظ المتوىف سنة بن محمد محمد  المؤلف:اسم 

 ال قه ال ن:

 وهل تجوز الرجل الصنة... فاتحة المخطوط:

 عن ابن شاس   الجواهر ة المخطوط:خاتم

 مغربر نوع الخط:

 91عدد األوراق: 

 سم 15×  19.5القياس: 

 21المسطرة: 

  هشا  بنعيل داحب المخطوط:

 .منحظات: مبتور من األول واآلخر
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 مركز الرباط

 32: الرقم

العبر وديوان المبتدأ والخبر   أيا  العرب والعجم والبربير ومين  عنوان الكتاب:

 ادرهم من ذوي السلطان األببرع

 عبد الرمحن محمد بين محميد بين خليدون الحضيرمرظ المتيوىف  المؤلف:اسم 

 هي929سنة 

 التاريخ ال ن:

 الكتاب الثاين   أخبار العرب... فاتحة المخطوط:

 ه ه قبائل اليمن من قحطان خاتمة المخطوط:

 مغربر مجوهر نوع الخط:

 122 عدد األوراق:

 سم 21×  21 القياس:

 21 المسطرة:

  محمد محزة الشريف الكتاين داحب المخطوط:

 النسخة محبسة من الحاج عبد العزيز الشامر منحظات:
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 33: الرقم

 = دحيح مسلمالجامم الصحيح  عنوان الكتاب:

أبو الحسين مسلم بن الحجاج بين مسيلم القشييري النيسيابوريظ  المؤلف:اسم 

 هي291المتوىف سنة 

 الحديث ال ن:

 باب اإليمان حة المخطوط:فات

   الثالث بتاب العتقاهلل  ويتلوه حن شا  خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 121 عدد األوراق:

 سم 22.5×  29.5 القياس:

 29 المسطرة:

 الس ر: الثاين

 رحاحال يبرال ّ اهلل  اسم الناسخ: محمد بن عيل بن عبد

 محمد محزة الشريف الكتاين داحب المخطوط:

ظ وه ه النسيخة 121ات: بشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسنية صمنحظ

منقولة من نسخة بخط الشيخ عبد القادر بن عيل بن يوسف ال اسر 

أبير القاسيم  بخيطمقابلة بأدل دحيح معتمد منسوخ من نسخة 

يظ وتو  تصحيح ا وضبط ا ومبن ُعَ ْير األاهلل  عبد الرمحن بن عبد

 .ابن خير اإلشبييل
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 31: الرقم

الب جة   شرح التح ة = شرح التسويل مدييدش لتح ية الحكيا   عنوان الكتاب:

 البن عادم

 هي1259عيل بن عبد السن  التسويل مديدشظ المتوىف سنة  المؤلف:اسم 

 ال قه ال ن:

  المحيط بخ يات الغيوبهلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 فصل   مواقم الميراث خاتمة المخطوط:

 رمغرب نوع الخط:

 223 عدد األوراق:

 سم 22×  29 القياس:

 39 المسطرة:

 محمد محزة الشريف الكتاين داحب المخطوط:

 1/211األعن   مصادر عن المؤلف والكتاب:

منحظات: ه ا شرح عىل منظومة القاضر أبر بكر محمد بن محمد الش ير بيابن 

 .عادم المسماة: تح ة الحكا    نكت العقود واألحكا 
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 35: الرقم

 البستان   علم القرآن عنوان الكتاب:

 هي192محمد بن يوسف الجنايتظ المتوىف سنة اهلل  أبو عبد المؤلف:اسم 

 علو  القرآن الكريم ال ن:

 ال ي هدينا لإليمانهلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 بمل الكتاب المسم  بالبستان خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 12 عدد األوراق:

 سم 15×  21.5 القياس:

 25 المسطرة:

 اسم الناسخ:

 تاريخ النسخ: محمد بن الحسن الزروايل الجاي

 نوال لش ب داحب المخطوط:

 .9/11ال  رس الود ر لعلو  القرآن الكريم )الخزانة الحسنية(  منحظات:
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 39: الرقم

 البستان   تجويد القرآن عنوان الكتاب:

 هي192جنايتظ المتوىف سنة محمد بن يوسف الاهلل  أبو عبد المؤلف:اسم 

 علو  القرآن ال ن:

 ال ي هدينا لإليمان هلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 وحسن عونهاهلل  بمل بحمد خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 13 عدد األوراق:

 سم 15×  21 القياس:

 22 المسطرة:

 نوال لش ب داحب المخطوط:

 .9/11)الخزانة الحسنية(  منحظات: ال  رس الود ر لعلو  القرآن الكريم
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 31: الرقم

   الحروف والنقاط والحربات  عنوان الكتاب:

 هي192محمد بن يوسف الجنايتظ المتوىف سنة اهلل  أبو عبد المؤلف:اسم 

 علو  القرآن ال ن:

 تعا ...اهلل  قال أبو حسحاق لما خلق فاتحة المخطوط:

 وداللة المزيد   القياس خاتمة المخطوط:

 مغربر لخط:نوع ا

 1 عدد األوراق:

 سم 15.5×  21.5 القياس:

 21 المسطرة:

 نوال لش ب داحب المخطوط:
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 39: الرقم

 أرجوزة   ذبر ما بكل سورة من ألف وواو ويا  عنوان الكتاب:

 هي919أبو وبيل ميمون ال خارظ المتوىف سنة  المؤلف:اسم 

 علو  القرآن ال ن:

 ذي الجنلالعظيم هلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 وربنا أعلم بالحقيقة خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 12 عدد األوراق:

 سم 11×  19 القياس:

 11 المسطرة:

 نوال لش ب داحب المخطوط:
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 31: الرقم

   أدل مقرأ اإلما  نافمالتح ة للمنافم  عنوان الكتاب:

 هي919أبو وبيل ميمون ال خارظ المتوىف سنة  المؤلف:اسم 

 لو  القرآنع ال ن:

 ال ي هديناهلل  الحمد فاتحة المخطوط:

   باب القسم الثاين من ال مزة المن ردة خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 32 عدد األوراق:

 سم 19×  22.5 القياس:

 21 المسطرة:

 نوال لش ب داحب المخطوط:

 .19بشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسنية ص منحظات:
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 12: الرقم

 شرح المية األفعال ان الكتاب:عنو

بين ماليك اهلل  بن عبداهلل  بدر الدين محمد بن مجال الدين أبر عبد المؤلف:اسم 

 هي999المعروف بابن الناظمظ المتوىف سنة 

 النحو  ال ن:

  ال أبغر به بدالهلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 وأن ييسر يل سعيا خاتمة المخطوط:

 نسخر نوع الخط:

 25 عدد األوراق:

 سم 11×  21 القياس:

 15 المسطرة:

  نوال لش ب داحب المخطوط:

 مبتور من اآلخر منحظات:
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 11: الرقم

 منظومة   علم الرسم والضبط عنوان الكتاب:

 غير م بور المؤلف:اسم 

 علو  القرآن ال ن:

 نظرة ب ا  ح ف بعد نون فاتحة المخطوط:

 ويا الندا وَتْبُت ياجوج عرف خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 2 عدد األوراق:

 سم 19×  22.5 القياس:

 22 المسطرة:

 نوال لش ب داحب المخطوط:
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 12: الرقم

 بيان خنف التش ير واالستحسان وما أغ له مورد الظمآن عنوان الكتاب:

 أبييو زيييد عبييد الييرمحن بيين أبيير القاسييم بيين القاضييرظ المتييوىف  المؤلييف:اسييم 

 هي1292سنة 

 نعلو  القرآ ال ن:

 وحياكاهلل  اعلم رمحنا فاتحة المخطوط:

 وب   وسن  عىل عباده ال ين ادط  هلل  والحمد خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 15 عدد األوراق:

 سم 11×  19 القياس:

 11 المسطرة:

  نوال لش ب داحب المخطوط:

 3/323األعن   مصادر عن المؤلف والكتاب:

 منحظات: أبملت بخط آخر
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 13: الرقم

 تقييد   معرفة علم تربيب اإلبسير عنوان الكتاب:

 غير معروف المؤلف:اسم 

 اإلبسير ال ن:

  البر الجواد الكريم...هلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 تجدهم عىل حسن المراد خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 12 عدد األوراق:

 سم 19×  22 القياس:

 25 المسطرة:

  عراقر محمد رشيد داحب المخطوط:

 مبتور من اآلخر منحظات:
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 11: الرقم

 التشوف ح  رجال التصوف عنوان الكتاب:

 هي921أبو يعقوب يوسف بن يحي  بن عيس  التاديلظ المتوىف سنة  المؤلف:اسم 

 التصوف ال ن:

  تعا اهلل  فإنه مل يخل زمان من ويل من أوليا  فاتحة المخطوط:

 الكتابولو تقصيت ا لطال  خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 199 عدد األوراق:

 سم 11×  22 القياس:

 11 المسطرة:

 البوعزيزي الغنماوياهلل  اسم الناسخ: محمد بن عبد

 هي1311ذي الحجة الحرا  عا   11تاريخ النسخ: الجمعة 

 محمد بن أبر البربات الطاهر الونغارياهلل  بتب برسم: أبر عبد

 رمحمد رشيد عراق داحب المخطوط:

 1/52المصادر العربية لتاريخ المغرب  مصادر عن المؤلف والكتاب:

 هو منشور بتحقيق أمحد التوفيق منحظات:
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 15: الرقم

 عمدة البيان   معرفة فروض األعيان عنوان الكتاب:

ظ الجزائيريف بن المسّبح المرداسر القسنطينر أبو محمد عبد اللطي المؤلف:اسم 

 هي192المتوىف سنة 

 قه العباداتف ال ن:

 ال ي أعىل معامل اإلسن هلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 انت ت التألي ة المباربة خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 51 عدد األوراق:

 سم 15.5×  21 القياس:

 23 المسطرة:

  محمد رشيد عراقر داحب المخطوط:

 منحظات: هو شرح لمختصر األخضري   فقه العبادات
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 19: الرقم

 العلو  ال اخرة   النظر   أمور اآلخرة وان الكتاب:عن

 هي915عبد الرمحن بن محمد بن مخلوف الثعالبرظ المتوىف سنة  المؤلف:اسم 

 التصوف واألخنق ال ن:

الم رد بالبقا  الدائم ال ي حكم عىل خلقيه بيالموت هلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 وال نا 

 علو  ال اخرة   النظر   األمور اآلخرة...تم بتابنا المسم  بال خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 191 عدد األوراق:

 سم 19×  29.5 القياس:

 31 المسطرة:

 هي952تاريخ التأليف: مجاد  األو  عا  

 محمد رشيد عراقر داحب المخطوط:

 3/331األعن   مصادر عن المؤلف والكتاب:
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 11: الرقم

 بالترغيب والترهي عنوان الكتاب:

المن ريظ المتوىف اهلل  أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد المؤلف:اسم 

 هي959سنة 

 الحديث ال ن:

  بتاب ال بر والدعا  فاتحة المخطوط:

 بمل الس ر األول من بتاب الترغيب والترهيب خاتمة المخطوط:

 مغربر مبسوط نوع الخط:

 111 عدد األوراق:

 سم 22.5×  29 القياس:

 11 ة:المسطر

  محمد رشيد عراقر داحب المخطوط:

 الس ر األول فقط منحظات:
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 19: الرقم

 شرح السلم المنورق   علم المنطق عنوان الكتاب:

 أبيو زييد عبيد اليرمحن بين محميد الصيغير األخضيريظ المتيوىف  المؤلف:اسم 

 هي193سنة 

 المنطق ال ن:

 ال ي جعل قلوب العلما هلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 ...هللح  يو  الدين والحمد  مة المخطوط:خات

 مغربر نوع الخط:

 39 عدد األوراق:

 سم 15×  11.5 القياس:

 19 المسطرة:

 هي139تاريخ النسخ: أواسط ذي القعدة عا  

 محمد رشيد عراقر داحب المخطوط:

 مطبوع ومتداول منحظات:
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 11: الرقم

تياوي أهيل حفريقيية المعييار المعيرب والجيامم المغيرب مين ف عنوان الكتاب:

 واألندلس والمغرب

أبو العباس أمحد بن يحي  بن محمد الونشريسر التلمساينظ المتوىف  المؤلف:اسم 

 هي111سنة 

 ال قه ال ن:

 المت ضل بإجابة السائل...هلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 وقول ابن القاسم   العتبّية... خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 121 عدد األوراق:

 سم 22×  21 القياس:

 29 المسطرة:

التملك: أمحد بن عيل بن محمد بن عبد الرمحن المسيسنر   أوائل حجية الحيرا  

 هي1135متم عا  

 عدد األجزا : الس ر األول

 محمد رشيد عراقر داحب المخطوط:

 1/129المصادر العربية لتاريخ المغرب  مصادر عن المؤلف والكتاب:

 مطبوع منحظات:
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 52/1: الرقم

 قصيدة شعرية عنوان الكتاب:

 هي931تقر الدين أبو بكر بن حجة الحمويظ المتوىف سنة  المؤلف:اسم 

 األدب ال ن:

  يل   ابتدا  مد حكم يا عرب ذي سلم فاتحة المخطوط:

 وعْونهاهلل  انت ت القصيدة بحمد خاتمة المخطوط:

 مغربر مجوهر نوع الخط:

 5 عدد األوراق:

 سم 15×  11.5 القياس:

 19 المسطرة:

  محمد رشيد عراقر داحب المخطوط:

 .11/53الضو  النمم  مصادر عن المؤلف والكتاب:
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 52/2: الرقم

 شرح الرسالة الوضعية العضدية عنوان الكتاب:

 هي539أبو القاسم بن أبر بكر السمرقنديظ المتوىف سنة  المؤلف:اسم 

 الصرف والوضم ال ن:

  األمصارفلما شاع   فاتحة المخطوط:

 تم شرح الرسالة الوضعية... خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 11 عدد األوراق:

 سم 15×  11.5 القياس:

 22 المسطرة:

  محمد رشيد عراقر داحب المخطوط:

 9/123معجم المؤل ين  مصادر عن المؤلف والكتاب:

 هي1321منحظات: طبم عدة طبعات آخرها سنة 
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 51: الرقم

 التصريح بمضمون التوضيح عنوان الكتاب:

 هي125بن أبر بكر األزهريظ المتوىف سنة اهلل  خالد بن عبد المؤلف:اسم 

 النحو ال ن:

 ه ا باب أبنية مصادر ال عل... فاتحة المخطوط:

 وام لجميم من نظر فيه... خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 91 عدد األوراق:

 سم 19.5×  22 القياس:

 25 المسطرة:

 هي1292رجب عا   2النسخ: يو  الجمعة  تاريخ

 محمد رشيد عراقر داحب المخطوط:

 2/211األعن   مصادر عن المؤلف والكتاب:

 .92بشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسنية ص منحظات:
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 52: الرقم

 القاموس المحيط عنوان الكتاب:

 هي911سنة مجد الدين محمد بن يعقوب ال يروز آباديظ المتوىف  المؤلف:اسم 

 المعاجم ال ن:

  بج ينة دحابر وأبوه مالك بن مالك فاتحة المخطوط:

 مروان بن محمد  خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 1 عدد األوراق:

 سم 21.5×  29.5 القياس:

 32 المسطرة:

  محمد رشيد عراقر داحب المخطوط:

 منحظات: ورقة واحدة
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 53: الرقم

عيىل معرفية الشي ور العربيية ومنظومية   األولييا  تقييد يشتمل  عنوان الكتاب:

 وحزب الطواسم

 غير معروف المؤلف:اسم 

 التصوف /ال لك ال ن:

  فائدة   معن  أوائل الش ر... فاتحة المخطوط:

 ه ا حزب الطواسم خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 1 عدد األوراق:

 سم 199×  21 القياس:

 21 المسطرة:

  د رشيد عراقرمحم داحب المخطوط:
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 51: الرقم

 حضرة االرتياح المغنية عن الراح عنوان الكتاب:

 هي915القاضر ابن أبر حاتم المالقرظ المتوىف سنة  المؤلف:اسم 

 األدب ال ن:

  مؤلف ه ا الكتاب المسم  فاتحة المخطوط:

 من ج وة واعتراضر خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 1 عدد األوراق:

 سم 19×  22.5 القياس:

 21 المسطرة:

 محمد رشيد عراقر داحب المخطوط:

الكتاب عبارة عن مقامة مقتط ة من بتاب أل ه   سجن فاس سيماه:  منحظات:

 .>مجم الكمال   االعتقال<
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 55: الرقم

 الرماية عنوان الكتاب:

 أمحد بن محمد بن أعىل بن بعزة السحراوي الجبيل المؤلف:اسم 

 ال روسية ال ن:

  علموا أوالدبم ال روسية والرماية لمخطوط:فاتحة ا

 وب   وسن  عىل عباده ال ين ادط   خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 11 عدد األوراق:

 سم 19.5×  22 القياس:

 11 المسطرة:

 هي1321عا   12تاريخ النسخ: ربيم الثاين 

 محمد رشيد عراقر داحب المخطوط:
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 59: الرقم

 الكنوية عنوان الكتاب:

 غير معروف المؤلف:اسم 

 علو  القرآن ال ن:

 حياهتم مثل م وعكس م بثرة... فاتحة المخطوط:

 وحسن عونهاهلل  انت   الكنوية بحمد خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 13 عدد األوراق:

 سم 19×  23 القياس:

 29 المسطرة:

 هي1352رجب عا   2تاريخ النسخ: الجمعة 

 يمراد زبراو داحب المخطوط:



 91 

 51: الرقم

 تقييد وق ية تنوة القرآن عنوان الكتاب:

 غير م بور المؤلف:اسم 

 علو  القرآن ال ن:

 باب ال مزة بال تحة فاتحة المخطوط:

 انت   وق ية القرآن خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 31 عدد األوراق:

 سم 11.5×  23 القياس:

 11 المسطرة:

 هي1332تاريخ النسخ: ذو القعدة عا  

عبد السن  بن محمد بن محميد بين محميد الت يامر الميرابط بين اسم الناسخ: 

 الولتر

 مراد زبراوي داحب المخطوط:
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 59: الرقم

 تأليف   مجم الكلمات المنونات   القرآن الكريم عنوان الكتاب:

 غير م بور المؤلف:اسم 

 علو  القرآن ال ن:

 ه ا تأليف   مجم الكلمات... فاتحة المخطوط:

 العيل العظيمباهلل  وال حول وال قوة حال خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 32 عدد األوراق:

 سم 11×  23.5 القياس:

 22 المسطرة:

 اسم الناسخ: محمد بن أمحد

 مراد زبراوي داحب المخطوط:

 



 99 

 51: الرقم

 تقييد   ها  الضمير عنوان الكتاب:

 غير م بور المؤلف:اسم 

 علو  القرآن ال ن:

 ه ا تقييد شر ... فاتحة المخطوط:

 واذبروا الرسل خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 25 عدد األوراق:

 سم 19×  23 القياس:

 22 المسطرة:

  مراد زبراوي داحب المخطوط:
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 92: الرقم

 أنصاص قرآنية عنوان الكتاب:

 غير م بور المؤلف:اسم 

 علو  القرآن ال ن:

 ..ترتيب حروف. فاتحة المخطوط:

 أخطأتم أنشأتم خاتمة المخطوط:

  نوع الخط:

 12 عدد األوراق:

 سم 11×  23 القياس:

 29 المسطرة:

 مراد زبراوي داحب المخطوط:
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 91: الرقم

 منظومة   الرسم عنوان الكتاب:

 غير م بور المؤلف:اسم 

 علو  القرآن ال ن:

 العظيم المننهلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 جر  العمل به باب ما خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 29 عدد األوراق:

 سم 13.5×  21.5 القياس:

 11 المسطرة:

 مراد زبراوي داحب المخطوط:
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 92: الرقم

 المصحف الشريف عنوان الكتاب:

 المصاحف ال ن:

 سورة أ  القرآن مكية فاتحة المخطوط:

 رب العالمينهلل  والحمد خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 123 وراق:عدد األ

 سم 11.5×  23 القياس:

 11 المسطرة:

 مراد زبراوي داحب المخطوط:
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 93: الرقم

 المصحف الشريف عنوان الكتاب:

 المصاحف ال ن:

 هلل  ابان عدو فاتحة المخطوط:

  مكيةىلسورة األع خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 112 عدد األوراق:

 سم 15×  22.5 القياس:

 25 المسطرة:

  مراد زبراوي مخطوط:داحب ال
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 91: الرقم

 ملسو هيلع هللا ىلصمجموع يضم قصائد   مدح النبر  عنوان الكتاب:

 غير م بور المؤلف:اسم 

 المديح النبوي ال ن:

 الش دا  العشرة... فاتحة المخطوط:

 ...اهللبملت القصيدة بحمد  خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 91 عدد األوراق:

 سم 15×  21 القياس:

 23 المسطرة:

 مراد زبراوي داحب المخطوط:
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 95: الرقم

 مختصر خليل  عنوان الكتاب:

 هي119ضيا  الدين أبو المودة خليل الجنديظ المتوىف سنة  المؤلف:اسم 

 ال قه ال ن:

 االث ا يجوز   الكبر فاتحة المخطوط:

 وحصير وسرير... خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 15 عدد األوراق:

 سم 19×  23 القياس:

 11 المسطرة:

 مراد زبراوي داحب المخطوط:

 .2/315األعن   مصادر عن المؤلف والكتاب:
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 99: الرقم

 متن الرحبية = بغية الباحث عن مجل المواريث عنوان الكتاب:

 هي511محمد بن عيل بن محمد بن الحسنظ المتوىف سنة  المؤلف:اسم 

 علم ال رائا ال ن:

 مقاالأول ما نست تح ال فاتحة المخطوط:

 تما  الرحبية خاتمة المخطوط:

 نسخر نوع الخط:

 12 عدد األوراق:

 سم 19.5×  11.5 القياس:

 11 المسطرة:

 اسم الناسخ: حسن المصري

 هي1233شعبان عا   11تاريخ النسخ: 

 حبراهيم ال را  داحب المخطوط:

 م يلة ب  رس الموضوعات منحظات:
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 91: الرقم

 ث رسائل   العقيدة وفرائا اإلسن  مجموع يتضمن ان عنوان الكتاب:

 غير م بور المؤلف:اسم 

 العقائد ال ن:

 الم يمنهلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 للحوادث واالفتقار خاتمة المخطوط:

 مغربر مجوهر ورؤوس الكن  محنة باألمحر نوع الخط:

 5 عدد األوراق:

 سم 11×  12 القياس:

 22 المسطرة:

   را حبراهيم ال داحب المخطوط:
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 99: الرقم

 الحصن الحصين من بن  سيد المرسلين عنوان الكتاب:

محمد بين محميد الجيزري الشيافعر المعيروف بيابن الجيزريظ  المؤلف:اسم 

 هي933المتوىف سنة 

 العقائد ال ن:

  أن ينجيه من القو  الظالمين فاتحة المخطوط:

 ال شريك له لنا الحمد خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 2 األوراق: عدد

 سم 23×  39 القياس:

 15 المسطرة:

  حبراهيم ال را  داحب المخطوط:
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 91: الرقم

 بتاب   الحكم عنوان الكتاب:

 غير م بور المؤلف:اسم 

 الحكم ال ن:

 مغمور   بحور... فاتحة المخطوط:

 وال لبخيل دديق خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 19 عدد األوراق:

 سم 19×  23 القياس:

 25 المسطرة:

 حبراهيم ال را  داحب المخطوط:

 منحظات: مبتور األول واألخر
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 12: الرقم

 باب ال رائا من حاشية الدردير عىل مختصر خليل عنوان الكتاب:

 هي1221أمحد الدرديرظ المتوىف سنة  المؤلف:اسم 

 ال قه ال ن:

 وب   .... هللالحمد  فاتحة المخطوط:

 ... اهللمد انت   بح خاتمة المخطوط:

 مغربر ورؤوس الكن  باألمحر نوع الخط:

 15 عدد األوراق:

 سم 19.5×  23.5 القياس:

 25 المسطرة:

 هي1111عا  رجب ال رد  25تاريخ النسخ: يو  األربعا  

 حبراهيم ال را  داحب المخطوط:
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 11: الرقم

 دفتر   موضوعات متنوعة عنوان الكتاب:

 لعديعبد العزيز أمحد ا المؤلف:اسم 

 الكناني  ال ن:

 رمضان المبارك 5 يو  فاتحة المخطوط:

 الم اهب األربعة خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 1 عدد األوراق:

 سم 19×  22 القياس:

 22 المسطرة:

  1111/هي1392تاريخ النسخ: 

 حبراهيم ال را  داحب المخطوط:
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 12: الرقم

 فوائد طبية عنوان الكتاب:

  بورغير م المؤلف:اسم 

 الطب ال ن:

 باألشيا  الص را  فاتحة المخطوط:

 درجات المنئكة واألنبيا  خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 2 عدد األوراق:

 سم 19×  23 القياس:

 21 المسطرة:

 حبراهيم ال را  داحب المخطوط:

 مبتور األول منحظات:
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 13: الرقم

 قصائد   المديح النبوي عنوان الكتاب:

 غير معروف ؤلف:الماسم 

 المديح النبوي ال ن:

 ش ر ال نح قدالح فاتحة المخطوط:

 حسنا به هاج الغرا  خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 2 عدد األوراق:

 سم 15.5×  21 القياس:

 11 المسطرة:

 حبراهيم ال را  داحب المخطوط:
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 11: الرقم

 مجموع يتضمن قصائد وموشحات نبوية عنوان الكتاب:

 محمد بن عبد السن  بن محمد بن األش ب لمؤلف:ااسم 

 المديح النبوي ال ن:

 يا له من دباح بدا فاتحة المخطوط:

 وسن  عىل المرسلين خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 31 عدد األوراق:

 سم 19×  29 القياس:

 29 المسطرة:

  1132 /هي1351ربيم األول عا   12تاريخ النسخ: 

 اهيم ال را حبر داحب المخطوط:
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 15: الرقم

 تقييد   الطب ونقل من حاشية التسويل عنوان الكتاب:

 ال قه /الطب ال ن:

 فائدة ما يداو  به فاتحة المخطوط:

 من أن ين ر من األرض خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 1 عدد األوراق:

 سم 11×  21 القياس:

 29 المسطرة:

 حبراهيم ال را  داحب المخطوط:
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 19: الرقم

 قصة يوسف عنوان الكتاب:

 غير م بور المؤلف:اسم 

 السيرة النبوية ال ن:

 بتاب أذبر فيه قصة يوسف مجيلة مليحة... فاتحة المخطوط:

 بمل قصة يوسف خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 22 عدد األوراق:

 سم 22×  11 القياس:

 21 المسطرة:

 زبيريتبن عيل الوناهلل  الحسن بن عبد :اسم الناسخ

 هي1221تاريخ النسخ: أول ربيم الثاين 

 داحب المخطوط: الخياطر الري اعر
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 11: الرقم

 هار الخمائل المسكية من أخبار الشمائل المكيةزأ عنوان الكتاب:

 هي1311محمد بن مصط   بوجندار الرباطرظ المتوىف سنة  المؤلف:اسم 

 السيرة النبوية ال ن:

 ي رفم مقا ...ال اهلل  نحمد فاتحة المخطوط:

 رب العالمينهلل  والحمد خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 112 عدد األوراق:

 سم 19×  23 القياس:

 21 المسطرة:

 الخياطر الري اعر داحب المخطوط:

 ظ وال ُتعَرف ل ا نسخة أخر .هر مسودة المؤلف منحظات:
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 19: الرقم

 الممتم   شرح المقنم عنوان الكتاب:

 هي1291محمد بن سعيد المرغيتر السوسرظ المتوىف سنة  المؤلف:اسم 

 ال لك ال ن:

  ال ي من علينا بيسارة علم أوقات الليل والن ارهلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 وشيان بكسر الشين المعجمة هو يو  السبت خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 25 عدد األوراق:

 سم 11×  21 القياس:

 29 المسطرة:

 الخياطر الري اعر مخطوط:داحب ال
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 11: الرقم

 م تاح أجنحة الرغاب   معرفة ال رائا والحساب عنوان الكتاب:

 هي1133أمحد بن سليمان الرسموبرظ المتوىف سنة  المؤلف:اسم 

 الحساب ال ن:

 ال ي أحص  بل شر  عدداهلل  الحمد فاتحة المخطوط:

والصينة والسين  عيىل  رب العيالمينهلل  آخر دعوانا الحميد خاتمة المخطوط:

 سيدنا محمد وآله ودحبه

 مغربر نوع الخط:

 21 عدد األوراق:

 سم 19×  23 القياس:

 21 المسطرة:

 اسم الناسخ: مولود بن المح و  بن أمحد بن بلقاسم بن مسعود

 هي1352تاريخ النسخ: يو  الثناا  شوال عا  

 الخياطر الري اعر داحب المخطوط:

 تقييييدات   آخيير المخطييوط   الحسيياب ومولييد توجييد فوائييد و منحظييات:

 .ملسو هيلع هللا ىلصالنبر 
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 92: الرقم

 األوليا  وزيارهتم والتوسل هبم عنوان الكتاب:

 غير م بور المؤلف:اسم 

 التصوف ال ن:

  فقد سئل باتبه عن األوليا  وزيارهتم فاتحة المخطوط:

 المقصد الثالث   زيارهتم والتوسل هبم خاتمة المخطوط:

 رمغرب نوع الخط:

 32 عدد األوراق:

 سم 11×  19.5 القياس:

 21 المسطرة:

  الخياطر الري اعر داحب المخطوط:
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 91/1: الرقم

 األغ ية وح   الصحة عنوان الكتاب:

 هي(1محمد بن يوسف بن خلصون األندلسر )ق  المؤلف:اسم 

 الطب ال ن:

  ..اهلل. جوارش األبارية: ين م بإذن فاتحة المخطوط:

 ال صل السادس   مضاره خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 12 عدد األوراق:

 سم 23×  19 القياس:

 25 المسطرة:

  الخياطر الري اعر داحب المخطوط:



 121 

 91/2: الرقم

 باب   شرب الدوا  عنوان الكتاب:

 غير م بور المؤلف:اسم 

 الطب ال ن:

  ح  موضم الدا  من الجسم... فاتحة المخطوط:

 مائية واح ر أن تأخ ه...ال خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 1 عدد األوراق:

 سم 23×  19 القياس:

 22 المسطرة:

  الخياطر الري اعر داحب المخطوط:
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 91/3: الرقم

 تح ة األحباب   ت سير العقاقير واألعشاب عنوان الكتاب:

 غير م بور المؤلف:اسم 

 الطب ال ن:

 ؤبل ويعين عىل الجماع...حرف األلف: اللوبيا حب ي فاتحة المخطوط:

 باب حرف الشين خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 19 عدد األوراق:

 سم 23×  19 القياس:

 11 المسطرة:

 الخياطر الري اعر داحب المخطوط:

   آخره أوراق   د ة النبات منحظات:
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 91/1: الرقم

   األدوية الم ردة واألغ ية عنوان الكتاب:

  بورغير م المؤلف:اسم 

 الطب ال ن:

  بان رداص اللون المزاج الخامس فاتحة المخطوط:

 اإلهليلج البارد الكابويل بارد يابس خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 9 عدد األوراق:

 سم 23×  19 القياس:

 25 المسطرة:

 الخياطر الري اعر داحب المخطوط:
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 91/5: الرقم

 ابن تواجدها  ودف ماهية النباتات وأم عنوان الكتاب:

 غير م بور المؤلف:اسم 

 ال نحة ال ن:

  أنجدانظ شرح الماهية: من ذوات... فاتحة المخطوط:

 شعيرظ شرح الماهية: نوع من الحنطة... خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 39 عدد األوراق:

 سم 23×  19 القياس:

 25 المسطرة:

 الخياطر الري اعر داحب المخطوط:
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 92/1: الرقم

 فائدة   استخراج اختنف منظر القمر طوال وعرضا وان الكتاب:عن

 غير م بور المؤلف:اسم 

 ال لك ال ن:

    استخراج اختنف منظر القمر   الطول والعرض فاتحة المخطوط:

 قطر دائرة القمر فعدله   جدول الحر  خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 1 عدد األوراق:

 سم 19×  21 القياس:

 21 مسطرة:ال

  الخياطر الري اعر داحب المخطوط:
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 92/2: الرقم

 أرجوزة مقرب المطالب   تعديل الكوابب عنوان الكتاب:

 الغياار التازياهلل  جابر بن عبد المؤلف:اسم 

 ال لك ال ن:

  البديم الصانم الواحدهلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 ام الرض  عن دحبه والخل ا  نصرته خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 11 عدد األوراق:

 سم 19×  21 القياس:

 21 المسطرة:

 الخياطر الري اعر داحب المخطوط:
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 92/3: الرقم

 المقرب   ودف المجّيب عنوان الكتاب:

 أبو العباس أمحد بن محيدة المطر  المرابشر المؤلف:اسم 

 ال لك ال ن:

  فلما رأيت بتب أهل الردد من م... فاتحة المخطوط:

 وب لك بل مسألة ترجم ح  األعداد خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 32 عدد األوراق:

 سم 21×  19 القياس:

 23 المسطرة:

  الخياطر الري اعر داحب المخطوط:
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 92/1: الرقم

 الش ابية   األعمال الجيبية عنوان الكتاب:

 بدر الدين محمد بن أمحد سبط الماردينر المؤلف:اسم 

 لكال  ال ن:

 ف  ه رسالة   العمل بالربم المجيب... فاتحة المخطوط:

 تعا  وحسن عونهاهلل  انت ت الرسالة المجيبية بحمد خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 22 عدد األوراق:

 سم 21×  19 القياس:

 22 المسطرة:

 الخياطر الري اعر داحب المخطوط:
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 92/5: الرقم

 مة ابن غانمالمعامل عىل منظو عنوان الكتاب:

 غير م بور المؤلف:اسم 

 ال لك ال ن:

 من أهل العلم والصنح... فاتحة المخطوط:

 ملسو هيلع هللا ىلصوختم المؤلف منظومته بالصنة عىل النبر  خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 12 عدد األوراق:

 سم 21×  19 القياس:

 29 المسطرة:

 الخياطر الري اعر داحب المخطوط:

ة المسماة: النسيمة الن حيية عيىل الرسيالة ال تحيية هو شرح للقصيد منحظات:

  هييي(ظ أمييا الرسييالة ال تحييية ف يير للغييزايل522للميياردينر )ت 

 هي(525)ت 
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 92/9: الرقم

 منظومة   الربم المجّيب عنوان الكتاب:

 هي1212عاشرظ المتوىف سنة عبد الواحد بن  المؤلف:اسم 

 ال لكال ن: 

 أمحد مصليا عىل النبر أمحد... قال ابن عاشر حل ر فاتحة المخطوط:

 عىل النبر المصط   المختار الباريام الصنة وسن  خاتمة المخطوط: 

 مغربر نوع الخط:

 9 عدد األوراق:

 سم 21×  19 القياس:

 21 المسطرة:

 الخياطر الري اعر داحب المخطوط:
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 92/1: الرقم

 وضم بيت اإلبرة عىل الج ات األربم عنوان الكتاب:

 هي111عبد الرمحن التاجوريظ المتوىف سنة  ف:المؤلاسم 

 ال لك ال ن:

 ف  ه ورقات   معرفة وضم بيت اإلبرة... فاتحة المخطوط:

 ام الصنة وسن  الباري عىل النبر المصط   المختار خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 3 عدد األوراق:

 سم 21×  19 القياس:

 21 المسطرة:

 لري اعرالخياطر ا داحب المخطوط:
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 92/9: الرقم

 نظم   عمل األسطرالب عنوان الكتاب:

 عبد القادر ال  ري ال اسر المؤلف:اسم 

 ال لك ال ن:

  محد المن دور   بديم مخلوقه فاتحة المخطوط:

 تعا اهلل  بملت القصيدة بحمد خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 3 عدد األوراق:

 سم 21× 19 القياس:

 25 المسطرة:

 الخياطر الري اعر حب المخطوط:دا
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 92/1: الرقم

 نظم   الحساب عنوان الكتاب:

 غير م بور المؤلف:اسم 

 الحساب ال ن:

 حن شئت علم سادة األبطال فاتحة المخطوط:

 ود  عىل خدمته والتزما خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 1 عدد األوراق:

 سم 21×  19 القياس:

 29 المسطرة:

  الخياطر الري اعر داحب المخطوط:
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 92/12: الرقم

 رسالتان   القبلة عنوان الكتاب:

 هي121ابن البنا  المرابشرظ المتوىف سنة  المؤلف:اسم 

 ال لك ال ن:

  تأملت ما قاله أهل العلم   القبلة... فاتحة المخطوط:

 وربم غربر شمايل... خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 2 عدد األوراق:

 سم 21×  19 القياس:

 21 المسطرة:

  الخياطر الري اعر داحب المخطوط:
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 92/11: الرقم

ذبر ما يحتياج حلييه مين العميل بيالربم دائيرة ومعرفية أشيكال ا  عنوان الكتاب:

 ودورها

 غير معروف المؤلف:اسم 

 ال لك ال ن:

 فأول ذلك الشطبتان المثقوبتان... فاتحة المخطوط:

 بارك...انت   التأليف الم خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 9 عدد األوراق:

 سم 21×  19 القياس:

 21 المسطرة:

 الخياطر الري اعر داحب المخطوط:
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 92/12: الرقم

  رسالة فلكية   العمل بربم الدائرة عنوان الكتاب:

 غير م بور المؤلف:اسم 

 ال لك ال ن:

 التر قسمت هبا الدائرة األو  فاتحة المخطوط:

وحسن اهلل  وليكن ه ا آخر ما قصدناه من ه ا المرغوب بحمد خاتمة المخطوط:

 عونه

 مغربر نوع الخط:

 1 عدد األوراق:

 سم 21×  19 القياس:

 21 المسطرة:

 الخياطر الري اعر داحب المخطوط:
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 92/13: الرقم

 حرشاد السائل ح  معرفة ج ة القبلة بالدالئل عنوان الكتاب:

 لبلنسر اآلس رمحمد بن عبد العزيز ا المؤلف:اسم 

 ال لك ال ن:

 المراد بج ة القبلة وبم هر ج ت ا... فاتحة المخطوط:

 وسميته حرشاد السائل ح  معرفة ج ة القبلة بالدالئل خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 1 عدد األوراق:

 سم 21×  19 القياس:

 29 المسطرة:

 الخياطر الري اعر داحب المخطوط:
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 93: الرقم

 مجموعة خطب ب:عنوان الكتا

 غير م بور المؤلف:اسم 

 الخطابة ال ن:

 الخطبة األو  لش ر د ر... فاتحة المخطوط:

 الخطبة الرابعة لش ر ربيم الثاين خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 11 عدد األوراق:

 سم 11×  11 القياس:

 15 المسطرة:

  الخياطر الري اعر داحب المخطوط:
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 91/1: الرقم

 عقيدة التوحيد اب:عنوان الكت

 هي(1عبد الجبار ال جيجر )ق اهلل  محمد بن عبد المؤلف:اسم 

 العقائد ال ن:

 اعلم أن الحكم العقيل ينحصر   انث أقسا  فاتحة المخطوط:

عبيد الجبيار اهلل  انت ت الج وبية عقيدة الشيخ محمد بن عبيد خاتمة المخطوط:

 ال جيجر...

 مغربر نوع الخط:

 1 عدد األوراق:

 سم 22×  11 القياس:

 23 المسطرة:

  الخياطر الري اعر داحب المخطوط:
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 91/2: الرقم

 اهللرسالة   العقيدة ود ات  عنوان الكتاب:

 غير م بور المؤلف:اسم 

 العقائد ال ن:

 مما يجب لموالنا عز وجل عشرون د ة فاتحة المخطوط:

 انت ت وبالخير لنا عمت خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 1 دد األوراق:ع

 سم 21×  11 القياس:

 23 المسطرة:

  الخياطر الري اعر داحب المخطوط:
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 95/1: الرقم

 شرح عىل نظم المجرادية عنوان الكتاب:

 بن يعقوب السمنيلاهلل  بيروك بن عبد المؤلف:اسم 

 النحو ال ن:

 ال ي أوزعنر ووفقنر ح  اقتضاب...هلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 فليراجم ذلك ح  آخر ما أوردناه ط:خاتمة المخطو

 مغربر نوع الخط:

 15 عدد األوراق:

 سم 23×  19 القياس:

 21 المسطرة:

 اسم الناسخ: عبد الرمحن بن أمحد بن عبد السن  الوزبيتر العمري

 هي1221ربيم الثاين عا   2تاريخ النسخ: الجمعة 

 الخياطر الري اعر داحب المخطوط:
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 95/2: الرقم

  بشر  طنب العربية بإعراب األجرومية تاب:عنوان الك

 هي125األزهريظ المتوىف سنة اهلل  خالد بن عبد المؤلف:اسم 

 النحو ال ن:

 عىل ما أنعم وأشكره عىل ما ف م وأنعم...هلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 وخاتم معطوف أيضا خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 12 عدد األوراق:

 سم 23×  19 القياس:

 21 المسطرة:

 اسم الناسخ: عبد الرمحن بن أمحد بن عبد السن  الوزبيتر العمري

 هي1221تاريخ النسخ: عا  

 الخياطر الري اعر داحب المخطوط:
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 99/1: الرقم

 وقسمت ا نظم   ضرب الكسور ومجع ا وطرح ا عنوان الكتاب:

 هي123حبراهيم بن هنل السجلماسرظ المتوىف سنة  المؤلف:اسم 

 الحساب  :ال ن

 الضرب ضرب البسط   البسط فاتحة المخطوط:

 والخارج اقسمه عىل حما  ما درفته خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 1 عدد األوراق:

 سم 21×  19 القياس:

 23 المسطرة:

  الخياطر الري اعر داحب المخطوط:
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 99/2: الرقم

 بشف األسرار عن علم حروف الغبار عنوان الكتاب:

 هي911محمد بن عيل القرشر الش ير بالقلصاديظ المتوىف سنة  ؤلف:الماسم 

 الحساب ال ن:

 شافية عن جانبر اإلخنل واإلمنل متجافيةف  ه نب ة بافية  فاتحة المخطوط:

 الباث الثاين   العمل بالك اتخاتمة المخطوط: 

 مغربر نوع الخط:

 22 عدد األوراق:

 سم 21×  19 القياس:

 23 المسطرة:

  الخياطر الري اعر المخطوط: داحب
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 91/1: الرقم

 دغر  السنوسر المسماة بأ  البراهين شرح عنوان الكتاب:

 محمد بن حبراهيم بن عمر بن عيل المنيل المؤلف:اسم 

 العقائد ال ن:

 المن رد بواجب الوحدانيةهلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 لهوالصنة عىل نبيه وآاهلل  انت   بحمد خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 22 عدد األوراق:

 سم 11×  11 القياس:

 23 المسطرة:

 بن محمد بن عيلاهلل  اسم الناسخ: عبد

 هي1131تاريخ النسخ: أواخر مجاد  الثانية عا  

 الخياطر الري اعر داحب المخطوط:

 بآخره تقييد   العقيدة لمحمد القدار منحظات:
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 91/2: الرقم

 قيدة الصغر شرح الع عنوان الكتاب:

 محمد بن يوسف السنوسر الحسنر التلمساين المؤلف:اسم 

 العقائد ال ن:

 محمداهلل  قال ال قيه الويل الصالح أبو عبد فاتحة المخطوط:

 الل م ان م هب ا الشرح... خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 15 عدد األوراق:

 سم 11×  11 القياس:

 23 المسطرة:

 بن محمد بن عيل اهلل اسم الناسخ: عبد

 هي1131تاريخ النسخ: أواخر مجاد  األو  عا  

 الخياطر الري اعر داحب المخطوط:
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 99/1: الرقم

 متن أ  البراهين المسم  العقيدة السنوسية الصغر  عنوان الكتاب:

 هي915محمد بن يوسف السنوسرظ المتوىف سنة  المؤلف:اسم 

 العقائد ال ن:

 اهلل  الصنة والسن  عىل رسولوهلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 بملت النسخة المباربة خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 5 عدد األوراق:

 سم 13×  11 القياس:

 19 المسطرة:

  الخياطر الري اعر داحب المخطوط:
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 99/2: الرقم

 متن األجرومية عنوان الكتاب:

اجر المعيروف بيابن بن داود الصين اهلل  محمد بن عبداهلل  أبو عبد المؤلف:اسم 

 هي123أجّرو ظ المتوىف سنة 

 النحو ال ن:

 الكن  هو الل   المربب الم يد فاتحة المخطوط:

 هللانت   ووىف والحمد  خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 2 عدد األوراق:

 سم 13×  11 القياس:

 19 المسطرة:

 الخياطر الري اعر داحب المخطوط:
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 99/3: الرقم

 متن المقدمات عنوان الكتاب:

 محمد بن يوسف السنوسر المؤلف:اسم 

 العقائد ال ن:

 الحكم حابات أمر أو ن يه فاتحة المخطوط:

 واألمانة ح   الجوارح الظاهرة... خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 3 عدد األوراق:

 سم 13×  11 القياس:

 11 المسطرة:

  الخياطر الري اعر داحب المخطوط:

ه خطبة العيدظ ورجز   طيب األغ ييةظ وأرجيوزة   ترحييل منحظات:   آخر

الشمسظ وأرجوزة   مدح المصط   علييه أفضيل الصينة ألبير 

سييامل الظري ييرظ ورجييز طبييرظ ومهزييية البوديييريظ وأرجييوزة   

ال رائاظ وأرجوزة أمازيغية بالحرف العربر )قصة يوسيف علييه 

 .السن (
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 91/1: الرقم

 الحكم والعبر ومدح الكتبتقاييد    عنوان الكتاب:

 غير م بور المؤلف:اسم 

 األدب ال ن:

  ومما نسب ألبر زيد التِّْميل الجشتيمر فاتحة المخطوط:

 اهللانت   بحمد  خاتمة المخطوط:

 مغربر مجوهر نوع الخط:

 2 عدد األوراق:

 سم 11×  22 القياس:

 22 المسطرة:

  الخياطر الري اعر داحب المخطوط:

عن عبد القادر الجينين والقسطنين وأبر زيد الجشتيمر وأبر  مروية منحظات:

 حيان والحسين بن عبد الرمحن
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 91/2: الرقم

 منظومة المية الجمل عنوان الكتاب:

 محمد بن عمران المجرادي السلوياهلل  أبو عبد المؤلف:اسم 

 النحو ال ن:

  محدت حل ر ام دليت أوال فاتحة المخطوط:

 عىل ذلكهلل    والحمدانت  خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 5 عدد األوراق:

 سم  11×  22 القياس:

 11 المسطرة:

  الخياطر الري اعر داحب المخطوط:

 سبعون بيتا منحظات:
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 91/3: الرقم

    قواعد اإلسن  عنوان الكتاب:

 غير م بور المؤلف:اسم 

 العقائد ال ن:

 باهلل  فاإليمان أن تؤمن فاتحة المخطوط:

 وعىل مجيم األنبيا  أفضل الصنة وأزب  السن  خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 5 عدد األوراق:

 سم 11×  22 القياس:

 11 المسطرة:

  الخياطر الري اعر داحب المخطوط:
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 91/1: الرقم

 المرشد اآلوي ومعين الناوي عنوان الكتاب:

 البعقييلأبو زبريا يحي  بن محمد بن أمحد السوسر  المؤلف:اسم 

 النحو ال ن:

  ومنئكته...باهلل  فاإليمان أن تؤمن فاتحة المخطوط:

 وبان ال راغ من ه ا الشرح المبارك خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 12 عدد األوراق:

 سم 11×  22 القياس:

 21 المسطرة:

 اسم الناسخ: البلعوشر الزمزين

 هي1312رجب عا   12تاريخ النسخ: األحد 

 الخياطر الري اعر مخطوط:داحب ال
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 91/5: الرقم

 المجرادياهلل  شرح عىل منظومة الجمل ألبر عبد عنوان الكتاب:

 هي1259بن يعقوب السمنيلظ المتوىف سنة اهلل  يبورك بن عبد المؤلف:اسم 

 النحو ال ن:

 ال ي أوزعنر ووفقنر...هلل  الحمد فاتحة المخطوط:

  عباده...انت   وب   وسن  عىل خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 12 عدد األوراق:

 سم 11×  22 القياس:

 21 المسطرة:

 اسم الناسخ: عيل بن مبارك البلعوشر الزمزين

 هي1312تاريخ النسخ: محر  عا  

 الخياطر الري اعر داحب المخطوط:
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 91/9: الرقم

 عمدة الطالبين ل  م أل ا  المرشد المعين عنوان الكتاب:

محمد بن أمحد بن محمد السيمنيل األدوزيظ المتيوىف اهلل  و عبدأب المؤلف:اسم 

 هي1221سنة 

 ال قه ال ن:

  رب العالمين والصنة والسن  عىل سيدناهلل  الحمد المخطوط:فاتحة 

 وبان ال راغ منهخاتمة المخطوط: 

 مغربر نوع الخط:

 152 عدد األوراق:

 سم 11×  22 القياس:

 21 المسطرة:

 بن مبارك بن محمد البلعوشراسم الناسخ: عيل 

 هي1312شعبان عا   32تاريخ النسخ: 

 الخياطر الري اعر داحب المخطوط:

  آخره تقاييد   موضيوعات مختل ية )البييوعظ ميا يلقين للمّييتظ  منحظات:

 .المعامنت(
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 مركز فاس

 12: الرقم

 ترتيب ال روق واختصارها عنوان الكتاب:

 هي151بن حبراهيم البقوريظ المتوىف سنة محمد اهلل  أبو عبد المؤلف:اسم 

 ال قه ال ن:

  أما فقد اطلعت عىل ال روق التر لشيخنا... فاتحة المخطوط:

 وأجاب الناس عن الحديث... خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 11 عدد األوراق:

 سم 15×  22.5 القياس:

 25 المسطرة:

  فاطمة الزهرا  الصقيل حسينر داحب المخطوط:

 ظ 1119مطبوع بوزارة األوقاف والشؤون اإلسينمية بالربياطظ سينة  حظات:من

 .بتحقيق األستاذ عمر بن عباد
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 11: الرقم

 قص  المراد شرح بانت سعادأالكتاب: عنوان 

 المتييوىف  مجييال الييدين يوسييف بيين سييامل بيين أمحييد الح نيياوي المؤلييف:اسييم 

 هي1119 سنة

 األدب ال ن:

   ي أفاضالهلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 وتصديقا وتحقيقا وتوفيقا خاتمة المخطوط:

 مشرقر نوع الخط:

 22 عدد األوراق:

 سم 15×  21 القياس:

 25 المسطرة:

اسم الناسخ: منصور ال نيل بن عيل بين نادير اليدين الصيواف الحلبير خلي ية 

 الشيخ أبر بكر ال ياض القادري

 هي1191مجاد  الثانية من عا   5تاريخ النسخ: يو  الجمعة 

 فاطمة الزهرا  الصقيل حسينر داحب المخطوط:

منحظات: شرح لطيف ومختصر ظريف عىل قصيدة بعب بن زهير التر مدح هبا 

 .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسول
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 12: الرقم

بن عبياد ااهلل  سؤال اإلما  حبراهيم الشاطبر للويل الصالح أبر عبد عنوان الكتاب:

 دي عن حقيقة التصوفنْ الر  

 هي112حاق حبراهيم الشاطبرظ المتوىف سنة أبو حس المؤلف:اسم 

 التصوف ال ن:

 أما بعد فقد بلغنر بتابكم فاتحة المخطوط:

 مم الحس والحدس... خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 13 عدد األوراق:

 سم 11×  21 القياس:

 22 المسطرة:

 الصقيل حسينرفاطمة الزهرا   داحب المخطوط:

 1/11جم المؤل ين مع مصادر عن المؤلف والكتاب:

 .  آخره تقاييد مختل ة   التصوف منحظات:
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 13: الرقم

 دحيح البخاري عنوان الكتاب:

 هي259محمد بن حسماعيل البخاريظ المتوىف سنة  المؤلف:اسم 

 الحديث ال ن:

 اهللبيف بان بد  الوحر ح  رسول  فاتحة المخطوط:

 ددقة ال طر خاتمة المخطوط:

 وهرمغربر مج نوع الخط:

 225 عدد األوراق:

 سم 22×  21 القياس:

 21 المسطرة:

  فاطمة الزهرا  الصقيل حسينر داحب المخطوط:

 9/31األعن   مصادر عن المؤلف والكتاب:

من مخسية أسي ارظ و  أول يا الصحيح تتكون  نسخة ه ا الجاممبان منحظات: 

تحبيس بخط محمد بن عيل العداوي اليازغر عىل خزانة القيرويين 

 .هي1252شوال المبارك عا   9  

ام أخرج ه ا الس ر من الخزانة الم بورة من مجلة ميا أخي ظ وقيد           

قامت محلة السلطان لبنر يازغةظ فأمرت القاضر العنمية ميوالي 

محمد بن عبد الرمحنظ فأمر أن يدفم نياظر القيرويين لبائعيه ريياال 

زا تاميا   أواسيط واحداظ ويحوز ه ا الس ر لخزانة القرويين حيو

 .هي1211عا  
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 11: الرقم

 البديم   الصنة عىل الحبيب الش يمالقول  عنوان الكتاب:

 هي122شمس الدين محمد بن عبد الرمحن السخاويظ المتوىف سنة  المؤلف:اسم 

 السيرة النبوية ال ن:

 اهللفصل ومن معجزاته الباهرة ما مجعه  فاتحة المخطوط:

 وقول بعا المتصوفة...قوله  خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 239 عدد األوراق:

 سم 19×  21 القياس:

 29 المسطرة:

  فاطمة الزهرا  الصقيل حسينر داحب المخطوط:

 مطبوع ومحقق منحظات:
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 15: الرقم

مواهب التخصيص وفرائد التلخيص   شرح ما انب م من شواهد  عنوان الكتاب:

 التلخيص

 هي1191لطيب بن عبد السن  القادريظ المتوىف سنة محمد بن ا المؤلف:اسم 

 علم البديم ال ن:

  ال ي أبدع البيان...هلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 بتقييده...اهلل  وه ا بمال ما من خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 113 عدد األوراق:

 سم 19.5×  32 القياس:

 31 المسطرة:

 القادر الحسنر اسم الناسخ: المؤلف: محمد بن الطيب

هييظ وانت ي  مين 1111ذي القعيدة الحيرا  عيا   12ييو  الثنايا  تاريخ النسخ: 

 هي1199عا   د ر 21مبيضته 

 المكان: فاس

  فاطمة الزهرا  الصقيل حسينر داحب المخطوط:

ظ حققتيه لطي ية 115بشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسنية ص منحظات:

ظ ومل تقيف عيىل  2211ط سنة السنرظ وددر عن اإلسيسكو بالربا

 ه ه النسخة.
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 19: الرقم

 مجيلة أرباب المرادد   شرح عقيلة أتراب القصائد عنوان الكتاب:

برهان الدين أبر حسحاق حبراهيم بن عمير بين حبيراهيم الجعبيريظ  المؤلف:اسم 

 هي132المتوىف عا  

 القرا ات ال ن:

  وبعد فإن فضيلة العلم فاتحة المخطوط:

   شرح الشاطبيةاهلل  وه ا آخر ما يسر مخطوط:خاتمة ال

 مغربر نوع الخط:

 211 عدد األوراق:

 سم 11×  21.5 القياس:

 33 المسطرة:

 وطلُ حْ اسم الناسخ: محمد بن أبو نَ 

 هي1223ربيم النبوي عا   3تاريخ النسخ: يو  الثناا  

 فاطمة الزهرا  الصقيل حسينر داحب المخطوط:

 مجلد واحد عدد األجزا : س ران  

هو شرح للقصيدة المسماة عقيلة أتراب القصائد   أسم  المقاديد  منحظات:

هيي(ظ 512نظم أبر محمد القاسم بن فييره الرعينير الشياطبر )ت

 .وهر   ضبط الرسم القرآين
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 11: الرقم

 ت سير القرآن الكريمعنوان الكتاب: 

 غير م بوراسم المؤلف: 

 علو  القرآنال ن: 

 وقلت يحتمل أن تكونط: فاتحة المخطو

  ﴾وال يحا عىل طعا  المسكين﴿وقوله خاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 319عدد األوراق: 

 سم 19×  29.5القياس: 

 21المسطرة: 

 هي112تاريخ النسخ:   أوله حشارة باللغة العربية واإلسبانية أنه بتب سنة 

 فاطمة الزهرا  الصقيل حسينرداحب المخطوط: 

 بان يشتمل عىل أربعة أجزا  :منحظات
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 19: الرقم

 رياض الصالحين وتح ة المتقينعنوان الكتاب: 

 عبد الرمحن بن محمد بين مخليوف الثعيالبر الجزائيريظ المتيوىف اسم المؤلف: 

 هي915سنة 

 المواع  واألخنقال ن: 

 ذي الجنل الكبير المتعال...هلل  الحمدفاتحة المخطوط: 

 سبحانه أفضل من الجنةاهلل  جا  أن رضوان باب ماخاتمة المخطوط: 

 مغربر مجوهرنوع الخط: 

 192عدد األوراق: 

 سم 11×  29.5القياس: 

 29المسطرة: 

 هي1111تاريخ النسخ: أواخر رجب ال رد عا  

 المتملك: الشريف الحسين بن موس  الحمومتر

 فاطمة الزهرا  الصقيل حسينرداحب المخطوط: 

بشياف الكتيب المخطوطية بالخزانية الحسينية : مصادر عن المؤلف والكتياب

 211ص

 مجم فيه فنونا من العلم وفوائد مجة منحظات:
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 11: الرقم

 عنوان الكتاب: قطف األنوار من روضة األزهار

اسم المؤلف: عبد الرمحن بن عمير بين أمحيد الجيزويل البعقيييل المعيروف بيابن 

 هي1229الم ترظ المتوىف عا  

 ال ن: ال لك

 ال ي جعل   السما  بروجا...هلل  خطوط: الحمدفاتحة الم

 خاتمة المخطوط: ه ا آخر ما عنيت بود ه عىل ه ا الرجز...

 نوع الخط: مغربر

 92عدد األوراق: 

 سم 11.5×  29.5القياس: 

 25المسطرة: 

 داحب المخطوط: فاطمة الزهرا  الصقيل حسينر 

 .391منحظات: بشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسنية ص
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 122/1: الرقم

 القصيدة الشمقمقيةعنوان الكتاب: 

أبو العباس أمحيد بين محميد الحمييري المعيروف بيابن الونيانظ اسم المؤلف: 

 هي1191المتوىف سنة 

 األدبال ن: 

  م ن عىل رسلك حادي فاتحة المخطوط:

 انت ت وبالمحاسن ازهدت...خاتمة المخطوط: 

 مغربر مجوهر...نوع الخط: 

 15: عدد األوراق

 سم 11×  21القياس: 

 1المسطرة: 

 هي1213تاريخ النسخ: 

 فاطمة الزهرا  الصقيل حسينرداحب المخطوط: 

 مطبوعة منحظات:
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 122/2: الرقم

  تميمة األجياد   الصافنات النجبا  الجياد عنوان الكتاب:

 هي1111عبد القادر بن العربر القادريظ المتوىف عا  اسم المؤلف: 

 الخيلال ن: 

 يقول بعد الحمد عبد القادراتحة المخطوط: ف

 تعا  وحسن عونهاهلل  بملت بحمدخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 11عدد األوراق: 

 سم 11×  21القياس: 

 11المسطرة: 

  فاطمة الزهرا  الصقيل حسينر داحب المخطوط:

 .319-311سلوة األن اس صمصادر عن المؤلف والكتاب: 

 مطبوع منحظات:
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 122/3: لرقما

 عنوان الكتاب: األربعون حديثا

 اسم المؤلف: غير معروف

 ال ن: الحديث

 فاتحة المخطوط: الحديث األول 

 خاتمة المخطوط: الحديث الموىف أربعون

 نوع الخط: مغربر

 5عدد األوراق: 

 سم 11×  21القياس: 

 11المسطرة: 

  فاطمة الزهرا  الصقيل حسينر داحب المخطوط:
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 122/1: الرقم

 بتاب األغ ية وح   الصحةعنوان الكتاب: 

محمد بن يوسف بن خلصونظ بان حيا   أواخر القرن اهلل  أبو عبداسم المؤلف: 

 ةل جرلالسابم 

 الطبال ن: 

  سألتنر أي ا األخ الحبيب فاتحة المخطوط:

 تعا  وحسن عونهاهلل  انت   بحمدخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 21عدد األوراق: 

 سم 11×  21القياس: 

 19المسطرة: 

 فاطمة الزهرا  الصقيل حسينرداحب المخطوط: 

 3/259اإلحاطة مصادر عن المؤلف والكتاب: 

مطبوعظ و  آخره مسألة فق ية   نية الحالفظ وقصييدة لل قييه أمحيد  منحظات:

سكيرجظ ومقالة   المضارع المعتل لمحمد بن الت يامر اليوزاينظ 

لكوابب الدرية   مدح خير البريةظ ومسألة فق ية ومتن ال مزيةظ وا

  الخنث ظ وسؤال لقاضير مكناسية أبير العبياس أمحيد الميامون 

 .البلغيثر حول المحجور
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 122/5: الرقم

حتحاف النب ا  األبياس وخصودا قاضير مكنياس بتوضييح ميا عنوان الكتاب: 

 انب م من أحكا  محاسبات أوديا  فاس ومن شابل م   الناس

 محمد بن أمحد بن حدريس بن الشريف العلوي اإلسماعييلم المؤلف: اس

 ال قهال ن: 

 الحليم الثوابهلل  الحمدفاتحة المخطوط: 

 تعا  له وتوالهاهلل  خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 11عدد األوراق: 

 سم 11×  21القياس: 

 19المسطرة: 

  فاطمة الزهرا  الصقيل حسينر داحب المخطوط:

 .13بشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسنية ص ظات:منح
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 121: الرقم

 عنوان الكتاب: المصحف الشريف

 ال ن: المصاحف

 فاتحة المخطوط: يجاور ما ين قون 

 خاتمة المخطوط: انت   الجز  العاشر

 نوع الخط: مغربر مبسوط

 1عدد األوراق: 

 سم 22.5×  29القياس: 

 1المسطرة: 

 ل عراقرداحب المخطوط: حسماعي
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 122: الرقم

 دائرة الشيخ أبر الحسن الشاذيل وشرح اعنوان الكتاب: 

 عبد الوهاب الشعرايناسم المؤلف: 

 التصوفال ن: 

 قال سيدنا وموالنا القطب الرباينفاتحة المخطوط: 

 اهللام يقول ال حله حال خاتمة المخطوط: 

 نسخرنوع الخط: 

 11عدد األوراق: 

 سم 13.5×  22.5القياس: 

 11المسطرة: 

  حسماعيل عراقر داحب المخطوط:

مصادر عن المؤلف والكتياب: بشياف الكتيب المخطوطية بالخزانية الحسينية 

 .113ص

 تسم  دائرة األقطاب.  منحظات:
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 123: الرقم

 شرح قصيدة البردةعنوان الكتاب: 

 غير م بوراسم المؤلف: 

 األدبال ن: 

  محدا لمن سرح عيون البصائر فاتحة المخطوط:

 خادية أن من بان عندهخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 5عدد األوراق: 

 سم 15×  11.5القياس: 

 21المسطرة: 

  حسماعيل عراقر داحب المخطوط:

 مبتورة من اآلخر منحظات:
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 121: الرقم

 عنوان الكتاب: المستطرف   بل فن مستظرف

 شيي رظ المتيوىف اسم المؤلف: ش اب اليدين محميد بين أمحيد بين منصيور األب

 هي952سنة 

 ال ن: األدب

 فاتحة المخطوط: القاضر بالغريق   البحر 

 خاتمة المخطوط: بل يو  أخانه دون يو  القيامة

 نوع الخط: نسخر

 9عدد األوراق: 

 سم 15×  22القياس: 

 23المسطرة: 

 داحب المخطوط: حسماعيل عراقر

 .5/332مصادر عن المؤلف والكتاب: األعن  

 ت: ورقات من الكتابمنحظا
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 125: الرقم

نصيحة المرييد   طرييق أهيل السيلوك والتجرييد أو اليواقييت عنوان الكتاب: 

 اإلنسانالحسان   تصريف معاين 

 هي1113المتوىف سنة  عيل بن عبد الرمحن بن محمد العمراين اسم المؤلف:

 التصوفال ن: 

 اعلم أن داحب مقا  ال نا ...فاتحة المخطوط: 

 انت   وب   وسن  عىل عباده ال ين ادط  المخطوط: خاتمة 

 مغربرنوع الخط: 

 233عدد األوراق: 

 سم 15×  22.5القياس: 

 11المسطرة: 

  حسماعيل عراقر داحب المخطوط:

 مطبوع منحظات:
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 129: الرقم

 ححراز السعد بإنجاز الوعد بمسائل أما بعد عنوان الكتاب: 

 وهريحسماعيل بن غنيم الجاسم المؤلف: 

 علم اللغةال ن: 

  ال ي جعل أما بعدهلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 انت   ما وجد...خاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 51عدد األوراق: 

 سم 19×  22.5القياس: 

 25المسطرة: 

 األندلسر المازويناهلل  اسم الناسخ: محمد بن محمد بن عنل بن عبد

 حسماعيل عراقرداحب المخطوط: 

ظ وبآخره حواشر 21بشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسنية ص ات:منحظ

 11الحسن الزياين بن يوسفظ بان مكتوًبا   آخرها: يو  األربعيا  

 هي.1119ربيم األول عا  
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 121: الرقم

 تباعسلوان المطاع   عدوان األعنوان الكتاب: 

 هي595ىف سنة بن محمد بن ظ ر الصقيلظ المتواهلل  محمد بن عبداسم المؤلف: 

 األدبال ن: 

 سبحانه...اهلل  حن شكرفاتحة المخطوط: 

 حقيقة بل...خاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 122عدد األوراق: 

 سم 11×  22القياس: 

 13المسطرة: 

 حسماعيل عراقرداحب المخطوط: 

 1/992وفيات األعيان مصادر عن المؤلف والكتاب: 

 مطبوع منحظات:
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 129: الرقم

 نزهة المجالس ومنتخب الن ائسان الكتاب: عنو

 عبد الرمحن بن عبد السن  بين عبيد اليرمحن الصي وري الشيافعر اسم المؤلف: 

 هي(991)بان حيا سنة 

 الوع  واألخنقال ن: 

 تعا اهلل  بتاب الزهد والقناعة والتوبل عىلفاتحة المخطوط: 

 ..قال مؤل ه عبد الرمحن بن عبد السن .خاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 121عدد األوراق: 

 سم 21×  33القياس: 

 33المسطرة: 

 هي991ذي القعدة عا   11تاريخ التأليف: يو  االانين 

 حسماعيل عراقرداحب المخطوط: 

 .151بشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسنية ص منحظات:
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 121/1: الرقم

والحكميا  وال نسي ة   عمير زيج القرانات   اختنف العلما  عنوان الكتاب: 

 العامل مدة بقائه ووقت ابتدائه وانت ائه

 غير م بوراسم المؤلف: 

 ال لكال ن: 

 ال ي أبدع العقول...هلل  الحمدفاتحة المخطوط: 

 عىل سيدنا محمد وعىل آله ودحبهاهلل  ودىلخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 19عدد األوراق: 

 سم 19×  23القياس: 

 22ة: المسطر

 اسم الناسخ: محمد بن محمد العلمر

 هي1329ذي الحجة الحرا  عا   5تاريخ النسخ: الخميس 

 حسماعيل عراقر داحب المخطوط:

 بتبه لموالي أمحد الموازظ و  آخره تقييد   علم الكتف منحظات:
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 121/2: الرقم

 عنوان الكتاب: المشكاة السنية   الكرة األرضية

 زاق دروي اسم المؤلف: عبد الر

 ال ن: ال لك

 فاتحة المخطوط:   استعمال الكرة األرضية الصناعية 

 خاتمة المخطوط: انت   محل الحاجة من المشكاة

 نوع الخط: مغربر

 1عدد األوراق: 

 سم 19×  23القياس: 

 21المسطرة: 

 داحب المخطوط: حسماعيل عراقر

 منحظات: مؤل ه بان وبين للمدرسة البحرية
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 121/3: الرقم

 أجوبة عن مسائل األمنك المخزنيةعنوان الكتاب: 

 أمحد بن عبد الواحد ابن الموازاسم المؤلف: 

 التاريخال ن: 

  السؤال األول أن األمنك المخزنية فاتحة المخطوط:

 بما هو واضحخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 21عدد األوراق: 

 سم 19×  23القياس: 

 33المسطرة: 

  حسماعيل عراقر ط:داحب المخطو

سئل عن ا المؤلف من قبيل المراقبية ال رنصيوية بطنجيةظ و  آخيره  منحظات:

 جداول فلكية
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 112/1: الرقم

 بلغة السائل من المسؤول   فضائل أبنا  الرسولعنوان الكتاب: 

 هي111جنل الدين السيوطرظ المتوىف سنة اسم المؤلف: 

 السيرة النبويةال ن: 

 الحديث األول عن ابن عباسفاتحة المخطوط: 

 ه ا آخر بلغة السائلخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 3عدد األوراق: 

 سم 11×  22القياس: 

 23المسطرة: 

  حسماعيل عراقر داحب المخطوط:
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 112/2: الرقم

  تح ة األنوار   نظم شمائل المختار عنوان الكتاب:

 هي1359 المو  عبد الح ي ظ المتوىف سنةاسم المؤلف: 

 السيرة النبويةال ن: 

 أناخت ببابر ربة الج ل تسألفاتحة المخطوط: 

 ببابك طول الدهر ال أتحولخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 1عدد األوراق: 

 سم 11×  22القياس: 

 29المسطرة: 

  حسماعيل عراقر داحب المخطوط:

صييط ويةظ طبعييت بعنييوان: نظييم الشييمائل المحمدييية والسيييرة الم منحظيات:

 .د حة 91هيظ   1329بالمطبعة المولوية ب اس سنة 
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 112/3: الرقم

 القصيدة الوافرية   األسدعنوان الكتاب: 

 تأليف بِْشر وتشطير الشيخ قابادو التونسراسم المؤلف: 

 األدبال ن: 

  أفاطم لو ش دت ب طن خبت فاتحة المخطوط:

 أفادك من حسن ال بر عمراخاتمة المخطوط: 

 مغربرلخط: نوع ا

 1عدد األوراق: 

 سم 11×  22القياس: 

 1المسطرة: 

  حسماعيل عراقر داحب المخطوط:
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 112/1: الرقم

 القصيدة السعيديةعنوان الكتاب: 

 هي1359المو  عبد الح ي ظ المتوىف سنة اسم المؤلف: 

 األدبال ن: 

 هو الحق مل يحصل ل رد تصرفافاتحة المخطوط: 

 بل الناس للج ل غابطا وقد دارخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 3عدد األوراق: 

 سم 11×  22القياس: 

 19المسطرة: 

  حسماعيل عراقر داحب المخطوط:
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 112/5: الرقم

  هي(1315رحلة حجازية )عا   عنوان الكتاب:

 غير م بوراسم المؤلف: 

 الرحنتال ن: 

  ال ي جعل الحجهلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 اهللترادف الليل والن ار سبحان : خاتمة المخطوط

 مغربرنوع الخط: 

 12عدد األوراق: 

 سم 11×  22القياس: 

 23المسطرة: 

  حسماعيل عراقر داحب المخطوط:
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 112/9: الرقم

 عنوان الكتاب: فتح البصير   التعريف بالرجال المخرج ل م   الجامم الكبير 

 حسينر العراقراسم المؤلف: حدريس بن محمد بن حدريس الشريف ال

 ال ن: الحديث

 ال تاح العليم هلل  فاتحة المخطوط: الحمد

 خاتمة المخطوط: أبو الحسن الجوهري   أماليه

 نوع الخط: مغربر

 11عدد األوراق: 

 سم 11×  22القياس: 

 19المسطرة: 

 داحب المخطوط: حسماعيل عراقر 

مملكة المغربيية منحظات: توجد منه نسخة ضمن مجموع   المكتبة الوطنية لل

دظ والنسخة مبتورة   الوسط واآلخرظ و  آخر  1399بالرباط رقم 

 المجموع تقاييد بثيرة
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 111: الرقم

 قطعة من شرح أل ية ابن مالكعنوان الكتاب: 

 غير م بوراسم المؤلف: 

 النحوال ن: 

  حنما الشيخ يدب دبيبا فاتحة المخطوط:

 ب ضل قضائه أمسخاتمة المخطوط: 

 مغربرخط: نوع ال

 13عدد األوراق: 

 سم 11×  22.5القياس: 

 25المسطرة: 

  رحيمة الوزاين داحب المخطوط:
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 112: الرقم

 الشاملعنوان الكتاب: 

 بن عبد العزيز بن عمر بن عوض الدميرياهلل  هبرا  بن عبداسم المؤلف: 

 ال قهال ن: 

 الما  المطلق...فاتحة المخطوط: 

 شيا ...  مجيم األخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 111عدد األوراق: 

 سم 11.5×  21القياس: 

 31المسطرة: 

 رحيمة الوزاينداحب المخطوط: 

 .231بشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسنية ص منحظات:
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 113: الرقم

مختصر بتاب تنبيه األنا    بيان علو مقا  نبينا محمد عليه أفضل عنوان الكتاب: 

 لسن الصنة وأزب  ا

 غير معروفاسم المؤلف: 

 األدعيةال ن: 

  اختصر ه ا من بتاب تنبيه األنا  فاتحة المخطوط:

 عميما اطيبا مباربمحدا بثيرا خاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 111عدد األوراق: 

 سم 21×  21.5القياس: 

 29المسطرة: 

 اسم الناسخ: أمحد بن منصور

 هي1223يم اآلخر تاريخ النسخ: الثناا  من ش ر رب

 رحيمة الوزاينداحب المخطوط: 

 .مؤلف الكتاب هو عبد الجليل بن محمد بن أمحد بن عظو  القيرواين منحظات:
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 111: الرقم

 تكميل المرا  بشرح شواهد ابن هشا عنوان الكتاب: 

 هي1119محمد بن عبد القادر ال اسرظ المتوىف سنة اهلل  أبو عبداسم المؤلف: 

 النحوال ن: 

  مبدع الخنئقهلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 شواهد الم عول معهخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 19عدد األوراق: 

 سم 11×  22القياس: 

 31المسطرة: 

  رحيمة الوزاين داحب المخطوط:

 12/192معجم المؤل ين مصادر عن المؤلف والكتاب: 

 مبتور من آخره منحظات:
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 115: الرقم

 حياة الحيوانب: عنوان الكتا

 هي929بمال الدين محمد بن موس  الدميريظ المتوىف سنة اسم المؤلف: 

 الحيوانال ن: 

 تحة المخطوط: فصل   ذبر الدواب...فا

 تعا  أعلم بالصوابواهلل  خاتمة المخطوط:

 مغربرنوع الخط: 

 29عدد األوراق: 

 سم 11×  22القياس: 

 21المسطرة: 

 بن أمحد الش ير بالجزار...  اسم الناسخ: أمحد بن

 هي1222ذي الحجة الحرا  سنة  29تاريخ النسخ: 

 رحيمة الوزاينداحب المخطوط: 

 12/95معجم المؤل ين مصادر عن المؤلف والكتاب: 

 مبتور من األول منحظات:
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 119: الرقم

 حعن  الناس بما وقم للبرامكة مم بنر العباسعنوان الكتاب: 

 تليدي المصريمحمد دياب األاسم المؤلف: 

 التاريخال ن: 

  ال ي أنزل الكتاب المبينهلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 ودخل هبا ام أسر الجواريخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 115عدد األوراق: 

 سم 19×  22القياس: 

 21المسطرة: 

  رحيمة الوزاين داحب المخطوط:

 .11صبشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسنية  منحظات:
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 111/1: الرقم

 عنوان الكتاب: األجوبة الثمانية

اسم المؤلف: أبو سعيد فرج بن قاسم بن أمحد بن محمد بن أمحد بن ُلّب الثعلبير 

 هي139الغرناطرظ المتوىف سنة 

 ال ن: النحو

 فاتحة المخطوط: خ  حكم أجوبة... 

 خاتمة المخطوط: وقال األخ  ...

 نوع الخط: مغربر

 11عدد األوراق: 

 سم 12×  11القياس: 

 29المسطرة: 

 هي119تاريخ التأليف: سنة 

 التملك: محمد بن محمد بن رشيد العراقر الحسينر

 هي1321شعبان عا   2تاريخ التملك: 

 .221-222مصادر عن المؤلف والكتاب: الديباج الم هب ص
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 111/2: الرقم

 عنوان الكتاب: شرح ش ور ال هب 

 حمد البجائراسم المؤلف: أبو القاسم بن م

 ال ن: النحو

 ال ي بحمه تست تح... هلل  فاتحة المخطوط: الحمد

 وحسن عونهاهلل  خاتمة المخطوط: بحمد

 نوع الخط: مغربر

 52عدد األوراق: 

 سم 12×  11القياس: 

 29المسطرة: 

 داحب المخطوط: رحيمة الوزاين 
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 111/3: الرقم

 عنوان الكتاب: نكت عىل قطر الند 

 بن هشا اهلل  ال الدين أبو محمد عبداسم المؤلف: مج

 ال ن: النحو

 فاتحة المخطوط: وبعد ف  ه نكت حرزهنا... 

 اهللخاتمة المخطوط: انت   بحمد 

 نوع الخط: مغربر

 52عدد األوراق: 

 سم 12×  11القياس: 

 29المسطرة: 

بن محميد بين محميد بين حبيراهيم الجيزويل ايم اهلل  اسم الناسخ: محمد بن عبد

 الدرعر

 هي1121ذي الحجة عا   1تاريخ النسخ: الجمعة 

 داحب المخطوط: رحيمة الوزاين
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 119/1: الرقم

 مجم الجوامم   أدول ال قهعنوان الكتاب: 

 تاج الدين بن عبد الوهاب بن تقر الدين السبكراسم المؤلف: 

 أدول ال قهال ن: 

 نحمدك الل م عىل نعمفاتحة المخطوط: 

 من المكاره اهلل محاهاخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 191عدد األوراق: 

 سم 15×  21القياس: 

 1المسطرة: 

 هي1121ربيم الثاين عا   29اسم الناسخ: الجمعة 

 تاريخ النسخ: محمد بن الخاضر بن أمحد ال اشمر

 بن عيس  الشيظمراهلل  برسم: عبد

 رحيمة الوزاينداحب المخطوط: 

 1/191 األعن مصادر عن المؤلف والكتاب: 

 مجم المؤلف فيه خندة مئة مصنف   أدول ال قه منحظات:
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 119/2: الرقم

  قرة العين بشرح ورقات حما  الحرمين عنوان الكتاب:

محمد بن محمد بن عبيد اليرمحن الحطياب الميالكرظ اهلل  أبو عبداسم المؤلف: 

 هي151المتوىف سنة 

 ال قهال ن: 

  ت   علم أدول ال قهوبعد فإن بتاب الورقا فاتحة المخطوط:

 بمل الشرح المبارك...خاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 91عدد األوراق: 

 سم 15×  21القياس: 

 29المسطرة: 

  رحيمة الوزاين داحب المخطوط:

 2/199درة الحجال مصادر عن المؤلف والكتاب: 

مية   آخرها أرجوزة   علم المنطق لعبد الرمحن األخضيريظ ومنظو منحظات:

 .  البنغة
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 مركز سطات

 111: الرقم

 معارج الودول بالصنة عىل أبر  َنبِّر ورسولعنوان الكتاب: 

 أمحد بن عبد الحر الحلبراسم المؤلف: 

 التصليةال ن: 

  ال ي جعل الصنة عىل الحبيبهلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 وتابعي م بإحسان ح  يو  الدينخاتمة المخطوط: 

 ر مبسوطمغربنوع الخط: 

 91عدد األوراق: 

 سم 11.5×  15القياس: 

 11المسطرة: 

 هي1215رجب  9تاريخ التأليف: يو  األربعا  

 هي1312شعبان األبرك عا   1تاريخ النسخ: 

 أمحد الناهرداحب المخطوط: 

 2221طبعت   المغرب سنة  منحظات:
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 122: الرقم

 الدروع الواقية واالبت االت الراقيةعنوان الكتاب: 

 محمد بن الطيب البوعزاوياسم المؤلف: 

 التصليةال ن: 

 ﴾استغ روا ربكم حنه بان غ ارا﴿ فاتحة المخطوط:

 رب العالمينهلل  والحمدخاتمة المخطوط: 

 مغربر مبسوطنوع الخط: 

 122عدد األوراق: 

 سم 15×  11القياس: 

 11المسطرة: 

 أمحد الناهر داحب المخطوط: 

 لطيب البوعزاويهو حزب محمد بن ا منحظات:
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 121/1: الرقم

 التبيان   حعراب القرآنعنوان الكتاب: 

ري َبيالُعكْ اهلل  بين الحسين بين عبيداهلل  محير الدين أبو البقا  عبداسم المؤلف: 

 هي919ال رضرظ المتوىف سنة 

 علو  القرآنال ن: 

 ال ي وفقنا لح   بتابههلل  الحمدفاتحة المخطوط: 

 التبيان   حعراب القرآن بمل بتابخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 11عدد األوراق: 

 سم 19×  21.5القياس: 

 29المسطرة: 

 اسم الناسخ: عيل بن محمد بن محمد الدغوغر

 ُبتب برسم: ال قيه محمد بن عيل المصلوحر ال وزايل

 هي1211مجاد  األو  عا   2انين تاريخ النسخ: اإل

 وْعزير األندزايلاهلل  موس  بن عبدالمتملك: محمد بن عيل بن يعز بن 

 سومية النادريداحب المخطوط: 

 نسخة سعدية منحظات:
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 121/2: الرقم

  ت سير غريب القرآن عنوان الكتاب:

 هي332أبو بكر محمد بن عزيز السجستاينظ المتوىف سنة اسم المؤلف: 

 علو  القرآنال ن: 

 صقيلأخبرنا أبو سعيد خلف مو  جع ر الفاتحة المخطوط: 

 قيل ليس   بن  العرب بلمة أول ا يا  مكسورة...خاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 12عدد األوراق: 

 سم 19×  21.5القياس: 

 29المسطرة: 

 اسم الناسخ: عيل بن محمد بن محمد الدغوغر

 هي1211رمضان المعظم عا   9تاريخ النسخ: يو  االانين 

 برسم: محمد بن عيل المصلوحر

 الكرسي راهلل  بن الحسن بن عبداهلل  : عبدالتملك

 هي1251تاريخ التملك: 

 سومية النادريداحب المخطوط: 

 نسخة سعدية منحظات:
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 122: الرقم

 قصيدة   راا  أبر العباس أمحد بن نادر الدرعرعنوان الكتاب: 

 أبو سامل حبراهيم بن محمد التكشتراسم المؤلف: 

 األدبال ن: 

  الوداد من القلوب فليته ذهب فاتحة المخطوط:

 وبحسن خاتمة فنعم المطلبخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 1عدد األوراق: 

 سم 19×  21القياس: 

 11المسطرة: 

  سومية النادري داحب المخطوط:
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 123: الرقم

مشارق األنوار النبوية من دحاح األخبار المصط وية = مشيارق عنوان الكتاب: 

 خبار المصط ويةاألنوار من دحاح األ

غاينظ المتوىف سنة اسم المؤلف:   هي952أبو عيل الحسن بن محمد بن الحسن الص 

 الحديث وعلومهال ن: 

 محير الرمم...هلل  الحمدفاتحة المخطوط: 

 وحسن عْونه...اهلل  نجز بحمدخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 159عدد األوراق: 

 سم 19×  22.5القياس: 

 11المسطرة: 

 سم الناسخ:ا

 هي1291مجاد  األو  عا   15تاريخ النسخ: يو  األربعا  

 سومية النادريداحب المخطوط: 

 2/211األعن  مصادر عن المؤلف والكتاب: 

 مطبوع ومتداول منحظات:
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 121: الرقم

 عنوان الكتاب: ف رسة

ي  اسم المؤلف: محمد التاودي بن محمد الطاليب بين محميد بين سيودة الُميرِّ

 هي1221رظ المتوىف سنة ال اس

 ال ن: ال  ارس

 ال ي ادط   لكتابه هلل  فاتحة المخطوط: الحمد

 العيل العظيمباهلل  خاتمة المخطوط: وال حول وال قوة حال

 نوع الخط: مغربر

 19عدد األوراق: 

 سم 13×  11القياس: 

 11المسطرة: 

 الغربر الرباطراهلل  اسم الناسخ: أمحد بن عبد

 ومية النادريداحب المخطوط: س

 2/32مصادر عن المؤلف والكتاب: المصادر العربية لتاريخ المغرب 

 منحظات: مطبوعة
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 125: الرقم

 حبمال المعلم ب وائد مسلمعنوان الكتاب: 

 هي511القاضر عياض السبترظ المتوىف سنة اسم المؤلف: 

 الحديثال ن: 

 ملسو هيلع هللا ىلصوقوله بتب النبر  )بتاب البيوع(ظ فاتحة المخطوط:

 وقوله جنين ا   اآلخر ميتا )بتاب الحدود(ظ المخطوط: خاتمة

 يرق  ح  القرن الثامن أو التاسم لل جرة أندلسرنوع الخط: 

 121عدد األوراق: 

 سم 22×  29القياس: 

 21المسطرة: 

 حمير ناديةداحب المخطوط: 

 مطبوع منحظات:
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 129: الرقم

 الجمان   أخبار الزمان مختصرعنوان الكتاب: 

محمد بن عيل بن محميد بين عطيية الحياّج الّشيطيبرظ اهلل  أبو عبدلمؤلف: اسم ا

 هي193المتوىف سنة 

 التاريخال ن: 

رب العالمين والصنة والسين  عيىل سييدنا محميد هلل  الحمد فاتحة المخطوط:

  سيد األولين

 بمل بتاب مختصر الجمان   أخبار الزمانخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 159اق: عدد األور

 سم 11×  21القياس: 

 32المسطرة: 

 اسم الناسخ:

 هي1211ربيم الثاين عا   13تاريخ النسخ: 

 رنادية حميداحب المخطوط: 

 .12/215معجم المؤل ين مصادر عن المؤلف والكتاب: 
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 121: الرقم

 الدرة المنتخبة   األدوية المجربةعنوان الكتاب: 

 غير م بوراسم المؤلف: 

 الطبال ن: 

  ال ي علم الطبهلل  الحمد اتحة المخطوط:ف

 الت اح الحاما...خاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 1عدد األوراق: 

 سم 11.5×  11القياس: 

 22المسطرة: 

 نادية حمير داحب المخطوط:

بعنوان: الدرة المنتخبية  1/111ذبره حاجر خلي ة   بشف الظنون  منحظات:

ونسبه لشيمس اليدين محميد بين  ظفيما دح من األغ ية المجربة

أمحد القودوينظ وقييل للشييخ داود بين عمير األنطيابر البصييرظ 

 .هي1229المتوىف سنة 
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 129: الرقم

 بتاب   األنسابعنوان الكتاب: 

 غير م بوراسم المؤلف: 

 األنسابال ن: 

 قال أبو الحسن اإلشبييل...فاتحة المخطوط: 

 بمل الكتاب المباركخاتمة المخطوط: 

 مغربرالخط:  نوع

 53عدد األوراق: 

 سم 11×  15القياس: 

 11المسطرة: 

  نادية حمير داحب المخطوط:
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 مركز الجديدة

 121: الرقم

 حامد البصائر   معرفة حكمة المظاهرعنوان الكتاب: 

 هي(1215بن أمحد عزوز القرشر المرابشر )بان حيا سنة اهلل  عبداسم المؤلف: 

 الحكمة /علم النقطةال ن: 

 لمن وجب وجودههلل  الحمدفاتحة المخطوط: 

 اهللانت   بحمد خاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 21عدد األوراق: 

 سم 22×  31القياس: 

 19المسطرة: 

 هي 1215شعبان عا   23تاريخ التأليف: 

 مجيلة المختاريداحب المخطوط: 

 .11بشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسنية ص منحظات:
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 132 :الرقم

 عنوان الكتاب: منتخب األحكا 

بن عيس  بن أبر زمنيين األندلسيرظ اهلل  محمد بن عبداهلل  اسم المؤلف: أبو عبد

 هي311المتوىف سنة 

 ال ن: ال قه

 المحكم ال ي ال يجور... هلل  فاتحة المخطوط: الحمد

 وحسن عونهاهلل  خاتمة المخطوط: تم ه ا الكتاب بحمد

 نوع الخط: مغربر

 125وراق: عدد األ

 سم 21×  29.5القياس: 

 21المسطرة: 

 نتاجرماسم الناسخ: أبو بكر بن حبراهيم ال

 هي195د ر عا   9تاريخ النسخ: 

 عدد األجزا : س ران   مجلد واحد

 مجيلة المختاريداحب المخطوط: 

 .131بشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسنية ص منحظات:
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 131: الرقم

 وعىل والديه ملسو هيلع هللا ىلصة   ال ب عن والدي النبر قصيدعنوان الكتاب: 

 هي111جنل الدين السيوطرظ المتوىف سنة اسم المؤلف: 

 السيرة النبوية...ال ن: 

 حن ال ي بعث النبر محمدافاتحة المخطوط: 

 وسائر األدحاب والويلخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 11عدد األوراق: 

 سم 19×  21القياس: 

 22المسطرة: 

 هي1213رجب ال رد عا   22النسخ: األحد  تاريخ

 مجيلة المختاريداحب المخطوط: 
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 132/1: الرقم

 األجوبة الروضيةعنوان الكتاب: 

 محمد بن عيل الروضر ال شتوبراسم المؤلف: 

 ال قهال ن: 

  وبعد فإن الم ابرة   العلم بربة فاتحة المخطوط:

 وهو ظاهر الم هبخاتمة المخطوط: 

 رمغربنوع الخط: 

 59عدد األوراق: 

 سم 22×  32القياس: 

 12المسطرة: 

  مجيلة المختاري داحب المخطوط:

 .11بشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسنية ص منحظات:
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 132/2: الرقم

 األمليات ال اشية من شرح العمليات ال اسيةعنوان الكتاب: 

 ديلأبو القاسم بن سعيد بن أبر القاسم العميري التااسم المؤلف: 

 ال قهال ن: 

  ال ي ينال ما عنده...هلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 رب العالمينهلل  والحمدخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 95عدد األوراق: 

 سم 22×  32القياس: 

 11المسطرة: 

 اسم الناسخ: أبو بكر بن محمد الورحوي ام ال نيل

 هي1299شعبان عا   21تاريخ النسخ: الخميس 

 مجيلة المختاريالمخطوط: داحب 

 .15بشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسنية ص منحظات:
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 132/3: الرقم

 أجوبة فق يةعنوان الكتاب: 

 حبراهيم بن عيل المرتينر الودايناسم المؤلف: 

 ال قهال ن: 

  وبعد فأفضل العلو  وأحسن ا... فاتحة المخطوط:

 قال البرزيل ولدفم...خاتمة المخطوط: 

 مغربرالخط: نوع 

 31عدد األوراق: 

 سم 22×  32القياس: 

 12المسطرة: 

  مجيلة المختاري داحب المخطوط:
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 133: الرقم

 بغية السالك   أشرف المسالكعنوان الكتاب: 

محمد بن محمد بن أمحد بن عبيد اليرمحن بين حبيراهيم اهلل  أبو عبداسم المؤلف: 

 يه151األنصاري الساحيل المالقرظ المتوىف سنة 

 التصوفال ن: 

  ال ي جن مرآة بصائر ال ابرينهلل  الحمد فاتحة المخطوط:

بمل المجميوع المبيارك المسيم  ببغيية السيالك   أشيرف خاتمة المخطوط: 

 المسالك

 أندلسرنوع الخط: 

 221عدد األوراق: 

 سم 19.5×  21القياس: 

 11المسطرة: 

 اسم الناسخ: محمد بن حبراهيم الغرباوي

 أبر سرحان السّيد مسعود َشاُبوا برسم: خزانة

 هي1223شعبان المكر  سنة  15تاريخ النسخ: 

 بالشرا  ودفم الثمناهلل  المتملك: عنل بن عبد

 أمهية النسخة: النسخة مقابلة

 خديجة اليزيديداحب المخطوط: 

 113-3/111اإلحاطة مصادر عن المؤلف والكتاب: 

ات الجمعيية المغربيية حققه رشيد مصط  ظ وديدر ضيمن منشيور منحظات:

 .2221للدراسات األندلسية بتطوان سنة 



 225 

 131/1: الرقم

 القصيدة الداليةعنوان الكتاب: 

 هي1122أبو عيل الحسن بن مسعود اليوسرظ المتوىف سنة اسم المؤلف: 

 األدبال ن: 

  عرج بمنعرج ال ضاب الورد فاتحة المخطوط:

 ومن انتم  ل وي السعادة يسعدخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 22عدد األوراق: 

 سم 11×  22القياس: 

 11المسطرة: 

 اسم الناسخ: محمد بن عيل بن الحسن المرابط

 هي1321تاريخ النسخ: يو  الخميس رجب 

 خديجة اليزيديداحب المخطوط: 

   آخرها قصيدة بانت سعاد لكعب بن زهير... منحظات:
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 131/2: الرقم

    شرح الت ايننيل األماينعنوان الكتاب: 

 هي1122أبو عيل الحسن بن مسعود اليوسرظ المتوىف سنة اسم المؤلف: 

 األدبال ن: 

  أهل الحمد والثنا هلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 فإن أريد أهله فاالنتما  ظاهرخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 95عدد األوراق: 

 سم 11×  22القياس: 

 21المسطرة: 

 مد بن حبراهيم السمنيل البعمرايناسم الناسخ: مح

 هي1329د ر عا   23تاريخ النسخ: يو  االانين 

 خديجة اليزيديداحب المخطوط: 

 محمد بن نادر الدرعراهلل  شرح فيه داليته التر امتدح في ا أبا عبد منحظات:
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 135: الرقم

 عنوان الكتاب: بتاب   التوقيت 

 اسم المؤلف: غير م بور

 ال ن: ال لك

 تحة المخطوط: بقية جدول فضل الدائر فا

 خاتمة المخطوط: جدول فضل الدائر الرت اع...

 نوع الخط: مغربر

 22عدد األوراق: 

 سم 19×  22.5القياس: 

 39المسطرة: 

 داحب المخطوط: خديجة اليزيدي
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 139/1: الرقم

 رسالة   علم ال لك وعمل األسطرالبعنوان الكتاب: 

 غير م بوراسم المؤلف: 

 ال لك ن: ال

  وحده من زيج جابر بن سنانهلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 انت   بما وجدخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 11عدد األوراق: 

 سم 15×  21القياس: 

 21المسطرة: 

  خديجة اليزيدي داحب المخطوط:
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 139/2: الرقم

 عنوان الكتاب: رسالة   الص يحة الجامعة

 هي1229م سليمان بن أمحد ال شتايل ال اسرظ المتوىف عا  اسم المؤلف: أبو الربي

 ال ن: ال لك

 فاتحة المخطوط: وحذا وضعت الخيط

 خاتمة المخطوط: انت   ما رمته من هت يب رسالة المترجم...

 نوع الخط: مغربر

 1عدد األوراق: 

 سم 15×  21القياس: 

 31المسطرة: 

 هي1191عا   ذو القعدة الحرا  22التأليف: تاريخ 

 داحب المخطوط: خديجة اليزيدي

 .1/251مصادر عن المؤلف والكتاب: معجم المؤل ين 
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 139/3: الرقم

 عنوان الكتاب: تس يل المطالب   تعديل الكوابب 

اسم المؤلف: أبو العباس أمحيد بين الحسين بين عييل بين الخطييب القسينطينر 

 هي912المش ور بابن قن  ظ المتوىف سنة 

 ال ن: ال لك

 المخطوط: وبعدظ فإين لما رأيت دنعة اإلما ... فاتحة 

 رب العالمينهلل  والحمدخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 12عدد األوراق: 

 سم 15×  21القياس: 

 22المسطرة: 

  خديجة اليزيدي داحب المخطوط:

 .155-1/151ج وة االقتباس مصادر عن المؤلف والكتاب: 
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 131/1: الرقم

  ئق ال شتايلواا عنوان الكتاب:

محمد بن محمد بين أمحيد بين عبيد المليك ال شيتايلظ اهلل  أبو عبداسم المؤلف: 

 هي111المتوىف سنة 

 ال قهال ن: 

  نحمد بما يجبهلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 وهو المرشد ح  سوا  الطريقخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 92عدد األوراق: 

 سم 19×  21.5القياس: 

 31المسطرة: 

 بن أمحد بن عمر األعنوياهلل  اسم الناسخ: سعيد بن عبد

 هي1251تاريخ النسخ: السبت غرة مجاد  األخيرة عا  

 خديجة اليزيديداحب المخطوط: 

 2/191اإلحاطة مصادر عن المؤلف والكتاب: 

 مطبوع منحظات:
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 131/2: الرقم

  أجوبة التونسر عنوان الكتاب:

 التونسر )؟(اسم المؤلف: 

 ال قه: ال ن

َل عمن تي م فاتحة المخطوط:
  ُسئِ

 اهللبمل بحمد خاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 21عدد األوراق: 

 سم 19×  21.5القياس: 

 13المسطرة: 

 بن يعقوب السمنيلاهلل  اسم الناسخ: عبد

 خديجة اليزيديداحب المخطوط: 

 .19بشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسنية ص منحظات:
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 131/3: رقمال

 عنوان الكتاب: شرح أل ا  قصيدة ابن عطية   علم ال رائا

 اسم المؤلف: أبو الحسن عيل بن عيس  التازي

 ال ن: علم ال رائا

 حق محدههلل  فاتحة المخطوط: الحمد

 خاتمة المخطوط: انت   ما قصدنا حليه

 نوع الخط: مغربر

 11عدد األوراق: 

 سم 19×  21.5القياس: 

 39المسطرة: 

 هي1252تاريخ النسخ: أوائل ربيم األول عا  

 داحب المخطوط: خديجة اليزيدي
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 131/1: الرقم

 العقد المنظم للحكا  فيما يجري بين أيدي م العقود واألحكا عنوان الكتاب: 

 بن عيل بن سلمون الكنايناهلل  بن عيل بن عبداهلل  أبو محمد عبداسم المؤلف: 

 ال قهال ن: 

  ذي الجنل والمجدهلل  لحمدا فاتحة المخطوط:

 ال ي هدانا ل  اهلل  والحمدخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 153عدد األوراق: 

 سم 19×  21.5القياس: 

 31المسطرة: 

 بن أمحد بن عمر األعنوياهلل  اسم الناسخ: سعيد بن عبد

 خديجة اليزيديداحب المخطوط: 

 .311حسنية صبشاف الكتب المخطوطة بالخزانة ال منحظات:
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 131/5: الرقم

أجوبة ال قي ين عيس  بن عبد الرمحان السكتاين وأبر القاسيم بين  عنوان الكتاب:

  أمحد ال وزايل 

 أبو م دي السكتاين وأبو القاسم ال وزايلاسم المؤلف: 

 ال قهال ن: 

  ونظر السؤال ال ي أجاب عنه فاتحة المخطوط:

 ومل ينت م...خاتمة المخطوط: 

 مغربر: نوع الخط

 3عدد األوراق: 

 سم 19×  21.5القياس: 

 31المسطرة: 

  خديجة اليزيدي داحب المخطوط:
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 139: الرقم

 الخصائص والمعجزات النبوية الكبر عنوان الكتاب: 

 هي111جنل الدين السيوطرظ المتوىف سنة اسم المؤلف: 

 السيرة النبويةال ن: 

 بن عبد بنلباب ما وقم   قدو  الحارث فاتحة المخطوط: 

 رب العالمينهلل  والحمدخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 222عدد األوراق: 

 سم 21.5×  32القياس: 

 11المسطرة: 

 اسم الناسخ: عمرو بن الحاج محمد بن أبر زيان التالينر المحامدي

 هي1299ذي القعدة الحرا  عا   15تاريخ النسخ: يو  األربعا  

 ادريجع ر النداحب المخطوط: 
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 131: الرقم

 عنوان الكتاب: شرح الرسالة القيروانية

 هي1191محمد بن أمحد الحضيكرظ المتوىف سنة اهلل  اسم المؤلف: أبو عبد

 ال ن: ال قه

 فاتحة المخطوط: باب   النكاح والطنق 

 خاتمة المخطوط: قال ُمَقيِّد ه ه العجالة

 نوع الخط: مغربر

 199عدد األوراق: 

 سم 21×  32القياس: 

 31المسطرة: 

 داحب المخطوط: جع ر النادري 

 1/2125مصادر عن المؤلف والكتاب: موسوعة أعن  المغرب 
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 112: الرقم

 عنوان الكتاب: تائية أبر عمران موس  بن محمد المكر النادري

 اسم المؤلف: أبو عمران موس  بن محمد المكر النادري

 ال ن: األدب

 لنخل أرض األحبة فاتحة المخطوط: أمن ذبر ذات ا

 خاتمة المخطوط: فإن بان لمن يبايل فحنثه

 نوع الخط: مغربر

 9عدد األوراق: 

 سم 22×  21القياس: 

 21المسطرة: 

 داحب المخطوط: جع ر النادري 
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 111/1: الرقم

 الدر المنثور   العمل بربم الدستورعنوان الكتاب: 

 لمياردينرظ المتيوىف بين خلييل بين يوسيف ااهلل  أبيو محميد عبيداسم المؤلف: 

 هي921سنة 

 ال لكال ن: 

  ال ي رفم السماواتهلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 ودحبه وسلم تسليماخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 12عدد األوراق: 

 سم 15×  21القياس: 

 23المسطرة: 

 اسم الناسخ: الحاج محمد ال اسر

  جع ر النادري داحب المخطوط:

 .1/133بشف الظنون الكتاب: مصادر عن المؤلف و
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 111/2: الرقم

 رسالة   العمل بربم المقنطراتعنوان الكتاب: 

 هي952أبو العباس ش اب الدين أمحد بن المْجديظ المتوىف سنة اسم المؤلف: 

 ال لكال ن: 

  محد الشابرينهلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 تعا اهلل  انت   بحمدخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 1عدد األوراق: 

 سم 15×  21القياس: 

 23المسطرة: 

  جع ر النادري داحب المخطوط:

 1/112بشف الظنون مصادر عن المؤلف والكتاب: 

 اشتملت عىل مقدمة وعشرة فصول منحظات:
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 111/3: الرقم

 عنوان الكتاب: لما حو  من العمل

 اسم المؤلف: أبو عمر عبد الرمحن

 ال ن: ال لك

 قال ابن عمرو عبد الرمحن  فاتحة المخطوط:

 خاتمة المخطوط: آخر ن وس االرت اع... 

 نوع الخط: مغربر

 15عدد األوراق: 

 سم 15×  21القياس: 

 22المسطرة: 

 داحب المخطوط: جع ر النادري
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 مركز تطوان

 112: الرقم

 بديم اإلنشا  والص ات   المكاتبات والمراسنتعنوان الكتاب: 

وسف بن أبر بكر الكرمر المقدسر الحنيبيلظ المتيوىف مرعر بن ياسم المؤلف: 

 هي1233سنة 

 األدبال ن: 

  ال ي أبر  اإلنسانهلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 ام عاد ح  بغداد مؤيدا منصورا...خاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 51عدد األوراق: 

 سم 15×  22القياس: 

 13المسطرة: 

 اسم الناسخ:

 تاريخ النسخ:

  عبد اللطيف زباغ لمخطوط:داحب ا

 9/99األعن  مصادر عن المؤلف والكتاب: 

 55بشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسنية ص منحظات:

هو تأليف لطيف   آداب المكاتبات والمراسنت التر يحتاج حلي ا                           

أرباب ال ضائلظ خصودا من ابتيل من م بكثرة الرسائلظ ومن خد  

 والكتاب مطبوع. …الملوك من محلة القلم
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 113: الرقم

 عنوان الكتاب: تح ة اإلخوان   الصنائم القديمة بتطوان 

  1135اسم المؤلف: الحاج عبد السن  بن العربر بنونةظ المتوىف سنة 

 ال ن: الصنائم

 ال ي علم أدول الصناعةهلل  فاتحة المخطوط: الحمد

 وان   الصنائم القديمة بتطوانخاتمة المخطوط: تمت تح ة اإلخ

 نوع الخط: مغربر

 23عدد األوراق: 

 سم 13×  21القياس: 

 21المسطرة: 

  1119غشت سنة  5هيظ موافق 1339شوال عا   21تاريخ النسخ: 

 عبد اللطيف زباغداحب المخطوط: 

نشر الكتاب بتخريج وتقديم حسنا  داودظ وددر عن مكتبية سيلم   منحظات:

 .2219ان سنة الثقافية بتطو
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 111: الرقم

 قصيدة ميمية   مدح السلطان موالي الحسنعنوان الكتاب: 

 حسن بن عيل الحسينر المصرياسم المؤلف: 

 األدبال ن: 

  ال ي جعل المغرب مطلم نور البدر...هلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 ومحسوبه المتواضمخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 9عدد األوراق: 

 سم 11×  22س: القيا

 11المسطرة: 

 هي1211تاريخ النسخ: اليو  الثالث من ش ر ذي القعدة عا  

 عبد اللطيف زباغداحب المخطوط: 
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 115: الرقم

 رسالة   الشطرنج عنوان الكتاب: 

 هي1211محمد بن أمحد بن محمد الكنسوسرظ المتوىف سنة اسم المؤلف: 

 الشطرنجال ن: 

 تعريف الشطرنج اإلفاردةختصر قد ذبر   م فاتحة المخطوط:

 ما اشتملت عليه تلك اآليات المباربةخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 5عدد األوراق: 

 سم 11×  29القياس: 

 22المسطرة: 

  عبد اللطيف زباغ داحب المخطوط:

 9/11األعن  مصادر عن المؤلف والكتاب: 

 .ترحيل الشمساليوسر وتقييد     آخرها قصيدة للحسن  منحظات:
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 119: الرقم

 الموطأة عنوان الكتاب: 

أبو الحكم مالك بن عبد الرمحن المالقر المعروف بابن المرحيلظ اسم المؤلف: 

 هي911المتوىف سنة 

 اللغةال ن: 

  محد اإلله واجب ل اته فاتحة المخطوط:

 يا ناظرا في ا رزقت العصمةخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 29عدد األوراق: 

 سم 15×  21القياس: 

 25المسطرة: 

 اسم الناسخ: محمد بن سعيد األضاضر

 هي1113ذي الحجة الحرا  عا   9تاريخ النسخ: 

 عبد اللطيف زباغداحب المخطوط: 

 9/139األعن  مصادر عن المؤلف والكتاب: 

اعليبظ عيدد أبياهتيا  في ا المؤلف فصييح زرجهو عبارة عن منظومة  منحظات:

 .بيتا 1311
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 111: الرقم

 التثبيت   ليلة المبيتعنوان الكتاب: 

 هي111جنل الدين أبو ال ضل عبد الرمحان السيوطرظ المتوىف سنة اسم المؤلف: 

 التوحيدال ن: 

  عىل اإلسن ...هلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 ام عىل نبيه أسلم...خاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 12عدد األوراق: 

 سم 12 × 22.5القياس: 

 21المسطرة: 

 اسم الناسخ: محمد أفينل

 هي1321محر  الحرا  عا   15تاريخ النسخ: الثناا  

 عبد اللطيف زباغ داحب المخطوط:

 3/321األعن  مصادر عن المؤلف والكتاب: 

 بيتا 112عدد أبياهتا  منحظات:
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 119: الرقم

ئيريين حبيان مجموع يشتمل عىل قصيائد مولديية لموشيحين جزاعنوان الكتاب: 

 الحكم العثماين

 ابن عيلظ ابن عمارظ ابن منجنيتظ محمد بن الشاهداسم المؤلف: 

 األدبال ن: 

 بشر  لقد نلنا المن ...فاتحة المخطوط: 

 تعا  وتوفيقهاهلل  انت ت بحمدخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 12عدد األوراق: 

 سم 11×  22القياس: 

 19المسطرة: 

  عبد اللطيف زباغ داحب المخطوط:
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 111: الرقم

بناش يتضمن معلومات علمية قيمةظ وفيه مسحة دوفية عن أبير عنوان الكتاب: 

 العباس أمحد بن محمد بن موس 

 غير م بوراسم المؤلف: 

 بناشال ن: 

  وحده...هلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 سيدي حبراهيم اللقاين...خاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

 91راق: عدد األو

 سم 11×  32القياس: 

 33المسطرة: 

 هي1312تاريخ النسخ: منتصف مجاد  األو  عا  

 عبد اللطيف زباغداحب المخطوط: 
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 152: الرقم

 ودية ابن عمار الكنعر الميورقر البنه عنوان الكتاب:

 محمد بن موس  الكنعر الميورقراهلل  أبو عبد المؤلف:اسم 

 األدب ال ن:

 أبدأ مستعينا...اهلل  بحمد فاتحة المخطوط:

 دامت مسرتكم وعجل ودلكم خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 12 عدد األوراق:

 سم 12×  11 القياس:

 19 المسطرة:

 اسم الناسخ:

 تاريخ النسخ:

 عبد اللطيف زباغ داحب المخطوط:

ال باريظ وأبير ميدينظ اهلل  قصائد بثيرة ألبر عبد همطبوعةظ و  آخر منحظات:

 .ابن حجةظ وأبر ح ص عمر ال اسرو
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 151: الرقم

 بناشة عنوان الكتاب:

  المؤلف:اسم 

 بناش ال ن:

  األمر جد وهو غير مزاح فاتحة المخطوط:

 فيما خالف القياس الجيل خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 32 عدد األوراق:

 سم 11×  32 القياس:

 31 المسطرة:

  عبد اللطيف زباغ داحب المخطوط:
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 152/1: الرقم

  حفادة الغيب والجنس   مناقب شيخنا ووالدنا أبر العباس عنوان الكتاب:

أبو العباس أمحد بن محمد العلوي الشنقيطر من أهل القرن الثالث  المؤلف:اسم 

 عشر لل جرة

 المناقب ال ن:

  فإنه لما وقم   آخر العا  الماضر... فاتحة المخطوط:

 رب العالمين هلل والحمد خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 51 عدد األوراق:

 سم 11×  21 القياس:

 23 المسطرة:

 اسم الناسخ: محمد بن أمحد العلوي البلغيثر

 هي1325تاريخ النسخ: مجاد  األو  عا  

 التملك: محمد بن أمحد العلوي البلغيثر

 عبد اللطيف زباغ داحب المخطوط:
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 152/2: الرقم

  يح البخاريختم دح عنوان الكتاب:

  (1112/هي1329أمحد بن موس  السنوي )ت المؤلف:اسم 

 الحديث ال ن:

  ال ي أطلم فجر السيادة...هلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 ولنختم بإعادة ل   الحديث الشريف خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 32 عدد األوراق:

 سم 11×  21 القياس:

 23 المسطرة:

  طيف زباغعبد الل داحب المخطوط:

منحظات: بنا  عىل ما است اده من شيخه سيدي أبر المواهب العربر بن السايحظ 

ظ ويجيب التميييز بيين ختمية الشييخ العربير بين نقلت النسخة من خط المؤلف

دظ وختميه التلميي  1119السائحظ وهر مخطوطة بالمكتبة الوطنية بالربياط رقيم 

سنوي هو مقّيد ختمية شييخه  (ظ علما أن ال1112أمحد بن موس  السنوي )ت

 ابن السائح.
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 152/3: الرقم

  رسالة حول وجه ختم البخاري بحديث التسبيح وبيان النكتة فيه عنوان الكتاب:

  (1112/هي1329أمحد بن موس  السنوي )ت المؤلف:اسم 

 الحديث ال ن:

 ..اهلل. اعلم رعاك فاتحة المخطوط:

 وليكن   آخر بنمنا خاتمة المخطوط:

 مغربر الخط: نوع

 1 عدد األوراق:

 سم 11×  21 القياس:

 23 المسطرة:

  عبد اللطيف زباغ داحب المخطوط:



 235 

 153/1: الرقم

 رسالة حول ابوت الش ر بالتلغراف والبارود عنوان الكتاب:

 أمحد بن الطاهر الزواق التطواين المؤلف:اسم 

 ال لك ال ن:

  ال ي هو بل يو ...هلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 آمين انت   خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 9 عدد األوراق:

 سم 19×  23 القياس:

 22 المسطرة:

 اسم الناسخ: الحسين بن أمحد بن عبد الوهاب

 هي1319ذي الحجة عا   19تاريخ النسخ: الخميس 

 عبد اللطيف زباغ داحب المخطوط:

 .11-3/12 وقد طبعت ملخصة   بتاب حواشر عىل هبجة التسويل منحظات:
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 153/2: الرقم

  رسالة   ابوت األهلة بالتلغراف عنوان الكتاب:

 غير م بور المؤلف:اسم 

 ال لك ال ن:

  لما طلبت من شيخنا ال قيههلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 وحب التميز والترفم عىل األقران خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 9 عدد األوراق:

 سم 19×  23 القياس:

 21 طرة:المس

  عبد اللطيف زباغ داحب المخطوط:
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 153/3: الرقم

تقرير حول مسألة التِّيل ون والتلغراف والبارود   ابوت األهلة أو  عنوان الكتاب:

 عد  ابوهتا

 أمحد بن الجنيل المؤلف:اسم 

 ال لك ال ن:

  عىل ما أل م وعلم...هلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 أعلم واهلل  خاتمة المخطوط:

 مغربر وع الخط:ن

 2 عدد األوراق:

 سم 19×  25 القياس:

 21 المسطرة:

  عبد اللطيف زباغ داحب المخطوط:
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 151/1: الرقم

  المبنيات عنوان الكتاب:

 البرجر المؤلف:اسم 

 النحو ال ن:

  المحيط لجميم الكلماتهلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 تعا اهلل  وبمل بحمد خاتمة المخطوط:

 ربرمغ نوع الخط:

 19 عدد األوراق:

 سم 11×  22 القياس:

 21 المسطرة:

  عبد اللطيف زباغ داحب المخطوط:

   آخره تقاييد مختل ة منحظات:
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 151/2: الرقم

  حضا ة األدموس   شرح خطبة القاموس عنوان الكتاب:

 هي1115أبو العباس أمحد بن عبد العزيز ال نيلظ المتوىف سنة  المؤلف:اسم 

 ةاللغ ال ن:

  عىل مجيل دنعههلل  الحمد فاتحة المخطوط:

  اهللانت   بحمد  خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 19 عدد األوراق:

 سم 11×  22 القياس:

 29 المسطرة:

 السمنيلاهلل  اسم الناسخ: محمد بن عيل بن حبراهيم بن عبد

 هي1311شعبان المعظم عا   12تاريخ النسخ: الجمعة 

 اليوس ية مراب المكان: المدرسة 

 عبد اللطيف زباغ داحب المخطوط:

 2/121ف رس ال  ارس  مصادر عن المؤلف والكتاب:
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 151/3: الرقم

 جواب عن أسئلة من مسائل نحوية عنوان الكتاب:

 هي1133أمحد بن سليمان الرسموبرظ المتوىف سنة  المؤلف:اسم 

 النحو ال ن:

   قد سأين بعا األدحاب األذبيا فاتحة المخطوط:

 ه ا ما ظ ر   تلك المسائل الصعبة... خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 1 عدد األوراق:

 سم 11×  22 القياس:

 29 المسطرة:

 عبد اللطيف زباغ  داحب المخطوط:

 .19/332المعسول  مصادر عن المؤلف والكتاب:

الكتاب هو مجلة من األجوبة عن مسائل نحوية من المناد  المضياف  منحظات:

 .لليا  واالستغااة والندبة والترخيم
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 151/1: الرقم

 بغية اآلمال   تصريف األفعال عنوان الكتاب:

أبو القاسم بن محمد بن عبيد الجلييل السجلماسير النيازل بيأبر  المؤلف:اسم 

 هي1211الجعدظ المتوىف سنة 

 الصرف ال ن:

 محدا لمن بيده تصريف فاتحة المخطوط:

 أمر وتم وانقض  وما انت   خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 19 عدد األوراق:

 سم 11×  22 القياس:

 22 المسطرة:

  عبد اللطيف زباغ داحب المخطوط:

 .115-1/139االغتباط  مصادر عن المؤلف والكتاب:

وهير أشي ر منظومية بيالغرب اإلسينمر   ظ بيتيا 191عدد أبياهتيا  منحظات:

يت والبجيائر وابين التصريفظ مجع ا ناظم يا مين شيروح المكين

 يعقوب وأبر العباس عىل المية األفعال البن مالك. 

طبعت طبعة حجرية عىل ن قة السلطان موالي عبيد الح يي  سينة  

 هييي. حقق ييا األسييتاذ أمحييد النادييري الخريبكيير   رسييالة 1329

 لنيل دبلو  الدراسات العلييا بجامعية محميد الخيامس ونوقشيت 

  .1115سنة 
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 155/1: الرقم

قصيدة   هتنئة السلطان موالي عبيد الح يي  بالنصير عيىل عيىل  وان الكتاب:عن

 المدعو بحمارة

 حجر أزنبير السنوي المؤلف:اسم 

 األدب ال ن:

  ولألديب السيد حجر فاتحة المخطوط:

   موضم اإلمهال والحرمان خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 3 عدد األوراق:

 سم 12×  22 القياس:

 21 المسطرة:

  عبد اللطيف زباغ داحب المخطوط:
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 155/2: الرقم

  قصيدة   هتنئة المو  عبد الح ي  هبزيمة أبر محارة عنوان الكتاب:

 ال اسراهلل  عبدالمؤلف: اسم 

 األدبال ن: 

  ولل قيه الكاتب السيد فاتحة المخطوط:

 عىل األعادي نق  الجاه والسيرخاتمة المخطوط: 

 مغربرنوع الخط: 

  2 ألوراق:عدد ا

 سم 12×  22القياس: 

 21المسطرة: 

 هي1321تاريخ النسخ: أوائل شعبان عا  

 عبد اللطيف زباغداحب المخطوط: 
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 155/3: الرقم

  قصيدة ربة الج ل عنوان الكتاب:

 السلطان موالي عبد الح ي  المؤلف:اسم 

 األدب ال ن:

 أناخت ببابر ربة الج ل تسأل  فاتحة المخطوط:

 ببابك طول الدهر ال أتجول وط:خاتمة المخط

 مغربر نوع الخط:

 1 عدد األوراق:

 سم 12×  22 القياس:

 11 المسطرة:

 هي1329شوال عا   11تاريخ النسخ: 

 عبد اللطيف زباغ داحب المخطوط:

 بيتا 112تشتمل عىل  منحظات:
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 155/1: الرقم

  ارة ال تانقصيدة   هتنئة المو  عبد الح ي  باهنزا  أبر مح عنوان الكتاب:

 أمحد بن المواز المؤلف:اسم 

 األدب ال ن:

  وللكاتب البارع السيد فاتحة المخطوط:

 انت ت  خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 2 عدد األوراق:

 سم 12×  22 القياس:

 11 المسطرة:

 هي1321تاريخ النسخ: أوائل شعبان عا  

 عبد اللطيف زباغ داحب المخطوط:
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 155/5: الرقم

 بطاقة   منت   الطاقة ن الكتاب:عنوا

 أبو الحسن اليوسر المؤلف:اسم 

 الرسائل ال ن:

 ومما بتب به العنمة سيدي فاتحة المخطوط:

 وبتب ال قيه الدليل... خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 1 عدد األوراق:

 سم 12×  22 القياس:

 11 المسطرة:

  عبد اللطيف زباغ داحب المخطوط:

وهنياك  ارة عن رسالة مرفوعية ح  السيلطان ميوالي حسيماعيل...عب منحظات:

مقال لألستاذ عبد ال ادي التازي   التعريف هبياظ منشيور بمجلية 

 .312- 291ظ ص1111ظ سنة 15ع  المناهل
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 155/9: الرقم

 قافية القافية عنوان الكتاب:

ي محميد بين الت يامر الملقيب بيابن عميرو األنصياراهلل  أبو عبد المؤلف:اسم 

 األوسر الرباطر )دفين مكة المكرمة(

 األدب ال ن:

  وللعنمة األديب اللوذعر فاتحة المخطوط:

 ومقتف هنج السداد ينت ر خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 3 عدد األوراق:

 سم 12×  22 القياس:

 11 المسطرة:

 هي1325مجاد  الثانية عا   11تاريخ النسخ: 

 اغعبد اللطيف زب داحب المخطوط:

 منحظات: من خط ناظم ا
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 155/1: الرقم

  حضرة االرتياح المغنية عن الراح عنوان الكتاب:

 هي915القاضر ابن أبر حاتم المالقرظ المتوىف سنة  المؤلف:اسم 

 األدب ال ن:

 دار مأدبة حضرتناأسيدا يا  فاتحة المخطوط:

 مل تسق الغضب لمكتوب رمحاه خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 2 د األوراق:عد

 سم 12×  22 القياس:

 11 المسطرة:

 هي1321ذي الحجة عا   19تاريخ النسخ: 

 عبد اللطيف زباغ داحب المخطوط:

 منحظات: مطبوع ومحقق
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 159: الرقم

 المصحف الشريف عنوان الكتاب:

 المصاحف ال ن:

  ﴾رب العالمينهلل  الحمد﴿ فاتحة المخطوط:

 سورة الناس مكية خاتمة المخطوط:

 مغربر مبسوط نوع الخط:

 229 عدد األوراق:

 سم 11.5×  22 القياس:

 19 المسطرة:

 اسم الناسخ: الطاهر بن عيل بن محمد بن محمد الكعواشر الخلو  الص راوي

 هي1222تاريخ النسخ: د ر عا  

 عبد الرمحان العمراين داحب المخطوط:
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 151: الرقم

 المصحف الشريف عنوان الكتاب:

 المصاحف ال ن:

 ﴾اهلل﴿ويقطعون ما أمر  فاتحة المخطوط:

 سورة العصر مكية خاتمة المخطوط:

 مغربر مبسوط نوع الخط:

 212 عدد األوراق:

 سم  15.5×  22.5 القياس:

 15 المسطرة:

  عبد الرمحان العمراين داحب المخطوط:
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 159: الرقم

 الدر الثمين والمورد المعين   شرح المرشد المعين عنوان الكتاب:

محمد بن أمحد بن محمد ال اسر الش ير بميارةظ المتوىف اهلل  أبو عبد المؤلف:م اس

 هي1212سنة 

 ال قه ال ن:

  مرشد ه ه األمةهلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 وجعل ما خالصين لوج ه خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 19 عدد األوراق:

 سم 15×  21.5 القياس:

 29 المسطرة:

 ن محمد بن محمد بن عبد ال ادي البوفرحر اسم الناسخ: عيل ب

 هي1219تاريخ النسخ: األحد ربيم األول عا  

 هي1219ذي الحجة الحرا  عا   32يو  األربعا  تاريخ التأليف: 

 عبد الرمحان العمراين داحب المخطوط:

 .1/1522موسوعة أعن  المغرب  مصادر عن المؤلف والكتاب:
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 مركز بني مالل

 151: الرقم

 >معامل التنزيل<ت سير البغوي  ن الكتاب:عنوا

 هي519أبو محمد الحسين بن مسعود البغويظ المتوىف سنة  المؤلف:اسم 

 الت سير ال ن:

  سورة مريم مكية فاتحة المخطوط:

 وحسن عونهاهلل  انت   بحمد خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 135 عدد األوراق:

 سم 19×  21 القياس:

 32 المسطرة:

  الكبيرة الحمداوي المخطوط: داحب

 مطبوع ومحقق منحظات:
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 192: الرقم

 شرح الرسالة القيروانية عنوان الكتاب:

أبو العباس أمحد بين أمحيد بين محميد زروق البرنوسير ال اسيرظ  المؤلف:اسم 

 هي911المتوىف سنة 

 ال قه ال ن:

  ال ي ابتدأ الوجود بإحسانههلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 ال يلز  من ه ا... طوط:خاتمة المخ

 مغربر نوع الخط:

 12 عدد األوراق:

 سم 11×  29 القياس:

 31 المسطرة:

 التملك: محمد بن عيل بن محمد بن محمد بن محمد بن موس  

 الكبيرة الحمداوي داحب المخطوط:

 .1/11األعن   مصادر عن المؤلف والكتاب:

 مبتور من األخير منحظات:
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 191: الرقم

 حرز األماين ووجه الت اين اب:عنوان الكت

 هي512أبو القاسم بن محاد الرعينر الشاطبرظ المتوىف سنة  المؤلف:اسم 

 القرا ات ال ن:

    النظم أوالاهلل  بدأت بسم فاتحة المخطوط:

 محمد عىلاهلل دنة ام  خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 15 عدد األوراق:

 سم 11×  23 القياس:

 13 المسطرة:

 الكبيرة الحمداوي حب المخطوط:دا

 .5/192األعن   مصادر عن المؤلف والكتاب:

 اشت رت ه ه القصيدة بالشاطبية منحظات:
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 192: الرقم

  دالئل الخيرات وشوارق األنوار   ذبر الصنة عىل النبر المختار عنوان الكتاب:

 هي912أمحد بن سليمان الجزويلظ المتوىف سنة  المؤلف:اسم 

 لتصوفا ال ن:

 رب العالمين...هلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 وسن  عىل... خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 111 عدد األوراق:

 سم 11×  12 القياس:

 12 المسطرة:

 9/151األعن   مصادر عن المؤلف والكتاب:

 داحب المخطوط: الكبيرة الحمداوي
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 193/1: الرقم

 قرا ة حما  البصرةعلم النصرة   تحقيق  عنوان الكتاب:

 أبيو زييد عبيد اليرمحن بين أبير القاسيم ابين القاضيرظ المتيوىف  المؤليف:اسم 

 هي1292سنة 

 القرا ات ال ن:

 ال ي ت ضل عىل محلة القرآن بواليتههلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 وحسن عونهاهلل  بمل بحمد خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 13 عدد األوراق:

 سم 11×  19.5 القياس:

 22 المسطرة:

 اسم الناسخ:

 تاريخ النسخ:

  الكبيرة الحمداوي داحب المخطوط:

 .5/195األعن   مصادر عن المؤلف والكتاب:
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 193/2: الرقم

 حنشاد الشريد من ضوال القصيد عنوان الكتاب:

محمد بن أمحد بن غازي العثماين المكناسيرظ المتيوىف  اهللأبو عبد  المؤلف:اسم 

 هي111سنة 

 القرا ات  ن:ال 

  ال ي من علينا هللالحمد  فاتحة المخطوط:

 وليس   الكوار وما بعدها حدغا  خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 91 عدد األوراق:

 سم 11×  19.5 القياس:

 22 المسطرة:

 الكبيرة الحمداوي داحب المخطوط:

 .5/339األعن   مصادر عن المؤلف والكتاب:
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 193/3: الرقم

 التيسير لح   القرا ات السبم لكتاب:عنوان ا

 هي111أبو عمرو عثمان بن سعيد األموي الداينظ المتوىف سنة  المؤلف:اسم 

 القرا ات  ال ن:

  وميم الجمم... فاتحة المخطوط:

 بمل بتاب التيسير خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 51 عدد األوراق:

 سم 11×  19.5 القياس:

 22 المسطرة:

 : محمد بن عبد المومن التدالوياسم الناسخ

 هي1113محر  الحرا  عا   3تاريخ النسخ: الجمعة 

 الكبيرة الحمداوي داحب المخطوط:

 .1/229األعن   مصادر عن المؤلف والكتاب:

 مطبوع ومحقق منحظات:
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 193/1: الرقم

بيان الخنف والتش ير واالستخ اف وما أغ له مورد الظمآن وما  عنوان الكتاب:

  عنه التنزيل والبرهان سكت

 أبيو زييد عبيد الرمحيان بين أبير القاسيم ابين القاضيرظ المتيوىف  المؤليف:اسم 

 هي1292عا  

 القرا ات ال ن:

  وحياك...اهلل  اعلم رمحنا فاتحة المخطوط:

 والتكليف فيه يشق خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 129 عدد األوراق:

 سم 11×  19.5 القياس:

 22 المسطرة:

 سم الناسخ: محمد بن عبد المومن التدالويا

 هي1112تاريخ النسخ: مجاد  الثانية عا  

 الكبيرة الحمداوي داحب المخطوط:

 .5/195معجم المؤل ين  مصادر عن المؤلف والكتاب:

 مطبوع منحظات:
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 193/5: الرقم

  الجامم الم يد ألحكا  الرسم والضبط والقرا ة والتجويد عنوان الكتاب:

 هي1292أبو زيد عبد الرمحان بن القاضرظ المتوىف عا   مؤلف:الاسم 

 القرا ات ال ن:

 وحياكاهلل  اعلم رمحنا فاتحة المخطوط:

 واألدل ما أد  ح  مجع ا خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 11 عدد األوراق:

 سم 11×  19.5 القياس:

 11 المسطرة:

  الكبيرة الحمداوي داحب المخطوط:

 .5/323األعن   ؤلف والكتاب:مصادر عن الم

 حققه الدبتور عبد المنعم التمسماين.منحظة: 



 291 

 193/9: الرقم

  المرضية لطلب القرا ة المكيةال دية  عنوان الكتاب:

 هي1292أبو زيد عبد الرمحان بن القاضرظ المتوىف سنة  المؤلف:اسم 

 القرا ات ال ن:

  بحمد ربنا العظيم أبتدي فاتحة المخطوط:

 ما أردنااهلل  تّم بحمد المخطوط: خاتمة

 مغربر نوع الخط:

 1 عدد األوراق:

 سم 11×  19.5 القياس:

 19 المسطرة:

 اسم الناسخ:

 تاريخ النسخ:

  الكبيرة الحمداوي داحب المخطوط:

 .3/323األعن   مصادر عن المؤلف والكتاب:

 .هي1212فرغ من نظم ا عا   منحظات:

المكيةظ نسب البن القاضرظ والصواب أنه بتياب: ال دية المرضية لطلب القرا ة 

 <ال دية المرضية لطالب القيرا ة المكيية> وهير األرجيوزة المشيت رة اختصيارا 

الرمحاين )نزيل  اهللمحمد بن محمد بن أمحد بن عبد  اهللبي: <الرمحانية> نظم أبر عبد 

راسيات ظ نشر مربز اإلما  أبر عميرو اليداين للدهي(1212مراب ظ بان حيا عا  

والبحوث القرآنية المتخصصة بمراب  التابم للرابطة المحمدية للعلما : الطبعة 

 ظ مطبعة المعارف الجديدةالرباط/ المغربظ اعتن  بضيبط 2211- 2219األو  

 نص ا والتعليق عليه األستاذ موالي المصط   بوهنل. 
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 191: الرقم

 نوازل فق ية عنوان الكتاب:

 وزاين العمراين الحسنرالم دي ال المؤلف:اسم 

 ال قه ال ن:

  نوازل الزباة فاتحة المخطوط:

 ويطلب هو أن ترسله حليه خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 212 عدد األوراق:

 سم 11×  22 القياس:

 23 المسطرة:

 عبد الصادق دغور داحب المخطوط:

 الجز  الثاين منه منحظات:
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 195: الرقم

ب   معاملة المحبوب وودف طريق المريد ح  مقا  قوت القلو عنوان الكتاب:

  التوحيد

 هي399أبو طالب محمد بن عيل بن عطية المكرظ المتوىف سنة  المؤلف:اسم 

 التصوف ال ن:

  األول األزيلهلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 انت   النصف األول من ه ا الكتاب خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 232 عدد األوراق:

 سم 11×  22 ياس:الق

 21 المسطرة:

 هـ1211محر  الحرا  عا   11تاريخ النسخ: 

 محمد لمين داحب المخطوط:

 .391بشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسنية بالرباط ص منحظات:
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 199: الرقم

  لمعلم الواائق أو التقييد النئق   تعلم الواائق النئقالكتاب  عنوان الكتاب:

 هي112بن الحسن بن يوسف بن عرضونظ المتوىف سنة  أمحد المؤلف:اسم 

 ال قه ال ن:

  ف  ه نب ة مرضية   الطريقة الوايقية... فاتحة المخطوط:

 أعلم وبه التوفيقواهلل  خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 233 عدد األوراق:

 سم 19×  22 القياس:

 21 المسطرة:

 محمد لمين داحب المخطوط:

 .1/113األعن   الكتاب:مصادر عن المؤلف و
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 191/1: الرقم

  أجوبة نحوية عنوان الكتاب:

 أمحد بن سعيد بن أمحد بن مسعود بن الحسن التزبيلتر المؤلف:اسم 

 النحو ال ن:

  أن أدل...اهلل  اعلم أعزبم فاتحة المخطوط:

 رب العالمينهلل  والحمد خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 3 عدد األوراق:

 سم 21×  29.5 القياس:

 32 المسطرة:

  محمد لمين داحب المخطوط:
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 191/2: الرقم

 رسالة   حكم حرف المد عنوان الكتاب:

أبو العباس أمحد بن عبد العزييز بين رشييد ال ينيل السجلماسيرظ  المؤلف:اسم 

 هي1115المتوىف سنة 

 علو  القرآن ال ن:

 نحمدك الل م عىل آالئك فاتحة المخطوط:

 رب العالمينهلل  والحمد خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 5 عدد األوراق:

 سم 21×  29.5 القياس:

 33 المسطرة:

  محمد لمين داحب المخطوط:

 .1/151األعن   مصادر عن المؤلف والكتاب:
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 191/3: الرقم

شرح قصيدة اإلما  أبر القاسم الشاطبر المسماة حرز األمياين    عنوان الكتاب:

 القرا ات

 هي111جنل الدين عبد الرمحن بن أبر بكر السيوطرظ المتوىف سنة  ؤلف:الماسم 

 القرا ات ال ن:

 رافم بتابههلل  الحمد وط:طفاتحة المخ

 وسن  عىل عباده ال ين ادط   خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 12 عدد األوراق:

 سم 21×  29.5 القياس:

 33 المسطرة:

 ي ام ال رقاوياسم الناسخ: عيل بن حبراهيم الحمو

 هي1291رمضان عا   9تاريخ النسخ: األربعا  

 محمد لمين داحب المخطوط:

 .919بشف الظنون ص مصادر عن المؤلف والكتاب:

 .هي991رجب عا   11أل  ا المؤلف يو  الخميس  منحظات:

 وهو مطبوع.
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 191/1: الرقم

 رسالة   رسم المصحف عنوان الكتاب:

 غير م بور المؤلف:اسم 

 القرا ات ن:ال 

  منزل القرآنهلل  الحمد فاتحة المخطوط:

 العيل العظيمباهلل  وال قوة حال خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 9 عدد األوراق:

 سم 12×  29.5 القياس:

 33 المسطرة:

 اسم الناسخ: عيل بن حبراهيم ال رقاوي

 هي1293تاريخ النسخ: 

 محمد لمين داحب المخطوط:
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 199: الرقم

 رمز وتقييد لقرا ة العشر الكبيررسالة    ن الكتاب:عنوا

 غير م بور المؤلف:اسم 

 القرا ات ال ن:

  وبعد ف  ا َرْمز  وتقييد فاتحة المخطوط:

 وحسن عونه الجميل خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 11 عدد األوراق:

 سم 11×  21 القياس:

 21 المسطرة:

 زاوية سيدي محمد السباعر اسم الناسخ: محمد الجامم بن عنل من

 هي1212شوال عا   9تاريخ النسخ: األربعا  

 محمد لمين داحب المخطوط:
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 191: الرقم

  بتاب الحوض )أوزال( عنوان الكتاب:

 محمد بن عيل بن حبراهيم ال وزايل أببيل المؤلف:اسم 

 ال قه ال ن:

  أريل ونتكيسنتاك فاتحة المخطوط:

 غتوربنر خاتمة المخطوط:

 مغربر الخط:نوع 

 1 عدد األوراق:

 سم 13×  19 القياس:

 22 المسطرة:

 محمد لمين داحب المخطوط:

 .391بشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسنية ص منحظات:
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 112: الرقم

 قطعة من بتاب   ال قه عنوان الكتاب:

 غير م بور المؤلف:اسم 

 ال قه ال ن:

 يجوز له أن يجوزها... فاتحة المخطوط:

 بان الولد الحقا به ة المخطوط:خاتم

 مغربر نوع الخط:

 11 عدد األوراق:

 سم 19×  23 القياس:

 21 المسطرة:

 محمد لمين داحب المخطوط:
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 111: الرقم

 رسالة   الرامية والمدافم عنوان الكتاب:

 عيل بن نادر الدرعر المؤلف:اسم 

 الرماية ال ن:

 ...قال الشيخ سيدي عيل ابن نادر فاتحة المخطوط:

 وجعل برمة خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 12 عدد األوراق:

 سم 12×  19 القياس:

 1 المسطرة:

  محمد لمين داحب المخطوط:
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 112: الرقم

 شرح مهزية البوديري عنوان الكتاب:

 ش اب الدين أمحد بين أمحيد بين عبيد الحيق السينباطرظ المتيوىف  المؤلف:اسم 

 هي111سنة 

 األدب ال ن:

  حق محده...هلل  الحمد المخطوط:فاتحة 

 دفع ا ح  أوليائه... خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 19 عدد األوراق:

 سم 19×  23 القياس:

 29 المسطرة:

  محمد لمين داحب المخطوط:

 .1/152معجم المؤل ين  مصادر عن المؤلف والكتاب:

ر والتوزييم ظ ديدر الكتياب عين دار بشييدة للنشيمنحظات: هبا بتر من اآلخير

  .2222بالقاهرة سنة 
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 113: الرقم

 قطعة من بتاب عيون األار   فنون المغازي والشمائل والسير عنوان الكتاب:

أبو ال تح محمد بن محمد بن محميد بين سييد النياس اليعميريظ  المؤلف:اسم 

 هي131المتوىف سنة 

 السيرة النبوية ال ن:

 عيرهم ألف بعير... فاتحة المخطوط:

 رموا عائشة باإلفكالمخطوط: خاتمة 

 نسخرنوع الخط: 

 35عدد األوراق: 

 سم 19 × 22 القياس:

 11المسطرة: 

  محمد لمين داحب المخطوط:

 منحظات: مطبوع
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 111: الرقم

 رسالة   الحكم الشرعر عنوان الكتاب:

 غير م بور المؤلف:اسم 

 ال قه ال ن:

  قوله فإنه متعلق ب عل المكلف فاتحة المخطوط:

 فن تستوجب شكرا اتمة المخطوط:خ

 مغربر نوع الخط:

 1 عدد األوراق:

 سم 19×  23 القياس:

 11 المسطرة:

  محمد لمين داحب المخطوط:
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 115: الرقم

 بتاب اإلشارات   علم العبارات  عنوان الكتاب:

 هي112محمد بن سيرينظ المتوىف سنة اهلل  أبو عبد المؤلف:اسم 

 علم العبارة ال ن:

  ه ا بتاب اإلشارة... المخطوط:فاتحة 

 ويكون م موما خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 11 عدد األوراق:

 سم 11×  23 القياس:

 21 المسطرة:

  محمد لمين داحب المخطوط:
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 مركز الداخلة

 119: الرقم

  شعباناهلل  القربان   بعا ما خص به عنوان الكتاب:

 نينمربيه ما  العياالمصط    المؤلف:اسم 

 فضائل الش ور ال ن:

 أما بعد ف  ه نب ة فاتحة المخطوط:

 فائدة قال عليه السن  خاتمة المخطوط:

 مغربر نوع الخط:

 9 عدد األوراق:

 سم 11×  22 القياس:

 11 المسطرة:

  فاطمة شكاف داحب المخطوط:

 منحظات: مبتور اآلخر
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 تازةمركز 

 1 الرقم:

ربوت السماعيل للنظير   موضوع الوايقة:  حسناد القائد محمد بن محمد الس 

 أمور أوالد عيس  من السماعلة

 المو  الحسن بن محمد بن عبد الرمحانالج ة الصادرة عن ا: 

 أوالد عيس  من السماعلةالج ة المعنية بالوايقة: 

 ظ يرنوع ا: 

 هي1321ربيم الثاين عا   21تاريخ ا: 

 السربويتاهلل  عبدداحب الوايقة: 
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 2 الرقم:

موضوع الوايقة: تنازل المو  عبد الح ي  عن الملك وعقيد البيعية للميو  

 يوسف

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

 الج ة المعنية بالوايقة: قواد السماعلة وبنر زمور وتادال

 نوع ا: ظ ير

 هي1332رمضان عا   21تاريخ ا: 

 السربويتاهلل  داحب الوايقة: عبد
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 3 الرقم:

الي عيرة التير تحكيم هبيا المحيابم   موضوع الوايقة: عد  القدرة عيىل أدا

 المخزنية

 الج ة الصادرة عن ا: الم دي غريط نائب الصدر األعظم 

 الج ة المعنية بالوايقة: القائد محمد وسربوت السماعيل

 نوع ا: رسالة 

 هي1335لثانية عا  مجاد  ا 9تاريخ ا: 

 السربويتاهلل  داحب الوايقة: عبد
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 1 الرقم:

ذي الحجية  11موضوع الوايقة: حمعان النظر   الظ ير الشريف الميؤرخ بيي

 هي الخاص بعقوبات السجن وال عائر المخزنية1335عا  

 الج ة الصادرة عن ا: محمد المقري

 يلالج ة المعنية بالوايقة: القائد محمد السربوت السماع

 نوع ا: رسالة

  1111نونبر سنة  11هي الموافق 1339محر  الحرا  عا   29تاريخ ا: 

 السربويتاهلل  داحب الوايقة: عبد
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 5 الرقم:

موضييوع الوايقيية: حعانيية المصييابين جييرا  الحريييق الواقييم   مدينيية فيياس 

 هي1339وأسواق ا عا  

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

 المعنية بالوايقة: القائد محمد ولد السربوت السماعيل الج ة

 نوع ا: ظ ير

 هي1339رمضان المعظم عا   11تاريخ ا: 

 السربويتاهلل  داحب الوايقة: عبد
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 9 الرقم:

 ال ملوبر بعرس نجل المو  يوسف بمراب   موضوع الوايقة: حقامة احت

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

 لج ة المعنية بالوايقة: القائد محمد السربوت السماعيلا

 نوع ا: ظ ير

 هي1331د ر الخير عا   21تاريخ ا: 

 السربويتاهلل  داحب الوايقة: عبد
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 1 الرقم:

موضوع الوايقة: وقوع الصلح بين فرنسا وحل ائ ا وألمانيا... وأار ذلك عىل 

 األحوال االقتصادية بالمغرب

 المو  يوسف بن الحسن بن محمدالج ة الصادرة عن ا: 

 الج ة المعنية بالوايقة: القائد محمد السربوت السماعيل

 نوع ا: ظ ير

 هي1331رمضان  21تاريخ ا: 

 السربويتاهلل  داحب الوايقة: عبد
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 9 الرقم:

 قبول عملة ال رنكظ وهو سكة الدولة ال رنسية   المغربموضوع الوايقة: 

  وسف بن الحسن بن محمدالمو  ي الج ة الصادرة عن ا:

 القائد محمد السربوت السماعيلالج ة المعنية بالوايقة: 

 ظ يرنوع ا: 

 هي1339محر  الحرا  عا   25تاريخ ا: 

 السربويتاهلل  عبدداحب الوايقة: 



 291 

 1 الرقم:

موضوع الوايقة: تأار المخزن الشيريف مين جيرا  األحكيا  الصيادرة عيىل 

 بعا العمال

 محمد المقري  الج ة الصادرة عن ا:

 الج ة المعنية بالوايقة: القائد محمد بن السربوت السماعيل

 نوع ا: رسالة

 هي1331شوال عا   13تاريخ ا: 

 السربويتاهلل  داحب الوايقة: عبد
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 12 الرقم:

 >الغنانة<موضوع الوايقة: دعوة أوالد محادي عىل شرا  بلدة 

 بن العربراهلل  الج ة الصادرة عن ا: عبد

 لمعنية بالوايقة: القائد محمد السربوتالج ة ا

 نوع ا: رسالة

 هي1331رجب عا   11تاريخ ا: 

 السربويتاهلل  داحب الوايقة: عبد
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 11 الرقم:

 موضوع الوايقة: بيم أرض الحنانة لمحمد بن قدور

 بن العربراهلل  الج ة الصادرة عن ا: عبد

 الج ة المعنية بالوايقة: القائد محمد بن السربوت

 : رسالةنوع ا

 هي1335د ر عا   13تاريخ ا: 

 السربويتاهلل  داحب الوايقة: عبد
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 12 الرقم:

 موضوع الوايقة: الشكاية بين القائد وبنر خيران حول أرض   الغابة

 الج ة الصادرة عن ا: القبطان بوشون الحابم بوادي ز  ونواحيه

 الج ة المعنية بالوايقة: القائد محمد بن السربوت السماعيل

 وع ا: رسالةن

  1111فبراير  1تاريخ ا: 

 السربويتاهلل  داحب الوايقة: عبد
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 13 الرقم:

 موضوع الوايقة: اإلعانة عىل الخدمة المخزنية

 الج ة الصادرة عن ا: حابم واد ز 

 الج ة المعنية بالوايقة: القائد محمد بن السربوت

 نوع ا: رسالة

 هي1331رجب عا   21تاريخ ا: 

 السربويتاهلل  بدداحب الوايقة: ع
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 11 الرقم:

 موضوع الوايقة: تعيينه بشيخ عىل أوالد فنان

 الج ة الصادرة عن ا: الحابم لمدينة واد الز 

 الج ة المعنية بالوايقة: السربوت بن بوعزة بن محمد ال ناين

 نوع ا: تعيين

  1121تاريخ ا: فاتح ش ر أبريل عا  

 السربويتاهلل  داحب الوايقة: عبد

 : دادرة عن حدارة االستعنمات وأمور الوطنيين بمدينة واد الز منحظات
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 15 الرقم:

 موضوع الوايقة: تجديد الع د

 الج ة الصادرة عن ا: عبد القادر بن الحاج محمد

 بن القائد محمد بن السربوتاهلل  الج ة المعنية بالوايقة: عبد

 نوع ا: رسالة 

 هي1313د ر الخير عا   11تاريخ ا: 

 السربويتاهلل  وايقة: عبدداحب ال
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 مركز الدار البيضاء

 19 الرقم:

 موضوع الوايقة: مبارحة طنجة وهناية الخدمة

 الج ة الصادرة عن ا: وزير األمور الخارجية بباريز دلكاسر

 الج ة المعنية بالوايقة: قنصل الدولة ال رنسوية بطنجة

 نوع ا: رسالة

 تاريخ ا: غير م بور

 راقرداحب الوايقة: دوفيا ع

 منحظات: الوايقة مترمجة
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 11 الرقم:

 موضوع الوايقة: ما ددر من أخوالنا   األوداية

 الج ة الصادرة عن ا: المو  عبد الرمحان

 الج ة المعنية بالوايقة: القائد الحسين بن عبد ال اضل

 نوع ا: ظ ير

 هي1219ذي القعدة عا   3تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: دوفيا عراقر



 219 

 19 الرقم:

 مدحموضوع الوايقة: 

عبد السن  بين محميد بين هاشيم الحسينر العليوي الج ة الصادرة عن ا: 

 الش ير بالّسكوري

  محمد العراقر الحسنراهلل  أبو عبد الج ة المعنية بالوايقة:

 قصيدة شعريةنوع ا: 

 غير م بورتاريخ ا: 

 دوفيا عراقرداحب الوايقة: 

 منحظات: مزخرفة..
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 مركز مراكش

 11 الرقم:

 موضوع الوايقة: دفتر بناش القبطان باريزي

 الج ة الصادرة عن ا: القبطان باريزي

 الج ة المعنية بالوايقة: مجموعة

 نوع ا: الكناني 

  1129تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: خليل النادري
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 22 الرقم:

 موضوع الوايقة: مداخيل امانية أيا  من مرس  العرائ 

 رس  العرائ الج ة الصادرة عن ا: أمنا  م

 الج ة المعنية بالوايقة: أمحد الربينر وزير المالية

 نوع ا: رسالة

  1111يوليو  9هي موافق 1335رمضان المعظم عا   19تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: خليل النادري
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 21 الرقم:

 موضوع الوايقة: مدخول أسبوع من مرس  العرائ 

 الج ة الصادرة عن ا: أمنا  مرس  العرائ 

 المعنية بالوايقة: أمحد الربينر وزير المالية الج ة

 نوع ا: رسالة

  1111شتنبر عا   15هي موافق 1391ذي الحجة عا   11تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: خليل النادري
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 22 الرقم:

 موضوع الوايقة: الترقية ح  المرتبة األو  العلمية

 الج ة الصادرة عن ا: المو  عبد الح ي  بن الحسن

 المعنية بالوايقة: عباس بن حبراهيم المرابشرالج ة 

 نوع ا: ظ ير 

 هي1329رجب ال رد الحرا  عا   23تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: خليل النادري
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 23 الرقم:

 موضوع الوايقة: التكاليف المخزنية والوظائف األمامية

 الج ة الصادرة عن ا: المو  الحسن بن محمد

ن الحسييين السييجتاين وأخوييية عميير الج يية المعنييية بالوايقيية: محمييد بيي

 والمحجوب

 نوع ا: ظ ير 

 هي1321مجاد  الثانية عا   11تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: خليل النادري

اهلل  لعيل بن أبر طالب رضر ملسو هيلع هللا ىلصمنحظات:   ظ رها بتاب فيه ودية النبر 

 عنه...
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 21 الرقم:

 موضوع الوايقة: تولية الخطبة واإلمامة بالمسجد األعظم

 الصادرة عن ا: المو  الحسن بن محمد بن عبد الرمحان الج ة

 الج ة المعنية بالوايقة: قاضر ردانة ال قيه محمود أخياط الرداين

 نوع ا: ظ ير

 هي1321محر  الحرا  عا   29تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: خليل النادري
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 25 الرقم:

 موضوع الوايقة: القبا عىل محمد ابن الشيخ وتجريده من متاعه

 لج ة الصادرة عن ا: المو  الحسن بن محمد بن عبد الرمحانا

 الج ة المعنية بالوايقة: العربر بن الشر  الّرمحاين

 نوع ا: ظ ير

 هي1215تاريخ ا: متم شوال عا  

 داحب الوايقة: خليل النادري
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 29 الرقم:

 موضوع الوايقة: هنضة المرأة المصرية

 الج ة الصادرة عن ا: منيرة اابت

 المعنية بالوايقة: قرا  مجلة ال نل الج ة

 نوع ا: مقالة

  1125تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: خليل النادري

  1125منحظات: نقن عن مجلة ال نل عا  
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 21 الرقم:

 موضوع الوايقة: النزول عىل أوالد عيس  والجعافرة

 الج ة الصادرة عن ا: دار المخزن

 واألغا البطاحر الج ة المعنية بالوايقة: محمد البيضاوي

 نوع ا: رسالة

 تاريخ ا: غير مؤرخة 

 داحب الوايقة: خليل النادري
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 29 الرقم:

 موضوع الوايقة: بيان ترمجة القواد والعلما  والوج ا  بالحضرة المرابشية

 )...( الج ة الصادرة عن ا:

 الج ة المعنية بالوايقة: القواد والعلما  والوج ا 

 نوع ا: تكشيف

 هي1322 -هي 1319 -هي 1321 -هي 1321 -هي 1211تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: خليل النادري
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 21 الرقم:

 مدخول مرس  العرائ موضوع الوايقة: 

 أمنا  مرس  العرائ الج ة الصادرة عن ا: 

 أمحد الربينة وزير الماليةالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالةنوع ا: 

  1111شتنبر  32هي موافق 1335حجة الحرا  عا   12تاريخ ا: 

 خليل النادريداحب الوايقة: 



 312 

 32 الرقم:

 مدخول أسبوع مرس  العرائ موضوع الوايقة: 

 أمنا  مرس  العرائ الج ة الصادرة عن ا: 

 أمحد الربينة وزير الماليةالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا: 

  1119يناير سنة  9هي موافق 1339ربيم األول النبوي عا   21تاريخ ا: 

 خليل النادري داحب الوايقة:
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 31 الرقم:

 مدخول أسبوع من مرس  العرائ موضوع الوايقة: 

 اهللأمين ديوانة العرائ  أمحد بن عبد الج ة الصادرة عن ا: 

 أمحد الربينة وزير الماليةالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالةنوع ا: 

  1121بر سنة شتن 15هي موافق 1312محر  الحرا  فاتح عا   12تاريخ ا: 

 خليل النادري داحب الوايقة:



 312 

 32 الرقم:

 موضوع الوايقة: مدخول أسبوع مرس  العرائ  

 أمين ديوانة العرائ اهلل  الج ة الصادرة عن ا: أمحد بن عبد

 الج ة المعنية بالوايقة: أمحد الربينة وزير المالية

 نوع ا: رسالة

  1122يونيو سنة  15هي موافق 1312شوال األبرك عا   11تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: خليل النادري
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 33 الرقم:

  مدخول أسبوع مرس  العرائ  موضوع الوايقة:

 أمنا  مرس  العرائ الج ة الصادرة عن ا: 

 أمحد الربينر وزير الماليةالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالةنوع ا: 

  1111أبتوبر سنة  31هي موافق 1339محر  الحرا  عا   13تاريخ ا: 

 خليل النادريداحب الوايقة: 
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 31 الرقم:

 موضوع الوايقة: مدخول أسبوع مرس  العرائ 

 الج ة الصادرة عن ا: أمنا  مرس  العرائ 

 الج ة المعنية بالوايقة: أمحد الربينر وزير المالية

 نوع ا: رسالة

  1111دجنبر سنة  31هي موافق 1339ربيم األول عا   19تاريخ ا: 

 ليل النادريداحب الوايقة: خ
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  35 الرقم:

 موضوع الوايقة: مدخول أسبوع مرس  العرائ  

 الج ة الصادرة عن ا: أمنا  مرس  العرائ 

 الج ة المعنية بالوايقة: أمحد الربينر وزير المالية

 نوع ا: رسالة 

  1111نونبر  32هي موافق 1339د ر الخير عا   11تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: خليل النادري
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 39 الرقم:

 مدخول أسبوع من مرس  العرائ موضوع الوايقة: 

 العدل بمرس  العرائ الج ة الصادرة عن ا: 

 أمحد الربينر وزير الماليةالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالةنوع ا: 

  1121أبريل سنة  9هي موافق 1331رجب عا   29تاريخ ا: 

 خليل النادريداحب الوايقة: 
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 31 الرقم:

 ض ال عائر عىل بعا قبائل الحوزموضوع الوايقة: فر

 الج ة الصادرة عن ا: المو  عبد العزيز

 الج ة المعنية بالوايقة: موالي عرفة

 نوع ا: ظ ير

 هي1313رمضان عا   21تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: هد  النادري

 منحظات: وايقة مصورة
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 39 الرقم:

ميا ب مية الكيدي قيابا األبريية  موضوع الوايقة: شكاية الحاج ال اشيمر

 براها  ابن ساهود...حالي ودي 

 ابن زابورالج ة الصادرة عن ا: 

 الحاج عمارة بن عبد الصادقالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالةنوع ا: 

 هي1211مجاد  األو  عا   21تاريخ ا: 

 هد  النادريداحب الوايقة: 

 منحظات: وايقة مصورة
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 31 الرقم:

 ك بن عمر الشيظمرشكاية القائد مبارموضوع الوايقة: 

 المو  الحسن األولالج ة الصادرة عن ا: 

 عمارة بن عبد الصادقالج ة المعنية بالوايقة: 

 ظ يرنوع ا: 

 هي1212محر  الحرا  عا   5تاريخ ا: 

 هد  النادريداحب الوايقة: 

 منحظات: وايقة مصورة
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 12 الرقم:

 ر أخر تقاييد   البيم والشرا  والسرقات وأموموضوع الوايقة: 

 )...( الج ة الصادرة عن ا:

 مجموعةالج ة المعنية بالوايقة: 

 تقاييدنوع ا: 

 هي1325 -هي 1321 -هي 1321تاريخ ا: 

 هد  النادريداحب الوايقة: 

 واائق 1منحظات: 
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 11 الرقم:

 ح نت عيد ال طر السعيدموضوع الوايقة: 

 السلطان محمد بن يوسفالج ة الصادرة عن ا: 

 الطيب المقريية بالوايقة: الج ة المعن

 ظ يرنوع ا: 

 هي1399شوال األبرك عا   3تاريخ ا: 

 طه المحمود النادريداحب الوايقة: 
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 12 الرقم:

 حول نصب خلي ة آخر مكان الصديق برباشموضوع الوايقة: 

 المو  عبد الح ي  بن الحسنالج ة الصادرة عن ا: 

 لسويسرالقائد عبد النبر االج ة المعنية بالوايقة: 

 ظ يرنوع ا: 

 هي1329شوال األبرك عا   1تاريخ ا: 

 طه المحمود النادريداحب الوايقة: 
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 13 الرقم:

االجتماع عيىل دعيو  التياجر الحياج محميد القبياج ميم موضوع الوايقة: 

 خصمه القائد أمحد بن بوعزة

 المو  عبد الح ي  بن الحسنالج ة الصادرة عن ا: 

 لقائد عبد النبر السويسراالج ة المعنية بالوايقة: 

 ظ يرنوع ا: 

 هي1321ربيم الثاين عا   12تاريخ ا: 

 طه المحمود النادريداحب الوايقة: 
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 11 الرقم:

 برا  الحبس المعروفة بالغازية الكائنة خارج باب العلوموضوع الوايقة: 

 المو  عبد الح ي  بن الحسنالج ة الصادرة عن ا: 

 يب المقريالطالج ة المعنية بالوايقة: 

 ظ يرنوع ا: 

 هي1332رجب ال رد عا   1تاريخ ا: 

 طه المحمود النادريداحب الوايقة: 
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 15 الرقم:

 قصيدة شعرية   المدحموضوع الوايقة: 

 أبو العباس أمحد...الج ة الصادرة عن ا: 

 أبو الحسن عيل بن يوسفالج ة المعنية بالوايقة: 

 قصيدة شعريةنوع ا: 

 هي1191تاريخ ا: 

 طه المحمود النادريحب الوايقة: دا

 منحظات: القصيدة من بحر المتقاربظ قافية الن 



 329 

 مركز وجدة

 19 الرقم:

عامة للسيدة فتيحة بنت السييد أمحيد بين برا ة تامة وشاملة موضوع الوايقة: 

 ال اشمر

 عدولالج ة الصادرة عن ا: 

 الخندي بن محمد الوجديالج ة المعنية بالوايقة: 

 ادةش نوع ا: 

 هي1122فبراير  19هي الموافق 1312مجاد  الثانية عا   19تاريخ ا: 

  محمد بوبربيلة داحب الوايقة:

 ...1231منحظات: سجل تحت رقم 
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 11 الرقم:

موضوع الوايقة: عقد شرا  منزل بالمدينة العتيقة بوجدة بزنقة الميول قيرب 

 مسجد حدادة

 الج ة الصادرة عن ا: عدول 

 لوايقة: الطيب بن الح يان الوجديالج ة المعنية با

 نوع ا: عقد

 هي1311رمضان عا   19تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: محمد بوبربيلة
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 19 الرقم:

 وعين بنر مط ر نتگوبرمنم التسوق   األمابن بوجدة موضوع الوايقة: 

 أعيان مجائم قصور فجيج وبنر جيل والدائرةالج ة الصادرة عن ا: 

 السيد باريال بماند فجيجة: الج ة المعنية بالوايق

 رسالة نوع ا: 

 1119فبراير  21تاريخ ا: 

 هشا  بنعيلداحب الوايقة: 
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 11 الرقم:

 َلم  الزباة عند بنر جيلموضوع الوايقة: 

 أمين الدولة الغربيةالج ة الصادرة عن ا: 

 الجنرال ليوطرالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالةنوع ا: 

 بدون تاريختاريخ ا: 

 هشا  بنعيلالوايقة:  داحب
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 52 الرقم:

موضوع الوايقة: حول ملكية بنير جييل للنخييل   قصيور الصيحرا  عيين 

 الشعير

 الج ة الصادرة عن ا: قاضر فجيج جلون بن عمارة بن محمد

 الج ة المعنية بالوايقة: السيد المراقب حابم مراقبة فجيج

 نوع ا: رسالة بالعربية وال رنسر

  1123نة شتنبر س 21تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: هشا  بنعيل

 131منحظات: دائرة بنر جيلظ محكمة فجيج رقم 
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 51 الرقم:

 معاملة أهل فجيج بالسكة الحسنيةموضوع الوايقة: 

 قاضر فجيج جلون بن عمارة بن محمدالج ة الصادرة عن ا: 

 الكماندات باريال حابم دائرة بنر جيلالج ة المعنية بالوايقة: 

 لةرسانوع ا: 

  1111نونبر سنة  22تاريخ ا: 

 هشا  بنعيلداحب الوايقة: 

 2منحظات: دائرة بنر جيلظ محكمة فجيج رقم 
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 52 الرقم:

 موضوع الوايقة: المحافظة عىل أمور ونواهر الدين اإلسنمر

 الج ة الصادرة عن ا: أعيان مجاعة قصر زنابة

 ب جيج الج ة المعنية بالوايقة: رئيس مراقبة بنر جيل المدينة

 نوع ا: رسالة بالعربية وال رنسية

  1139غشت  1تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: هشا  بنعيل
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 53 الرقم:

 موضوع الوايقة: طلب مئة دور وستة أدوار

 الج ة الصادرة عن ا: العدول

 الج ة المعنية بالوايقة: سليمان بن عيس  الجييل

 نوع ا: عقد 

 هي1323عا   تاريخ ا: ش ر شعبان

 وايقة: هشا  بنعيلداحب ال
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 51 الرقم:

 من ي ود زنابة جوا بن أفريگموضوع الوايقة: حكم عىل الي ودي ع

 الج ة الصادرة عن ا: قاضر فجيج جلون بن عمارة بن محمد

 الج ة المعنية بالوايقة: حابم مراقبة فجيج

 نوع ا: رسالة بالعربية وال رنسية

  1121يونيو  11تاريخ ا: 

 بنعيلداحب الوايقة: هشا  

 225منحظات: دائرة بنر جيلظ محكمة فجيج رقم 
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 55 الرقم:

 ير   المنقوبدنزول أوالد أجموضوع الوايقة: 

 غير م بورالج ة الصادرة عن ا: 

 السيد القبطان بريال حابم بنر ونيفالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة بالعربية وال رنسيةنوع ا: 

 هي1329ذو القعدة عا   19تاريخ ا: 

 هشا  بنعيلداحب الوايقة: 
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 59 الرقم:

حل السيد عبيد الجبيار ال جيجير عيىل مجييم أمنبيه مين موضوع الوايقة: 

 ضروب المكاسب وأنواع المضارب

 ابن أمحد بن عبد الجبار ال جيجرالج ة الصادرة عن ا: 

 عبد الجبار بن بلخيرالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسمنوع ا: 

 هي1112و  عا  أوائل مجاد  األتاريخ ا: 

 هشا  بنعيلداحب الوايقة: 
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 51 الرقم:

 نزاع حول الجنان المعروف بأفز موضوع الوايقة: 

 مجموعة من العدولالج ة الصادرة عن ا: 

محمد بن عبد القادر بن عييل بين يعقيوب المعييزي الج ة المعنية بالوايقة: 

 ومن ينوب عنه

 منازعةنوع ا: 

 هي1111متم شعبان عا  تاريخ ا: 

 هشا  بنعيلداحب الوايقة: 

 منحظات:   أس ل ا توقيعات بثيرة
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 59 الرقم:

 موضوع الوايقة: شرا  أغراس النخيل

 الج ة الصادرة عن ا: بوزيان بن محمد بن عبد الجبار

 الج ة المعنية بالوايقة: موالي محمد بن منداس

 نوع ا: عقد

 هي1119تاريخ ا: أواسط مجاد  األو  عا  

 قة: هشا  بنعيلداحب الواي
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 51 الرقم:

 حول األمنك الحبسةموضوع الوايقة: 

 عدلالج ة الصادرة عن ا: 

 مولود بن أمحد محمد المعيزيالج ة المعنية بالوايقة: 

 عقدنوع ا: 

 هي1131أوائل رجب ال رد عا  تاريخ ا: 

 هشا  بنعيلداحب الوايقة: 
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 92 الرقم:

 المحكمة بدون حذن مسبق موضوع الوايقة: دخول القائد بل قشي  ح 

 الج ة الصادرة عن ا: قاضر فجيج جلون بن عمارة بن محمد

 الج ة المعنية بالوايقة: حابم مراقبة فجيج

 نوع ا: رسالة باللغة العربية وال رنسية

  1121أبريل سنة  11تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: هشا  بنعيل

 111منحظات: دائرة بنر جيلظ محكمة فجيج رقم 
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 91 :الرقم

 موضوع الوايقة: تحابم امبارك ولد دمحان ومحمد بوعري 

 الج ة الصادرة عن ا: عدل

 الج ة المعنية بالوايقة: امبارك ولد دمحان ومحمد بوعري 

 نوع ا: تحابم

 هي1239تاريخ ا: أوائل مجاد  األو  

 داحب الوايقة: هشا  بنعيل
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 92 الرقم:

 نزول بند بوالرجا موضوع الوايقة: 

 لخضر بن عز القبيلة الصادرة عن ا: الج 

 ال سيان حابم ال رطاسةالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالةنوع ا: 

 هي1332مجاد  الثانية عا   3تاريخ ا: 

 هشا  بنعيلداحب الوايقة: 
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 93 الرقم:

 القدو  للعين الص را موضوع الوايقة: 

 عبد الرمحان بن محمد بن الحسنالج ة الصادرة عن ا: 

 السيد ال سيان حابم ال رطاسةالمعنية بالوايقة: الج ة 

 رسالةنوع ا: 

  1125/هي1311د ر عا   9تاريخ ا: 

 هشا  بنعيلداحب الوايقة: 



 311 

 91 الرقم:

 موضوع الوايقة: حول بند الخرشية

 الج ة الصادرة عن ا: مجموعة

 الج ة المعنية بالوايقة: الكمندار حابم دائرة فجيج وبنر جيل

 باللغة العربية وال رنسية نوع ا: رسالة

  1131نونبر سنة  19تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: هشا  بنعيل
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 95 الرقم:

 موضوع الوايقة: توجيه أوالد بن أمحد 

 الج ة الصادرة عن ا: حابم باريال عىل دائرة بنر جيل وفجيج

 الج ة المعنية بالوايقة: قائد أوالد فارس

 نوع ا: رسالة

  1111ماي سنة  9تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: هشا  بنعيل
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 99 الرقم:

 موضوع الوايقة: قدو  أعيان بنر جيل

 الج ة الصادرة عن ا: عبد السن  بن الجينين

 الج ة المعنية بالوايقة: الجنرال الدائرة الص راوية

 نوع ا: رسالة

 هي1321شوال عا   21موافق   1121يناير عا   13تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: هشا  بنعيل
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 91 الرقم:

 حرااةموضوع الوايقة: 

 بن عبد الجبار ال جيجر بن أمحداعن ا: الج ة الصادرة 

 وراة عبد الجبار بن بلخير بن عبد الجبار ال جيجرالج ة المعنية بالوايقة: 

 عقدنوع ا: 

 هي1112أوائل مجاد  الثانية عا  تاريخ ا: 

 هشا  بنعيلداحب الوايقة: 



 319 

 99 الرقم:

 الخدمات ال علية للمتقاعدين: موضوع الوايقة

 الكورنيلالج ة الصادرة عن ا: 

 المحلة الخلي ية بمليليةالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة...نوع ا: 

  1119دجنبر عا   31تاريخ ا: 

 المكان: مليلية

 عبد القادر الموساوي داحب الوايقة:

 (2منحظات: رقم )
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 91 الرقم:

 كمة الناظورموضوع الوايقة: استدعا  ح  مح

 الج ة الصادرة عن ا: محكمة الناظور

 )...( الج ة المعنية بالوايقة:

 نوع ا: استدعا 

  1122أبتوبر سنة  31تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: عبد القادر الموساوي
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 12 الرقم:

 موضوع الوايقة: استدعا  ح  محكمة الناظور

 الج ة الصادرة عن ا: محكمة الناظور

 )...( لوايقة:الج ة المعنية با

 نوع ا: استدعا 

  1122نوفمبر سنة  1تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: عبد القادر الموساوي
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 11 الرقم:

 بسيطة 922غرامة قدرها موضوع الوايقة: 

 محمد بن محو دوديالج ة الصادرة عن ا: 

 المحلة الخلي ية بمليليةالج ة المعنية بالوايقة: 

 غرامةنوع ا: 

  1112يوليوز  31تاريخ ا: 

 عبد القادر الموساويداحب الوايقة: 

 (2منحظات: رقم )
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 12 الرقم:

 221 -215 -211سندات محل السلم رقم  3موضوع الوايقة: 

 المحلة الخلي ية بمليليةالج ة الصادرة عن ا: 

 أمحد محو موس الج ة المعنية بالوايقة: 

 سندنوع ا: 

  1131دجنبر  21تاريخ ا: 

 قادر الموساويعبد الداحب الوايقة: 

 بيلو 192و 92منحظات: ما بين 
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 13 الرقم:

 رخصة شحن عسكرية للسلمموضوع الوايقة: 

 المحلة الخلي ية بمليليةالج ة الصادرة عن ا: 

 أمحد محو موس الج ة المعنية بالوايقة: 

 رخصةنوع ا: 

  1113غشت  31تاريخ ا: 

 عبد القادر الموساويداحب الوايقة: 

 قأورا 3منحظات: 
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 11 الرقم:

 دعوةموضوع الوايقة: 

 الكومندار العا  لمليليةالج ة الصادرة عن ا: 

 أمحد محو موس الج ة المعنية بالوايقة: 

 دعوةنوع ا: 

  1129يناير عا   2تاريخ ا: 

 عبد القادر الموساويداحب الوايقة: 
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 15 الرقم:

 موضوع الوايقة: بيان خدمات السجل العسكري

 ا: المحلة الخلي ية بمليليةالج ة الصادرة عن 

 الج ة المعنية بالوايقة: محمد بن أمحد موس 

 نوع ا: سجل

  1121دجنبر سنة  9تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: عبد القادر الموساوي

 أوراق بتبت باللغة اإلسبانية 9منحظات: يقم   
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 مركز الرباط

 19 الرقم:

 تج يز عروسموضوع الوايقة: 

 محمد بن أمحد أفارسرالج ة الصادرة عن ا: 

 امبارك بن حم األزراقالج ة المعنية بالوايقة: 

 وايقةنوع ا: 

 هي1221محر  عا  تاريخ ا: 

 محمد العادةداحب الوايقة: 

 منحظات:   ظ رها توايق عقد بيم
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 11 الرقم:

 موضوع الوايقة: حرااة

 الج ة الصادرة عن ا: عدول

 لمكر الج ة المعنية بالوايقة: وراة محمد بن ا

 نوع ا: عقد حرااة

 .... هي9تاريخ ا: أواخر ذو القعدة عا  

 داحب الوايقة: زبريا الطالبر العلمر
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 19 الرقم:

  ودية خديجة بنت أمحد الداودي موضوع الوايقة:

 عدولالج ة الصادرة عن ا: 

 محمد بن عبد الوارثالج ة المعنية بالوايقة: 

 وديةنوع ا: 

 هي1211را  عا  ذي القعدة الح 23تاريخ ا: 

 زبريا الطالبر العلمرداحب الوايقة: 
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 11 الرقم:

 موضوع الوايقة: بيم منزل

 الج ة الصادرة عن ا: محمد بن اليزيد

 الج ة المعنية بالوايقة: عبد السن  بن أمحد بن حبراهيم التغزويت

 نوع ا: عقد بيم وشرا 

 هي1323ربيم الثاين عا   12تاريخ ا: 

 يا الطالبر العلمرداحب الوايقة: زبر
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 92 الرقم:

 استغنل األمنك...موضوع الوايقة: 

 محمد بن محمدالج ة الصادرة عن ا: 

 سعدية بنت محمدالج ة المعنية بالوايقة: 

 وايقةنوع ا: 

 هي1253مجاد  األو  تاريخ ا: 

 زبريا الطالبر العلمرداحب الوايقة: 
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 91 الرقم:

الشيرعر   زبياة الميال واألنكحية موضوع الوايقية: المصيارفة باليدرهم 

 والحدود وغير ذلك...

 الج ة الصادرة عن ا: المو  محمد بن عبد الرمحان

 الج ة المعنية بالوايقة: القائد أبو العباس

 نوع ا: ظ ير

 هي1291مجاد  عا   9تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: محمد رشيد عراقر
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 92 الرقم:

 ن محمد الحباريحول بند الحاج محمد بموضوع الوايقة: 

 محمد ال اشمر بن خضرا الج ة الصادرة عن ا: 

 أبو العباس أمحد بن المواز رئيس مجلس االستئنافالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالةنوع ا: 

 هي1331شوال األبرك عا   12تاريخ ا: 

 محمد رشيد عراقرداحب الوايقة: 
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 93 الرقم:

 ةتعزية   وفاة السيدة حبيبموضوع الوايقة: 

 العباس الشر الج ة الصادرة عن ا: 

 محمد بن هاشم العراقرالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالةنوع ا: 

 هي1331حجة عا   29تاريخ ا: 

 محمد رشيد عراقرداحب الوايقة: 



 391 

 91 الرقم:

 قضية أوالد الص ار مم أد ارهمموضوع الوايقة: 

 محمد الرنديالج ة الصادرة عن ا: 

 محمد بن أمحد العلويايقة: الج ة المعنية بالو

 رسالةنوع ا: 

 هي1311ربيم عا   19تاريخ ا: 

 محمد رشيد عراقرداحب الوايقة: 
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 95 الرقم:

 شكو  عىل األعتاب الشري ةموضوع الوايقة: 

 محمد بن العربر العلويالج ة الصادرة عن ا: 

 قاضر السماط ب اس حسماعيل اإلدريسرالج ة المعنية بالوايقة: 

 سالة رنوع ا: 

 هي1351رجب عا   21تاريخ ا: 

 محمد رشيد عراقرداحب الوايقة: 

 1153منحظات: قضية رقم 



 399 

 99 الرقم:

 دورة التحويل عىل طول فاسموضوع الوايقة: 

 )...( الج ة الصادرة عن ا:

 )...( الج ة المعنية بالوايقة:

 دورة التحويلنوع ا: 

 هي1322محر  عا   23تاريخ ا: 

 حمد رشيد عراقرمداحب الوايقة: 



 391 

 91 الرقم:

 حول البروج واألشكال والحروفموضوع الوايقة: 

 )...( الج ة الصادرة عن ا:

 )...( الج ة المعنية بالوايقة:

 وايقة فلكيةنوع ا: 

 )...( تاريخ ا:

 محمد رشيد عراقرداحب الوايقة: 



 399 

 99 الرقم:

 واجب برا  ش ر شعبانموضوع الوايقة: 

 در الدين بن أمحد الُمَدّرربالج ة الصادرة عن ا: 

 عبد السن  بن لش بالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالةنوع ا: 

  1131هي الموافق عا  1353رمضان عا   12تاريخ ا: 

 المدينة: وزان

 حبراهيم ال را داحب الوايقة: 



 391 

 مركز فاس

 91 الرقم:

 الخطابة   العيدين بمصىل بياب الشيريعة المسيم  ببيابموضوع الوايقة: 

 المحروق

  المو  عبد الرمحان بن هشا  الج ة الصادرة عن ا:

 ال اسراهلل  عبدالج ة المعنية بالوايقة: 

 ظ يرنوع ا: 

 هي1211رمضان المعظم عا   12تاريخ ا: 

 فاطمة الزهرا  الصقيل حسينرداحب الوايقة: 



 312 

 12 الرقم:

 االمتناع من قبول ال رنكموضوع الوايقة: 

 المو  يوسف بن الحسنالج ة الصادرة عن ا: 

 محمد الم ديالج ة المعنية بالوايقة: 

 ظ يرنوع ا: 

 هي1339محر  عا   25تاريخ ا: 

 فاطمة الزهرا  الصقيل حسينرداحب الوايقة: 



 311 

 11 الرقم:

 تولية خطة القضا  بمدينة طنجة ومنطقت اموضوع الوايقة: 

 نمحمد المقري عن المو  يوسف بن الحسالج ة الصادرة عن ا: 

 عبد السن  بن عبد النبر غازيالج ة المعنية بالوايقة: 

 ظ يرنوع ا: 

 هي1315شعبان األبرك عا   9تاريخ ا: 

 فاطمة الزهرا  الصقيل حسينرداحب الوايقة: 

هيي 1315شيعبان  11منحظات: سجل ه ا الظ ير   الوزارة األو  بتاريخ 

  1121فبراير  11الموافق 



 312 

 12 الرقم:

 )...(: موضوع الوايقة

 ملك حسبانيا أل ونسو الثالث عشرالج ة الصادرة عن ا: 

 المو  عبد الح ي ...الج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالةنوع ا: 

 )...( تاريخ ا:

 فاطمة الزهرا  الصقيل حسينر داحب الوايقة:

 منحظات: بتبت باللغة اإلسبانية   عقد موالي عبد الح ي ...



 313 

 13 الرقم:

 )...( موضوع الوايقة:

 وزارة الخارجية ال رنسيةالج ة الصادرة عن ا: 

 أمحد المقريالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالةنوع ا: 

  1911نوفمبر  1تاريخ ا: 

 فاطمة الزهرا  الصقيل حسينرداحب الوايقة: 



 311 

 11 الرقم:

 موضوع الوايقة: نصيحة المو  عبد العزيز ح  األمة

 العزيزالج ة الصادرة عن ا: المو  عبد 

 الج ة المعنية بالوايقة: األمة المغربية

 نوع ا: النصيحة

 تاريخ ا: بدون

 داحب الوايقة: فاطمة الزهرا  الصقيل حسينر

 ورقات 5منحظات: تقم   



 315 

 15 الرقم:

موضوع الوايقة: ح ف دسيائس الجرائيد المضيرة بسياسية المخيزن من يا 

 جريدة لسان المغرب

 محمد الَجب اص الج ة الصادرة عن ا: محمد بن 

 ال اسر وزير الخارجية للدولة الشري ةاهلل  الج ة المعنية بالوايقة: عبد

 نوع ا: رسالة

 هي1321ربيم الثاين  13تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: فاطمة الزهرا  الصقيل حسينر



 319 

 19 الرقم:

 موضوع الوايقة: زما  الكتب المتخل ة عن عنل ال اسر

مر بن العربر بن موسي  والعبياس بين المختيار الج ة الصادرة عن ا: الت ا

 زويتن

 الج ة المعنية بالوايقة: عنل ال اسر

 نوع ا: زما 

 هي1311رجب عا   1تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: فاطمة الزهرا  الصقيل حسينر

ال اسير بعيد وفاتيه اهلل  منحظات: ه ه الوايقة تؤرخ لمكتبة عنل بن عبيد

 وتقويم بتب ا



 311 

 11 الرقم:

 مدح المو  حدريسع الوايقة: موضو

 شاعرالج ة الصادرة عن ا: 

 المو  حدريسالج ة المعنية بالوايقة: 

 منظومة شعرية   المدحنوع ا: 

 بدونتاريخ ا: 

 فاطمة الزهرا  الصقيل حسينر داحب الوايقة:

 منحظات: وجدت   بعا التقاييد



 319 

 19 الرقم:

 موضوع الوايقة: قضاة المغرب

 عن ا: عبد العزيز العراقر )العدل المواق(الج ة الصادرة 

 الج ة المعنية بالوايقة: مجموعة من القضاة

 نوع ا: تقييد

 هي1399تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: فاطمة الزهرا  الصقيل حسينر



 311 

 11 الرقم:

 نكاح موالي العربر العلوي وزير العدليةموضوع الوايقة: 

 عدولالج ة الصادرة عن ا: 

شيخ اإلسن  ال قيه العنمة اليوزير ميوالي العربير لوايقة: الج ة المعنية با

 العلوي

 دداقنوع ا: 

 بدونتاريخ ا: 

 فاطمة الزهرا  الصقيل حسينر داحب الوايقة:

 منحظات: مزخرفة وم هبة



 392 

 122 الرقم:

ورقة واحدة من خطبة بتياب مسيتودع العنمية ومسيتبدع موضوع الوايقة: 

 العنمة

و الوليد حسماعيل بن يوسف بين األمحير الغرنياطرظ أب الج ة الصادرة عن ا:

  هي921المتوىف سنة 

 )...( الج ة المعنية بالوايقة:

 العنمة السلطانيةنوع ا: 

 بدونتاريخ ا: 

 فاطمة الزهرا  الصقيل حسينر داحب الوايقة:

 منحظات: مطبوع



 391 

 121 الرقم:

 موضوع الوايقة: حخبار بوفاة

 ل اسرالج ة الصادرة عن ا: الحباس ا

 الج ة المعنية بالوايقة: عبد القادر بن المؤذن أمحد الدمنايت

 نوع ا: رسالة

 هي1319مجاد  األو  عا   22تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: حسماعيل عراقر



 392 

 122 الرقم:

 ملكية غابة المزيبلةموضوع الوايقة: 

 عدولالج ة الصادرة عن ا: 

 مجموعةالج ة المعنية بالوايقة: 

 ة عدليةوايق نوع ا:

 هي1151تاريخ ا: 

 حسماعيل عراقرداحب الوايقة: 
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 123 الرقم:

 موضوع الوايقة: حول األمنك المخزنية

 الج ة الصادرة عن ا: بدون

 الج ة المعنية بالوايقة: بدون

 نوع ا: وايقة

 تاريخ ا: بدون

 داحب الوايقة: حسماعيل عراقر

 منحظات: تقم   أربم ورقات



 391 

 121 الرقم:

 وايقة: مدح المو  حدريسموضوع ال

 الج ة الصادرة عن ا: بعا المشارقة

 الج ة المعنية بالوايقة: بدون

 نوع ا: قصيدة شعرية

 تاريخ ا: بدون

 داحب الوايقة: حسماعيل عراقر

 منحظات: تقم   د حتين
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 125 الرقم:

 موضوع الوايقة: عقود عدلية )بيم وشرا (

 ندلسالج ة الصادرة عن ا: عدول عدوة فاس األ

 الج ة المعنية بالوايقة: الحاج عيل اليازغرظ وأمحد بن الحاج قاسم الغرمينر

 نوع ا: عقد عديل

 هي1215هي و1295تاريخ ا: ما بين 

 داحب الوايقة: رحيمة الوزاين

 منحظات: وايقة   حجم ببير



 399 

 129 الرقم:

 موضوع الوايقة: مثقال األرض المعدة

 الج ة الصادرة عن ا: قاضر

 المعنية بالوايقة: محيدة بن عبد المالك الج ة

 نوع ا: عقد عديل

 هي1131مارس  29هي موافق 1359د ر عا   9تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: رحيمة الوزاين



 391 

 121 الرقم:

 دعا  مباركموضوع الوايقة: 

  )...( الج ة الصادرة عن ا:

 )...(الج ة المعنية بالوايقة: 

 أدعية نوع ا:

 )...(تاريخ ا: 

 رحيمة الوزاينب الوايقة: داح

 منحظات: يقم   ورقتين



 399 

 129 الرقم:

  تقييد حول أخبار الصالحين القاطنين بمكناس موضوع الوايقة:

 )...(الج ة الصادرة عن ا: 

 )...(الج ة المعنية بالوايقة: 

 تقييد نوع ا:

 بدونتاريخ ا: 

 رحيمة الوزاين داحب الوايقة:

 ورقات منحظات:   حجم دغير من أربم



 391 

 121 الرقم:

موضوع الوايقية: سيجل يحتيوي عيىل رسيائل موج ية ح  قضياة المنطقية 

 الشمالية

 الج ة الصادرة عن ا: مختل ة

 الج ة المعنية بالوايقة: قاضر غمارة ال قيه عيل أمغار

 نوع ا: رسائل

 هي1355تاريخ ا: ما بين 

 داحب الوايقة: رحيمة الوزاين



 312 

 مركز سطات

 112 الرقم:

ح  مدينيية فيياسظ والشييكر عييىل  السيييد دوُسييْربر الوايقيية: انتقييال موضييوع

 الخدمات التر قدم ا

 الج ة الصادرة عن ا: محمد البغدادي وآخرون 

 الج ة المعنية بالوايقة: السيد ُدوُسْربر )الكاتب العا  للدولة الحامية(

 نوع ا: رسالة

 هي1313ا  مجاد  الثانية ع 21  الموافق 1125يناير سنة  21تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: سومية النادري

 منحظات: علقت   لوحة و  يسارها الترمجة ال رنسية للرسالة



 311 

 111 الرقم:

 موضوع الوايقة: خياطة األبساوي والجنليب

 الج ة الصادرة عن ا: عيس  بن عمر

 الج ة المعنية بالوايقة: محمد بن حدريس

 نوع ا: رسالة

 هي1312محر  عا   22تاريخ ا: 

 حميرنادية داحب الوايقة: 



 312 

 112 الرقم:

 هروب أوالد غانم من اإليالةموضوع الوايقة: 

 المو  الحسنالج ة الصادرة عن ا: 

 عيس  بن عمر العبديالج ة المعنية بالوايقة: 

 ظ ير  نوع ا:

 هي1321قعدة عا   9تاريخ ا: 

 حميرنادية داحب الوايقة: 



 313 

 113 الرقم:

 وحعداد الكسوة المعتادة للقائد سعيد ال رجرموضوع الوايقة: تج يز 

 المو  عبد الح ي الج ة الصادرة عن ا: 

 أمين المست ادات بمحروس اغر الجديدةالج ة المعنية بالوايقة: 

 ظ ير  نوع ا:

 هي1321حجة عا   11تاريخ ا: 

 حميرنادية داحب الوايقة: 



 311 

 111 الرقم:

الوظائف اإلمامية عين محميد حسقاط التكاليف المخزنية وموضوع الوايقة: 

 بن عيل السويبةا

 الج ة الصادرة عن ا: المو  محمد السويبة

 الج ة المعنية بالوايقة: محمد بن عبد الرمحان )الخلي ة السلطاين بمراب (

 نوع ا: ظ ير

 تاريخ ا: بشط التاريخ...

 حمير: نادية داحب الوايقة



 315 

 مركز الجديدة

 115 الرقم:

 المصرية البرانية وأهري شرا موضوع الوايقة: 

 الوزبيترالج ة الصادرة عن ا: 

 الجدميوياهلل  محمد بن عبدالج ة المعنية بالوايقة: 

 عقد شرا  نوع ا:

 هي1332محر  الحرا  عا  تاريخ ا: 

 حسن آيت ال قيهداحب الوايقة: 



 319 

 119 الرقم:

 قسمة أرض زراعيةموضوع الوايقة: 

 عدولالج ة الصادرة عن ا: 

 الحسين بن العباسمعنية بالوايقة: الج ة ال

 عقد قسمة نوع ا:

 هي1332ربيم األول عا   1تاريخ ا: 

 حسن آيت ال قيهداحب الوايقة: 



 311 

 111 الرقم:

 عقد شرا  لدارموضوع الوايقة: 

 عدولالج ة الصادرة عن ا: 

 اهللمحمد بن عبد الج ة المعنية بالوايقة: 

 عقد بيم نوع ا:

 هي1332 ذي الحجة عا  3تاريخ ا: 

 حسن آيت ال قيهداحب الوايقة: 



 319 

 119 الرقم:

 عقد شرا  أرض بورموضوع الوايقة: 

 عدولالج ة الصادرة عن ا: 

 محمد بن َعب  الووزلترالج ة المعنية بالوايقة: 

 عقد شرا  نوع ا:

 هي1311رجب عا   22تاريخ ا: 

 حسن آيت ال قيهداحب الوايقة: 



 311 

 111 الرقم:

 شرا  أرض بورية مزروعةعقد موضوع الوايقة: 

 عدولالج ة الصادرة عن ا: 

 الووزلتراهلل  محمد بن عبدالج ة المعنية بالوايقة: 

 عقد شرا  نوع ا:

 هي1321فاتح رمضان عا  تاريخ ا: 

 حسن آيت ال قيهداحب الوايقة: 



 122 

 122 الرقم:

 أمنك عنل بن محمد الجدميويموضوع الوايقة: 

 عدولالج ة الصادرة عن ا: 

 عنل بن محمد الجدميوي ة المعنية بالوايقة: الج

 ملكية... نوع ا:

 هي1322منتصف ربيم األول عا  تاريخ ا: 

 حسن آيت ال قيهداحب الوايقة: 



 121 

 121 الرقم:

 موضوع الوايقة: شرا  فدان البور بغابة ووزلت

 الج ة الصادرة عن ا: عدول

 الووزلتراهلل  الج ة المعنية بالوايقة: محمد بن عبد

 وع ا: عقد شرا ن

 هي1329تاريخ ا: فاتح محر  الحرا  عا  

 داحب الوايقة: حسن آيت ال قيه



 122 

 122 الرقم:

 شرا  فدان البور بغابة ووزلتموضوع الوايقة: 

 عدولالج ة الصادرة عن ا: 

 محمد الووزلترالج ة المعنية بالوايقة: 

 عقد شرا   نوع ا:

 هي1329فاتح محر  عا  تاريخ ا: 

 حسن آيت ال قيهقة: داحب الواي
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 123 الرقم:

 مست اد المجزرة بسن موضوع الوايقة: 

 مجزرة سن: الج ة الصادرة عن ا

 باألوراق يمشهاهلل  األمين عبدالج ة المعنية بالوايقة: 

 بيان وزما  نوع ا:

 هي1213هي ح  رمضان المعظم عا  1211د ر الخير عا  تاريخ ا: 

 مجيلة المختاريداحب الوايقة: 

 منحظات: يقم   بناش مجلد



 121 

 121 الرقم:

 بتاب معاهدةموضوع الوايقة: 

 أبو الحسن المرينرالج ة الصادرة عن ا: 

 سلطان ميورقةالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 هي131الخميس من ش ر شوال عا  تاريخ ا: 

 مجيلة المختاريداحب الوايقة: 

 منحظات: وايقة مصورة غير أدلية



 125 

 125 م:الرق

 بناش ححصا  تربة القيادموضوع الوايقة: 

 ش ودالج ة الصادرة عن ا: 

القائد الحاج عبد السن  الزمراينظ والقائد أمحيد بين الج ة المعنية بالوايقة: 

 الجينين اليعنويظ والقائد عبد القادر ال نيل الدبايل

 بناش نوع ا:

 هي1232فاتح ربيم الثاين عا  تاريخ ا: 

 مجيلة المختارييقة: داحب الوا



 129 

 129 الرقم:

 الدعا  بالش ا  من حال السقم ال ي ألزمه ال راشموضوع الوايقة: 

 المو  الحسنالج ة الصادرة عن ا: 

 ابن داود بن العربرالج ة المعنية بالوايقة: 

 ظ ير نوع ا:

 هي1321فاتح مجاد  األخير عا  تاريخ ا: 

 مجيلة المختاريداحب الوايقة: 



 121 

 121 الرقم:

  ائتنف القبائل وحمخاد ال تن موضوع الوايقة:

 المو  عبد العزيزالج ة الصادرة عن ا: 

 الحسن بن البربةالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 هي1311شعبان عا   19تاريخ ا: 

 مجيلة المختاريداحب الوايقة: 



 129 

 129 الرقم:

 نيةعد  الجمم بين وظي تين دينية ومخزموضوع الوايقة: 

 محمد الرندةالج ة الصادرة عن ا: 

 الشرقاوياهلل  قاضر بجعد عبدالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 هي1359شعبان عا   13تاريخ ا: 

 مجيلة المختاريداحب الوايقة: 



 121 

 121 الرقم:

 حول عمال تادلةموضوع الوايقة: 

 أمحد بن موس  بن أمحدالج ة الصادرة عن ا: 

 العربر بن داودبالوايقة: الج ة المعنية 

 رسالة نوع ا:

 هي1313شعبان عا   12تاريخ ا: 

 مجيلة المختاريداحب الوايقة: 
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 132 الرقم:

 تكليف بالعزائب بالشاوية وأمنب اموضوع الوايقة: 

 المو  عبد الح ي الج ة الصادرة عن ا: 

 العربر ولد بنداوودالج ة المعنية بالوايقة: 

 ظ ير نوع ا:

 هي 1339ربيم النبوي عا   1: تاريخ ا

 خديجة اليزيديداحب الوايقة: 
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 131 الرقم:

 َواِوي بالدار البيضا رْ القطم بتملك الدار المعروفة بدار الحَ موضوع الوايقة: 

 المو  عبد العزيزالج ة الصادرة عن ا: 

 العربر بن البربة الش ير ببنداوودالج ة المعنية بالوايقة: 

 ظ ير نوع ا:

 هي1311محر  الحرا  عا   9ا: تاريخ 

 خديجة اليزيديداحب الوايقة: 

منحظات: انتقلت ملكيية اليدار المي بورة ح  وراية الحياج العربير عيا  

 هي1322



 112 

 132 الرقم:

 والية بلقاسم ولد العربر بن عزوز السميريموضوع الوايقة: 

 المو  عبد الح ي الج ة الصادرة عن ا: 

 والد أمحد بن موس أالج ة المعنية بالوايقة: 

 ظ ير نوع ا:

 هي1329متم ربيم النبوي عا  تاريخ ا: 

 خديجة اليزيديداحب الوايقة: 
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 133 الرقم:

موضوع الوايقة: حيازة مدخول مرس  العرائ  من السييد عبيد العزييز بين 

 بيران ال اسر

 )...(الج ة الصادرة عن ا: 

 ومحمد بن المكر التازيالج ة المعنية بالوايقة: حبراهيم بن بوزيد السلوي 

 نوع ا: رسالة

 هي1311رمضان عا   22تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: خديجة اليزيدي
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 131 الرقم:

 أحباس زاوية موالي محمد بوزانموضوع الوايقة: 

 وزارة العدلية بالمنطقة الخلي ية بتطوانالج ة الصادرة عن ا: 

 امر الوزاينالشريف الحسن بن أمحد الت الج ة المعنية بالوايقة: 

 وايقة عدلية نوع ا:

 هي1313مجاد  الثانية عا   3تاريخ ا: 

 خديجة اليزيديداحب الوايقة: 
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 135 الرقم:

 حيازة من نظار أحباس العرائ موضوع الوايقة: 

 حبراهيم بن بوزيد ومحمد بن المكر التازيالج ة الصادرة عن ا: 

 ان ال اسرالحاج عبد العزيز بن بيرالج ة المعنية بالوايقة: 

 حيازة نوع ا:

 هي1311شوال األبرك عا   3تاريخ ا: 

 خديجة اليزيديداحب الوايقة: 
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 139 الرقم:

 حش اد بيم أمنكموضوع الوايقة: 

 عدولالج ة الصادرة عن ا: 

 ابن بلوزالج ة المعنية بالوايقة: 

 حش اد بيم نوع ا:

 هي1311مجاد  األو  عا   21تاريخ ا: 

 جة اليزيديخديداحب الوايقة: 
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 131 الرقم:

 الت نئة بالعيد المينديموضوع الوايقة: 

 باسم المو  يوسف ومخزنه الشريفالج ة الصادرة عن ا: 

نائب رئيس حدارة أمور الوطنيين السنيو بوسطابودي الج ة المعنية بالوايقة: 

 سوسطو

 هتنئة نوع ا:

  1111سنة  هيظ الموافق فاتح يناير1331ربيم األول عا   21تاريخ ا: 

 المكان: تطوان

 خديجة اليزيدي داحب الوايقة:
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 139 الرقم:

 ش ا  من مرضموضوع الوايقة: 

 عبد السن  بن الطيب العباسرالج ة الصادرة عن ا: 

 المو  الحسن بن الم ديالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 هي1391عا  مجاد   21تاريخ ا: 

 خديجة اليزيديداحب الوايقة: 
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 131 الرقم:

 حش اد بشرا  الي ود األربعة لمست اد دالحة تطوانموضوع الوايقة: 

 عدولالج ة الصادرة عن ا: 

أمنا  المرس  بتطوانظ أمحيد السيقاطظ ومحميد بين الج ة المعنية بالوايقة: 

 الت امر بناينظ ومحمد الشريت

 حش اد نوع ا:

 هي1311شوال األبرك عا   1يو  االانين تاريخ ا: 

 خديجة اليزيديحب الوايقة: دا
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 112 الرقم:

 موضوع الوايقة: بناش يحتوي عىل واائق تاريخية

 الج ة الصادرة عن ا: مجموعة

 الج ة المعنية بالوايقة: مجموعة

 نوع ا: بناش

 هي1319 -هي 1311تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: جع ر النادري
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 111 الرقم:

 خية خادة باألبناك المخزنيةبناش يحتوي عىل واائق تاريموضوع الوايقة: 

 )...(الج ة الصادرة عن ا: 

 رئيس مجعية البنك المخزين بباريسالج ة المعنية بالوايقة: 

 بناش نوع ا:

 هي1329ذي الحجة عا   11تاريخ ا: 

 جع ر النادريداحب الوايقة: 
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 112 الرقم:

 شجرة األنساب اإلدريسيةموضوع الوايقة: 

 م بن عبيد الرمحيان بين حبيراهيم بين محميد بين حبراهيالج ة الصادرة عن ا: 

 بن عبد الرمحان الت امراهلل  عبد

 ذرية سيدي حدريسالج ة المعنية بالوايقة: 

 األنساب نوع ا:

 بدونتاريخ ا: 

 جع ر النادري داحب الوايقة:
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 113 الرقم:

الييدرر الةليية   الشييجرة البقالييية أو نسيياب األشييراف موضييوع الوايقيية: 

 األدارسة

  الحاج بوشعيب بن حسون البقايل اإلدريسر ة الصادرة عن ا:الج 

 أوالد الشيخ البربات الويل الصالح بتطوانالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسم نوع ا:

 هي1292آخر محر  الحرا  عا  تاريخ ا: 

 جع ر النادريداحب الوايقة: 

 أمتار 3منحظات: طول ا 
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 111 الرقم:

 واالحترا  تجديد التوقيرموضوع الوايقة: 

 المو  الحسن بن محمدالج ة الصادرة عن ا: 

مجاعة اجبالة النازلين بيابن الغيراف وأهيل العزييب الج ة المعنية بالوايقة: 

 النازلين بقرب حبيل ومجاعة ادغوغة

 ظ ير نوع ا:

 هي1219محر  الحرا  عا   21تاريخ ا: 

 جع ر النادريداحب الوايقة: 
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 115 الرقم:

 التوقيرموضوع الوايقة: 

 الج ة الصادرة عن ا: المو  محمد بن عبد الرمحان

الج ة المعنية بالوايقة: أهيل وقبائيل جبالية النيازلين بيابن الغيراف وأهيل 

 العزيب النازلين بقرب حبيل

 نوع ا: ظ ير

 هي1292مجاد  الثانية عا   1تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: جع ر النادري
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 119 الرقم:

 راصموضوع الوايقة: دفم أخ

 الج ة الصادرة عن ا: أمحد بن قدور التخييل

 الج ة المعنية بالوايقة: نجل المو  حسماعيل

 نوع ا: رسالة

 هي1329تاريخ ا: عا  

 داحب الوايقة: جع ر النادري
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 111 الرقم:

 شكايةموضوع الوايقة: 

 أمحد بن قدور النخييلالج ة الصادرة عن ا: 

 حسماعيل نجل المو الج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 هي1329ربيم الثاين عا   13تاريخ ا: 

 جع ر النادريداحب الوايقة: 
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 119 الرقم:

 شكاية ال اشمر بن أمحد الرهوين عىل حغارة بلدتهموضوع الوايقة: 

 محمد بن عبد السن الج ة الصادرة عن ا: 

 خلي ة المو  حسماعيلالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 هي1323فاتح رمضان عا  ريخ ا: تا

 جع ر النادريداحب الوايقة: 
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 111 الرقم:

 هنب بقر أهل بلد تازة من غير علم القبيلةموضوع الوايقة: 

 محمد بن عيل ُفروش الغياارالج ة الصادرة عن ا: 

 المخزن الشريفالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 هي1239شعبان عا   11تاريخ ا: 

 جع ر النادريوايقة: داحب ال
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 152 الرقم:

 الصن اجر يطلب تسريح األزامر ال ي هو بالسجنموضوع الوايقة: 

 الصن اجرالج ة الصادرة عن ا: 

 الخلي ة موالي حسماعيلالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 هي1321مجاد  األو  عا   21تاريخ ا: 

 جع ر النادريداحب الوايقة: 
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 151 الرقم:

  تسريح السجنا    مجاعة احجر دريان وع الوايقة:موض

 محمد بن عمروالج ة الصادرة عن ا: 

 الخلي ة موالي حسماعيلالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 هي1219ربيم النبوي عا   13تاريخ ا: 

 جع ر النادريداحب الوايقة: 
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 152 الرقم:

 سرقة فرستين من موالي أمحدموضوع الوايقة: 

 ابن مبارك الشرادي الدليمرج ة الصادرة عن ا: ال

 الخلي ةالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 هي1325متم شعبان األبرك عا  تاريخ ا: 

 جع ر النادريداحب الوايقة: 
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 153 الرقم:

 ما وقم من الحياينة من القتل والن بموضوع الوايقة: 

 محمد بن....الج ة الصادرة عن ا: 

 خلي ة السلطانعنية بالوايقة: الج ة الم

 رسالة نوع ا:

 هي1325ذي القعدة الحرا  عا   3تاريخ ا: 

 جع ر النادريداحب الوايقة: 
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 151 الرقم:

 ا من الغنمموضوع الوايقة: توجيه للحضرة الشري ة عشرون رأًس 

 الج ة الصادرة عن ا: محمد بن الحسين

 يلالج ة المعنية بالوايقة: الخلي ة المو  حسماع

 نوع ا: رسالة

 هي1323حجة الحرا  عا   1تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: جع ر النادري
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 155 الرقم:

 الضرب بين آيت جابر وحيداع م السجنموضوع الوايقة: 

 سعيد الشاذيلالج ة الصادرة عن ا: 

 الخلي ة موالي حسماعيلالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 هي1325ذي القعدة عا   12تاريخ ا: 

 جع ر النادريداحب الوايقة: 
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 159 الرقم:

 هدية عبارة عن محل عسل   جلود ودواجنموضوع الوايقة: 

 الم دي الداوديالج ة الصادرة عن ا: 

 الطيب المقريالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 هي1321رمضان عا   2تاريخ ا: 

 جع ر النادريداحب الوايقة: 
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 151 الرقم:

 التودل بكتاب الوزير محمد بن العربر عن األمر الشريفلوايقة: موضوع ا

 خلي ة القائد رح بن بنادر...الج ة الصادرة عن ا: 

 الخلي ة موالي حسماعيلالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 هي1323فاتح ربيم النبوي عا  تاريخ ا: 

 جع ر النادريداحب الوايقة: 
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 159 الرقم:

شكاية المرأة مباربة بنت الحاج محمد الشنقيل حيول قتيل  موضوع الوايقة:

 ولدها

 الحاج الدليمرالج ة الصادرة عن ا: 

 الخلي ة موالي حسماعيلالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 هي1329رمضان عا   9تاريخ ا: 

 جع ر النادريداحب الوايقة: 



 131 

 151 الرقم:

 م حول بندشكاية بوسل ا  بن حبراهيموضوع الوايقة: 

 الحاج الزهاين المكناسرالج ة الصادرة عن ا: 

 الخلي ة موالي حسماعيلالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 هي1321ربيم األول عا   11تاريخ ا: 

 جع ر النادريداحب الوايقة: 
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 192 الرقم:

   شأن مقتولموضوع الوايقة: 

 حدريس الزهاينالج ة الصادرة عن ا: 

 الخلي ة موالي حسماعيلمعنية بالوايقة: الج ة ال

 رسالة نوع ا:

 هي1323ذو الحجة عا   1تاريخ ا: 

 جع ر النادريداحب الوايقة: 
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 191 الرقم:

   شأن الكاتب التوجه لقبا الديونموضوع الوايقة: 

 الزراريالج ة الصادرة عن ا: 

 الخلي ة موالي حسماعيلالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 هي1323فاتح حجة عا  تاريخ ا: 

 جع ر النادريداحب الوايقة: 
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 192 الرقم:

 بحث وت بير أن العامل ُأْخبَِر بما بتب بهموضوع الوايقة: 

 محمد بن الشريف المغراويالج ة الصادرة عن ا: 

 الخلي ة موالي حسماعيلالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 هي1329ين عا  بن العيداهلل  ش ر 21تاريخ ا: 

 جع ر النادريداحب الوايقة: 
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 193 الرقم:

 شكاية بالمقّد  الخاص بزاوية أوالد أز موضوع الوايقة: 

 عيل الزغواينالج ة الصادرة عن ا: 

 الخلي ة موالي حسماعيلالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 هي1329مجاد  األو  عا   19تاريخ ا: 

 ادريجع ر النداحب الوايقة: 
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 191 الرقم:

 ح اول االستقبالموضوع الوايقة: 

 الحاج بن محمد عمر اليوسرالج ة الصادرة عن ا: 

 الخلي ة موالي حسماعيلالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 هي1323ذو الحجة عا   1تاريخ ا: 

 جع ر النادريداحب الوايقة: 
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 195 الرقم:

 الدحوحر شكو  بوشت  ولد أمحدموضوع الوايقة: 

 أمحد بن محمد التخييلالج ة الصادرة عن ا: 

 الخلي ة موالي حسماعيلالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 هي1329ذو القعدة عا   1تاريخ ا: 

 جع ر النادريداحب الوايقة: 
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 199 الرقم:

 شكاية األمين الحاج بنونةموضوع الوايقة: 

 الحاج الغرا الج ة الصادرة عن ا: 

 الخلي ة موالي حسماعيلج ة المعنية بالوايقة: ال

 رسالة نوع ا:

 هي1321شعبان عا   1تاريخ ا: 

 جع ر النادريداحب الوايقة: 
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 191 الرقم:

  شكاية أمين هوارة موضوع الوايقة:

 أمحد التخييلالج ة الصادرة عن ا: 

 الخلي ة موالي حسماعيلالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 هي1329شعبان عا   13: تاريخ ا

 جع ر النادريداحب الوايقة: 
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 199 الرقم:

 عن شكاية عبد القادر الجمييلموضوع الوايقة: 

 الحاج محمد بن محاين المجاطرالج ة الصادرة عن ا: 

 الخلي ة موالي اسماعيلالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 هي1321ربيم الثاين عا   23تاريخ ا: 

 جع ر النادريقة: داحب الواي
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 191 الرقم:

   شأن أناس لمجلس الشرعموضوع الوايقة: 

 الحاج السنسرالج ة الصادرة عن ا: 

 الخلي ة موالي حسماعيلالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 هي1323محر  عا   1تاريخ ا: 

 جع ر النادريداحب الوايقة: 
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 112 الرقم:

 ر واألضح هدية عيدي ال طموضوع الوايقة: 

 ال اليلالج ة الصادرة عن ا: 

 الخلي ة موالي حسماعيلالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 هي1323من عيد األضح  عا   21تاريخ ا: 

 جع ر النادريداحب الوايقة: 



 151 

 111 الرقم:

عن شكو  ال مر يعقوب الدرعر بطلب توج ه لل صيال موضوع الوايقة: 

 معه عىل يد األمنا 

 الحاج محمد بن محمد الواليلة الصادرة عن ا: الج 

 الخلي ة موالي حسماعيلالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 هي1323مجاد  األو  عا   11تاريخ ا: 

 جع ر النادريداحب الوايقة: 
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 112 الرقم:

 هدية الحميدي عن عيد األضح  والنبوي ربيم األولموضوع الوايقة: 

 أمحد بن عيل الحميدي: الج ة الصادرة عن ا

 الخلي ة موالي حسماعيلالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 هي1325ربيم األول عا   11تاريخ ا: 

 جع ر النادريداحب الوايقة: 
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 113 الرقم:

 ال رار بامرأةموضوع الوايقة: 

 الحاج الدخسرالج ة الصادرة عن ا: 

 ماعيلالخلي ة موالي حسالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 هي1325د ر عا   23تاريخ ا: 

 جع ر النادريداحب الوايقة: 
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 111 الرقم:

   شأن دارموضوع الوايقة: 

 الصن اجرالج ة الصادرة عن ا: 

 الخلي ة موالي حسماعيلالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 هي1329رمضان عا   11تاريخ ا: 

 جع ر النادريداحب الوايقة: 
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 115 الرقم:

   شأن قتل رجلموضوع الوايقة: 

 اليحياويالج ة الصادرة عن ا: 

 الخلي ة موالي حسماعيلالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 هي1323ربيم األول النبوي عا   9تاريخ ا: 

 جع ر النادريداحب الوايقة: 
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 119 الرقم:

 قبا الكلف من أمنا  وأشياخ هوارةموضوع الوايقة: 

 الحاج أمحد التخييللج ة الصادرة عن ا: ا

 الخلي ة موالي حسماعيلالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 هي1329ربيم األول عا   29تاريخ ا: 

 جع ر النادريداحب الوايقة: 
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 111 الرقم:

 طلب عسكرموضوع الوايقة: 

 أمحد التخييلالج ة الصادرة عن ا: 

  ة موالي حسماعيلالخليالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 هي1329ربيم الثاين عا   21تاريخ ا: 

 جع ر النادريداحب الوايقة: 
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 119 الرقم:

   شأن أوالد أتخيلموضوع الوايقة: 

 الجينينالج ة الصادرة عن ا: 

 الخلي ة موالي حسماعيلالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 يه1329ذو القعدة عا   2تاريخ ا: 

 جع ر النادريداحب الوايقة: 
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 111 الرقم:

 عن دعو  السلوي المن وب   حيالة العروسرموضوع الوايقة: 

 الحسن بن عبد القادرالج ة الصادرة عن ا: 

 الخلي ة موالي حسماعيلالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 هي1323مجاد  الثانية عا   13تاريخ ا: 

 ريجع ر النادداحب الوايقة: 



 192 

 192 الرقم:

   شأن جعي ر الجعافريموضوع الوايقة: 

 محمد بن عيل الشعشوعالج ة الصادرة عن ا: 

 الخلي ة موالي حسماعيلالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 هي1329ربيم األول عا   21تاريخ ا: 

 جع ر النادريداحب الوايقة: 
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 191 الرقم:

 بند متنازع عن اموضوع الوايقة: 

 العربر الخنثي ر المكناسر وآخرينالج ة الصادرة عن ا: 

 الخلي ة موالي حسماعيلالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 هي1323مجاد  األول عا   1تاريخ ا: 

 جع ر النادريداحب الوايقة: 
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 192 الرقم:

 الجمم عىل األمر الشريفموضوع الوايقة: 

 جبريأهتمحمد بن عيل الج ة الصادرة عن ا: 

 الخلي ة موالي حسماعيلالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 بدونتاريخ ا: 

 جع ر النادريداحب الوايقة: 
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 193 الرقم:

أمنا  وأشياخ دخيسة يخبرون بالتقاعد مجاعة مين حخيواهنم موضوع الوايقة: 

 وانحراف م

  عيل الحموين الج ة الصادرة عن ا:

 ي ة حسماعيلالخلالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 هي1323ربيم الثاين عا   1تاريخ ا: 

 جع ر النادريداحب الوايقة: 
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 191 الرقم:

 شكو  أمحد بن محمد الغماريموضوع الوايقة: 

 عبد القادر بن مرزوق العماريالج ة الصادرة عن ا: 

 الخلي ة موالي حسماعيلالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 هي1321د ر عا   23تاريخ ا: 

 جع ر النادريداحب الوايقة: 
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 195 الرقم:

 شكو  من أهل الغرب حول الن ْ بموضوع الوايقة: 

 السنسرالج ة الصادرة عن ا: 

 الخلي ة موالي حسماعيلالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 هي1323د ر عا   9تاريخ ا: 

 جع ر النادريداحب الوايقة: 
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 199 الرقم:

 فساد أهل أوالد بوزيان وبنر أستيتن والطبارجةضوع الوايقة: مو

 ال نيلالج ة الصادرة عن ا: 

 الخلي ة موالي حسماعيلالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 هي1329ربيم الثاين عا   1تاريخ ا: 

 جع ر النادريداحب الوايقة: 
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 191 الرقم:

 مرتيل وتطوان محصل مدخول أسبوع ديوانترموضوع الوايقة: 

 حدريس بناينالج ة الصادرة عن ا: 

 أمحد الربينر وزير الماليةالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

  1122مارس سنة  21هي موافق 1339مجاد  الثانية عا   32تاريخ ا: 

 جع ر النادري داحب الوايقة:



 199 

 199 الرقم:

 تطوانمحصل مدخول أسبوع ديوانتر مرتيل وموضوع الوايقة: 

 حدريس بناينالج ة الصادرة عن ا: 

 أمحد الربينر وزير الماليةالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 هي1339ذو القعدة عا   1موافق  1122يونيو  21تاريخ ا: 

 جع ر النادريداحب الوايقة: 
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  191 الرقم:

 محصل مدخول أسبوع ديوانتر مرتيل وتطوانموضوع الوايقة: 

 حدريس بنايندرة عن ا: الج ة الصا

 وزير المالية أمحد الربينترالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 هي1339رجب عا   1  الموافق 1122مارس سنة  29تاريخ ا: 

 جع ر النادريداحب الوايقة: 
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 112 الرقم:

 محصل مدخول أسبوع ديوانتر مرتيل وتطوانموضوع الوايقة: 

 بناينحدريس الج ة الصادرة عن ا: 

 أمحد الربينتر وزير الماليةالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 هي1332رمضان عا   1  الموافق 1111غشت  2تاريخ ا: 

 جع ر النادريداحب الوايقة: 
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 111 الرقم:

 مدخول أسبوع ديوانتر مرتيل وتطوانموضوع الوايقة: 

 الج ة الصادرة عن ا: حدريس بناين

 المخزن الشريفيقة: الج ة المعنية بالوا

 رسالة نوع ا:

 هي1331محر  عا   29  الموافق 1115دجنبر سنة  5تاريخ ا: 

 جع ر النادريداحب الوايقة: 
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 112 الرقم:

 محصل مدخول أسبوع ديوانتر مرتيل وتطوانموضوع الوايقة: 

 حدريس بناينالج ة الصادرة عن ا: 

 اليةأمحد الربينتر وزير المالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 هي1339الموافق فاتح ربيم الثاين عا   1111دجنبر سنة  19تاريخ ا: 

 جع ر النادريداحب الوايقة: 
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 113 الرقم:

 محصل مدخول أسبوع ديوانتر مرتيل وتطوانموضوع الوايقة: 

 حدريس بناينالج ة الصادرة عن ا: 

 أمحد الربينتر وزير الماليةالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 هي 1333شوال عا   1  الموافق 1115غشت عا   15تاريخ ا: 

 جع ر النادريداحب الوايقة: 
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 111 الرقم:

 محصل مدخول أسبوع ديوانتر مرتيل وتطوانموضوع الوايقة: 

 حدريس بناينالج ة الصادرة عن ا: 

 أمحد الربينتر وزير الماليةالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 هي1331محر  عا   29  الموافق 1115دجنبر  5ريخ ا: تا

 جع ر النادريداحب الوايقة: 
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 مركز تطوان

 115 الرقم:

  بناش لتسجيل الجلسات وما يتداول في ا من مناقشات موضوع الوايقة:

وزارة العدلية ومحكمية االسيتئناف الشيرعر األعيىل الج ة الصادرة عن ا: 

 ص بالمنطقة الخلي ية بالمغرب األق

 مجموعةالج ة المعنية بالوايقة: 

 سجل نوع ا:

  1131 /هي1359تاريخ ا: 

 عبد اللطيف زباغداحب الوايقة: 
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 119 الرقم:

 بناش حول عمليات ال هب حبان فترة السيبةموضوع الوايقة: 

 بدونالج ة الصادرة عن ا: 

 مجموعةالج ة المعنية بالوايقة: 

 زما  /بناش نوع ا:

 بدونتاريخ ا: 

 عبد اللطيف زباغ الوايقة: داحب
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 111 الرقم:

بناش يتضمن معلومات وواائق   شأن تسجيل الش ادات موضوع الوايقة: 

 والشؤون الرسمية للرسو 

 وزارة العدليةالج ة الصادرة عن ا: 

 الصدارة العظم الج ة المعنية بالوايقة: 

 بناش نوع ا:

  1151 / 1131تاريخ ا: 

 زباغعبد اللطيف داحب الوايقة: 
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 119 الرقم:

رسييالة موج يية ح  قاضيير ورزازات السيييد الت ييامر  59موضييوع الوايقيية: 

 النادري

 الت امر بن محمد المزواري الكنويالج ة الصادرة عن ا: 

 السيد الت امر النادريالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسائل نوع ا:

 هي1359 /هي1352تاريخ ا: 

 عبد اللطيف زباغداحب الوايقة: 
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 111 قم:الر

بناش يتضيمن المكاتبيات الرائجية   قضيية بيند العنيق موضوع الوايقة: 

 بساحل البحرظ مريسات بالدار البيضا 

 القائد أمحد بن العربر المديوين وآخرونالج ة الصادرة عن ا: 

 أمنا  المراسر بالدار البيضا الج ة المعنية بالوايقة: 

 بناش نوع ا:

 هي1319 /هي1313تاريخ ا: 

 عبد اللطيف زباغب الوايقة: داح



 192 

 222 الرقم:

بناش يتضمن أسما  المتولين للقضا  والخنفة بالمنطقية موضوع الوايقة: 

 الخلي ية

 الخلي ة السلطاين موالي الم ديالج ة الصادرة عن ا: 

 مجموعة من القضاةالج ة المعنية بالوايقة: 

 بناش نوع ا:

  1131/هي1311 / 1122 -هي 1339تاريخ ا: 

 عبد اللطيف زباغاحب الوايقة: د
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 221 الرقم:

 ظ ير حول شقاق البرابر وقبائل التوح موضوع الوايقة: 

 المو  عبد الح ي الج ة الصادرة عن ا: 

 القائد محمد فاضل بن يعي الج ة المعنية بالوايقة: 

 ظ ير نوع ا:

 هي1321مجاد  الثانية عا   13تاريخ ا: 

 غعبد اللطيف زباداحب الوايقة: 
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 222 الرقم:

موضوع الوايقة: ظ ير حول عد  التزا  المدعو أبر المواريث بالمقرر ليه   

 وظي ته حيث ال يسلك مسلك أمثاله

 الج ة الصادرة عن ا: المو  عبد العزيز

 الج ة المعنية بالوايقة: قاضر تطوان الت امر أفينل

 نوع ا: ظ ير

 هي1323مجاد  الثانية عا   21تاريخ ا: 

 الوايقة: عبد اللطيف زباغداحب 
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 223 الرقم:

 موضوع الوايقة: ظ ير حول حّث قبيلة أنجرة عىل التمسك بأهداب العرش

الج ة الصادرة عن ا: السلطان موالي الم دي بن حسماعيل العلوي المقييم 

 بتطوان

 الج ة المعنية بالوايقة: الشرفا  والعلما  واألعيان لقبيلة أنجرة

 نوع ا: ظ يرة

 هي1331مجاد  الثانية  9ا: تاريخ 

 داحب الوايقة: عبد اللطيف زباغ
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 221 الرقم:

موضوع الوايقة: ظ ير موجه ح  قاضر مرس  تطوان   شأن أدا  اليمين من 

 األمنا  والعدول المستخدمين بالمرس  الم بور

 الج ة الصادرة عن ا: المو  عبد العزيز

 لعلمرالج ة المعنية بالوايقة: الت امر أفينل ا

 نوع ا: ظ ير

 هي1322د ر عا   2تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: عبد اللطيف زباغ
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 225 الرقم:

موضوع الوايقة: ظ ير موجه ح  قاضير تطيوان حيول تعييين أمحيد الغنيمية 

 ين ل انيالتطواين للخدمة بمرس  آس ر مم األمرا  المع

 الج ة الصادرة عن ا: المو  عبد الح ي 

 ايقة: قاضر تطوانالج ة المعنية بالو

 نوع ا: ظ ير 

 هي1329ذي الحجة  9تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: عبد اللطيف زباغ
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 229 الرقم:

القادر  عبدموجه ح  السيد الت امر أفينل حول تعيين  ظ ير موضوع الوايقة:

 ال اسر التطواين للخدمة بالمرس  مم األمرا  المعنيين له

 لح ي المو  عبد االج ة الصادرة عن ا: 

 قاضر تطوان السيد الت امر أفينلالج ة المعنية بالوايقة: 

 ظ ير نوع ا:

 هي1329ذي الحجة عا   9تاريخ ا: 

 عبد اللطيف زباغداحب الوايقة: 
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 221 الرقم:

ظ ير موجه ح  أمنا  مرس  تطوان حول اإلنعيا  الموليوي موضوع الوايقة: 

   راتبه الش ري زيادة عىل ما عىل القاضر السيد الت امر أفينل اناين ريااًل 

 يقبضه من األحباس

 المو  عبد العزيزالج ة الصادرة عن ا: 

 أمنا  مرس  تطوانالج ة المعنية بالوايقة: 

 ظ ير نوع ا:

 هي1311حجة الحرا  عا   32تاريخ ا: 

 عبد اللطيف زباغداحب الوايقة: 
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 229 الرقم:

مر أفيينل حيول تعييين محيدان ظ ير موجه ح  السيد الت اموضوع الوايقة: 

 ال اسر للخدمة بمرس  طنجة مم األمنا  المعنيين ل ا

 المو  عبد الح ي الج ة الصادرة عن ا: 

 قاضر تطوان السيد الت امر أفينلالج ة المعنية بالوايقة: 

 ظ ير نوع ا:

 هي1329ذي الحجة الحرا  عا   9تاريخ ا: 

 عبد اللطيف زباغداحب الوايقة: 
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 221 الرقم:

موضوع الوايقية: هتنئية السيلطان الخلي ير بتطيوان جنلية المليك محميد 

 اهللالخامس بمناسبة حع ار نجليه موالي الحسن وموالي عبد 

 الج ة الصادرة عن ا: السلطان الخلي ر بتطوان

 الج ة المعنية بالوايقة: السلطان محمد الخامس

 نوع ا: هتنئة 

 هي1391 تاريخ ا: فاتح رجب ال رد الحرا  عا 

 داحب الوايقة: عبد اللطيف زباغ
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 212 الرقم:

رسالة خلي ية ح  السلطان محميد الخيامس يؤبيد ليه مين موضوع الوايقة: 

 خنل ا تمسكه بشرف المبدأ وححاطته علما بزفاف أخته آمنة

 السلطان الخلي ر بتطوانالج ة الصادرة عن ا: 

 السلطان محمد الخامسالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة ع ا:نو

 هي1399رجب عا   21تاريخ ا: 

 عبد اللطيف زباغداحب الوايقة: 
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 211 الرقم:

 الخطبة التر ألقيت بعد وفاة السلطان موالي عبد العزيزموضوع الوايقة: 

 )...(الج ة الصادرة عن ا: 

 المو  عبد العزيزالج ة المعنية بالوايقة: 

 خطبة نوع ا:

 بدونتاريخ ا: 

 بد اللطيف زباغعداحب الوايقة: 
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 212 الرقم:

حرااة للشريف موالي رشيد نجيل أميير الميؤمنين سييدي موضوع الوايقة: 

 روحهاهلل  محمد قدس

مجموعة من العدول من بين م عبد الرمحان بن محميد  الج ة الصادرة عن ا:

  بناين

 الشريف موالي رشيدالج ة المعنية بالوايقة: 

 حرااة نوع ا:

 هي1351  رابم رجب عاتاريخ ا: 

 عبد اللطيف زباغداحب الوايقة: 
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 213 الرقم:

رسالة باللغية العربيية واإلسيبانية موج ية ح  السييد أمحيد موضوع الوايقة: 

حاشيته البشير بالقصر الخلي ر بتطوان يطلب من خنل ا توجيه شخص من 

ح  القصر اإلمبراطوري بالرباطظ ويصحب مع ا البرنيامج المتعليق بميرور 

 نلة من المنطقة الخلي ية داحب الج

 الصدر األعظم المقريالج ة الصادرة عن ا: 

 أمحد البشير بالقصر الخلي ر بتطوانالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 بدونتاريخ ا: 

 عبد اللطيف زباغ داحب الوايقة:
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 211 الرقم:

 موضوع الوايقة: ميضة دداق آمنة أخت الخلي ة موالي الحسن بن الم دي

 مم ولد عرفة

 الج ة الصادرة عن ا: وزير األوقاف 

 الج ة المعنية بالوايقة: آمنة أخت الخلي ة موالي الحسن بن الم دي

 نوع ا: دداق

  1111يوليو  11 /هي1399شعبان عا   22تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: عبد اللطيف زباغ
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 215 الرقم:

  فاطمة الزهرا دعوة لحضور قران سموه باألميرة لنموضوع الوايقة: 

 الحسن بن الم دي بن حسماعيل بن محمدالج ة الصادرة عن ا: 

 المدعوونالج ة المعنية بالوايقة: 

 دعوة نوع ا:

  1111 /هي1393تاريخ ا: 

 عبد اللطيف زباغداحب الوايقة: 
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 219 الرقم:

موضوع الوايقة: ظ ير ح  قاضر تطوان حول عملية النصيب التير يتعيرض 

المغاربة خادة أهل البادية من م أانا  معامنهتم التجارية ميم ل ا المسلمون 

 األجانب

 الج ة الصادرة عن ا: المو  عبد العزيز 

 الج ة المعنية بالوايقة: الت امر أفينل قاضر تطوان

 نوع ا: ظ ير 

 هي1319شوال عا   2تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: عبد اللطيف زباغ
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 211 الرقم:

لة حول شكاية أدلينة زوجة بينص باإلسيبانية بالسييد رساموضوع الوايقة: 

 التطواين رمحمد أبعي

 محمد بن العربر الطريسالج ة الصادرة عن ا: 

 قاضر تطوان الت امر أفينلالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 هي1311ربيم الثاين عا   9تاريخ ا: 

 عبد اللطيف زباغداحب الوايقة: 



 119 

 219 الرقم:

عيداين مخيالط التجيار مطليب السييد العربير الغيازي اللوايقية: موضوع ا

ونكن ايم األلماين بخصوص رسم ملكية جديدة ألرض قيرب بنير معيدان 

 حقليم تطوان

 محمد بن محمد الجباصالج ة الصادرة عن ا: 

 قاضر تطوان السيد الت امر أفينلالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 هي1321محر  عا   13تاريخ ا: 

 عبد اللطيف زباغداحب الوايقة: 
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 211 الرقم:

رسالة ينب ه من خنل ا ح  التزا  اليقظة بخصوص محاولة موضوع الوايقة: 

 بعا األجانب شرا  أرض المخزن بالحيل

 محمد بن العربر الطريسالج ة الصادرة عن ا: 

 قاضر تطوان السيد الت امر أفينلالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 هي1321شعبان األبرك عا   11تاريخ ا: 

 عبد اللطيف زباغداحب الوايقة: 
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 222 الرقم:

رسالة حول أراضير مخزنيية بنيواحر تطيوان تيم ت ويت يا موضوع الوايقة: 

 للنصراين جول ألو ال رنسر

 محمد بن العربر الطريسالج ة الصادرة عن ا: 

 أفينلقاضر تطوان الت امر الج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 هي1329محر  الحرا  عا   15تاريخ ا: 

 عبد اللطيف زباغداحب الوايقة: 
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 221 الرقم:

 رسيالة رسيمية موج ية ح  قاضير تطيوان محميد أفيينل موضوع الوايقة: 

 حول الخصومة القائمة بين وراة السيد الحاج محمد غرسيية ووراية السييد 

 عبد القادر الرزينر

 أمحد الغنيمةعن ا: الج ة الصادرة 

 محمد أفينلالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

  1131يناير سنة  5هي موافق 1359ربيم الثاين عا   9تاريخ ا: 

 عبد اللطيف زباغداحب الوايقة: 
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 222 الرقم:

 حول الشروع   امتحان الم تينموضوع الوايقة: 

 أمحد الغنيمةالج ة الصادرة عن ا: 

 وزير العدلية محمد أفينلية بالوايقة: الج ة المعن

 رسالة نوع ا:

 هي1351محر  عا   1تاريخ ا: 

 عبد اللطيف زباغداحب الوايقة: 
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 223 الرقم:

حيول حدخيال حدينحات عيىل اختصاديات الوبييل   موضوع الوايقية: 

 عنقته مم القاضر

 محمد بن المختار الريسوينالج ة الصادرة عن ا: 

الحسن بن عبيد الوهياب م يت  النيواحر اليثنث ايقة: الج ة المعنية بالو

 بالشمال

 رسالة نوع ا:

 هي1392يو  الثناا  فاتح رمضان عا  تاريخ ا: 

 عبد اللطيف زباغداحب الوايقة: 
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 221 الرقم:

بناحيية دار اهلل  حول رسم ملكية أرض بزاوية سييدي عبيدموضوع الوايقة: 

 الدريوش ألرباهبا الشرفا  القادريين

 محمد بن المكر بن ريسون مدير األمنك المخزنية ة الصادرة عن ا: الج

 وزير العدلية السيد محمد أفينلالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 هي1353ذي الحجة عا   21تاريخ ا: 

 عبد اللطيف زباغداحب الوايقة: 
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 225 الرقم:

ن أهايل طنجية ح    شأن القضايا الشرعية التر استؤن ت مموضوع الوايقة: 

الرباط قبل تولية الدولة اإلسبانية مراقبة األمور السياسيية   تليك المدينيةظ 

 ا للظروف التر بانت سائدة حين اوتع رت مباشرة تلك القضايا نظرً 

 أمحد الغنيمةالج ة الصادرة عن ا: 

 وزير العدلية محمد أفينلالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

  1113هي موافق فاتح مايو سنة 1392ربيم الثاين عا   25تاريخ ا: 

 عبد اللطيف زباغداحب الوايقة: 
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 229 الرقم:

 حول تن ي  األحكا  القضائيةموضوع الوايقة: 

 وزير العدلية محمد أفينلالج ة الصادرة عن ا: 

 الصدر األعظم أمحد الغنيمةالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

  1131غشت سنة  1هي موافق 1359اد  الثانية عا  مج 22تاريخ ا: 

 عبد اللطيف زباغداحب الوايقة: 
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 221 الرقم:

حول شكو  مرفوعة ح  األعتاب الشيريعة   شيأن قضيية موضوع الوايقة: 

 المشاهرة المن  ة

 محمد بن العربر الطريسالج ة الصادرة عن ا: 

 الت امر أفينلالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 هي1325قعدة الحرا  عا   5تاريخ ا: 

 عبد اللطيف زباغداحب الوايقة: 
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 229 الرقم:

موضوع الوايقة: حيول قضيية وراية المرحيو  الحياج الحسين الجزائيري 

المرفوعة لشريف الحضرة لتحكيم قضاة فاس وعلمائ يا في ياظ ودعوتيه ح  

 انا بحرف من غير زيادة وال نقصتن ي  الحكم المستأنف حرفً 

  دي بن محمد غريطالج ة الصادرة عن ا: محمد الم

 الت امر أفينل التطواينالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 هي1323محر  الحرا  عا   21تاريخ ا: 

 عبد اللطيف زباغداحب الوايقة: 
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 221 الرقم:

 حول امتحان الم تينموضوع الوايقة: 

 أمحد الغنيمةالج ة الصادرة عن ا: 

 محمد أفينل ة المعنية بالوايقة: الج

 رسالة نوع ا:

  1139مايو سنة  23هي الموافق 1355ربيم األول عا   2تاريخ ا: 

 عبد اللطيف زباغداحب الوايقة: 
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 232 الرقم:

ا لقبيلية حول تعيين السيد محمد بن الم دي الشاط قاضييً موضوع الوايقة: 

 أنجرة

 أمحد الغنيمةالج ة الصادرة عن ا: 

 محمد أفينلة المعنية بالوايقة: الج 

 رسالة نوع ا:

  1131غشت سنة  29هي موافق 1359مجاد  الثانية عا   21تاريخ ا: 

 عبد اللطيف زباغداحب الوايقة: 
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 231 الرقم:

 قضية امتحان الم تينموضوع الوايقة: 

 أمحد الغنيمةالج ة الصادرة عن ا: 

 محمد أفينلالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة :نوع ا

  1139يناير سنة  21هي موافق 1351قعدة عا   2تاريخ ا: 

 عبد اللطيف زباغداحب الوايقة: 
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 232 الرقم:

نظيا  ميوظ ر اإلدارة الشيرعية اإلسينمية )مستشيارونظ موضوع الوايقة: 

 م تشونظ قضاةظ خل ا (

 وزارة العدليةالج ة الصادرة عن ا: 

 الموظ ونالج ة المعنية بالوايقة: 

 نظا   ا:نوع

  1139 /هي1351تاريخ ا: 

 عبد اللطيف زباغداحب الوايقة: 

 د حات 1منحظات: يقم   
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 233 الرقم:

منحظيات اللجنية العلميية عيىل قيانون تنظييم المحيابم موضوع الوايقة: 

 العدلية

 وزارة العدلية اإلسنميةالج ة الصادرة عن ا: 

 القضاةالج ة المعنية بالوايقة: 

 تنظيمرقانون  نوع ا:

  1131شتنبر سنة  3هي موافق 1353مجاد  األو  عا   22تاريخ ا: 

 عبد اللطيف زباغداحب الوايقة: 

 منحظات: يقم   ورقتين
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 231 الرقم:

 مشروع ضابط وزارة العدلية وملحقاهتاموضوع الوايقة: 

 وزارة العدليةالج ة الصادرة عن ا: 

 الموظ ونالج ة المعنية بالوايقة: 

 ضابط نوع ا:

  1151أبتوبر سنة  13هي موافق 1313د ر عا   3تاريخ ا: 

 عبد اللطيف زباغداحب الوايقة: 

 ورقات 1منحظات: يقم   
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 235 الرقم:

الئحة المتبرعين عىل مسيلمر فلسيطين مين قبيل السيلك موضوع الوايقة: 

 القضائر والتجار وأعيان البلد

 لناحية الري يةمجلس االستئناف األول باالج ة الصادرة عن ا: 

 مسلمو فلسطينالج ة المعنية بالوايقة: 

 الئحة نوع ا:

  1159شعبان عا   11تاريخ ا: 

 عبد اللطيف زباغداحب الوايقة: 

 ورقات 5منحظات: تقم   



 519 

 239 الرقم:

 الئحة م تر المنطقة الخلي ية   الصدارةموضوع الوايقة: 

 األعىل بالمنطقة الخلي يةمحكمة االستئناف الشرعر الج ة الصادرة عن ا: 

 الم تونالج ة المعنية بالوايقة: 

 الئحة نوع ا:

 هي1355 -هي 1351تاريخ ا: 

 عبد اللطيف زباغداحب الوايقة: 

 ورقات 5منحظات: تقم   
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 231 الرقم:

وايقة تتضمن دورة اليمين ال ي أقسم به أمنيا  المراسير موضوع الوايقة: 

 السعيدة وعدول م

 وزارة العدليةعن ا:  الج ة الصادرة

 أمنا  وعدول المراسرالج ة المعنية بالوايقة: 

 وايقة نوع ا:

 بدونتاريخ ا: 

 عبد اللطيف زباغداحب الوايقة: 
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 239 الرقم:

 بناش حول مست اد ديوانة مرس  آس رموضوع الوايقة: 

 عثمان بن شقرون ال اسر ومحمد الحاج التطواينالج ة الصادرة عن ا: 

 بدونية بالوايقة: الج ة المعن

 بناش نوع ا:

  1121 /هي1311تاريخ ا: 

 عبد اللطيف زباغداحب الوايقة: 

 ورقات 9منحظات: يقم   
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 231 الرقم:

 اهللبناش حول األمنك المن  ة باألمر الشريف أسماه موضوع الوايقة: 

 األمر الشريفالج ة الصادرة عن ا: 

در بين الغيازي بتطيوان وغييرهم مين القائد عبد القاالج ة المعنية بالوايقة: 

 األمنا ..

 بناش نوع ا:

 هي1323شوال عا   32تاريخ ا: 

 عبد اللطيف زباغداحب الوايقة: 

 ورقات 9منحظات: تقم   
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 212 الرقم:

 ححصا  مجيم األمنك المخزنية داخيل تطوان وخارج اموضوع الوايقة: 

 األمر الشريفالج ة الصادرة عن ا: 

 )...(بالوايقة: الج ة المعنية 

 ححصا  نوع ا:

 هي1312ح  غاية عا  تاريخ ا: 

 عبد اللطيف زوباغداحب الوايقة: 

 ورقات 9منحظات: تقم   
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 211 الرقم:

 نموذج تسليم السلط باإلدارة الشرعية بين القضاةموضوع الوايقة: 

 طوطزعبد السن  بن أمحد أالج ة الصادرة عن ا: 

 لمحكمة الشرعيةاالج ة المعنية بالوايقة: 

 وايقة نوع ا:

  1135يناير سنة  15هي موافق 1353شوال األبرك عا   1تاريخ ا: 

 عبد اللطيف زباغداحب الوايقة: 
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 212 الرقم:

تعيين محمد أفينل لرتبة مدرس مين الدرجية األو  هبي ه موضوع الوايقة: 

 الحضرة التطوانية

 موالي الم دي بن حسماعيلالج ة الصادرة عن ا: 

 محمد أفينلالج ة المعنية بالوايقة: 

 ظ ير نوع ا:

  1123يوليو سنة  11هي موافق 1311ذي القعدة الحرا  عا   25تاريخ ا: 

 عبد اللطيف زباغداحب الوايقة: 
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 213 الرقم:

حع ا  السيد محمد أفينل من وظيف مدرس مين الدرجية موضوع الوايقة: 

 الثانية

 ي بن حسماعيلموالي الم دالج ة الصادرة عن ا: 

 محمد أفينلالج ة المعنية بالوايقة: 

 ظ ير نوع ا:

  1123يوليو سنة  11هي موافق 1311ذي القعدة الحرا  عا   25تاريخ ا: 

 عبد اللطيف زباغداحب الوايقة: 
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 211 الرقم:

حع ا  ال قيه البشير بن الت امر أفينل مين وظي ية مستشيار موضوع الوايقة: 

 وزارة العدلية

 الحسن بن الم ديالصادرة عن ا:  الج ة

 البشير بن الت امر أفينلالج ة المعنية بالوايقة: 

 ظ ير نوع ا:

  1155سنة فبراير  12هي موافق 1311مجاد  الثانية عا   1تاريخ ا: 

 المكان: قصر المشور بتطوان

 عبد اللطيف زباغداحب الوايقة: 

 منحظات: ملحقة بترمجة حسبانية ل ا
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 215 الرقم:

 ا بوزارة العدليةتعيين البشير بن الت امر أفينل مستشارً موضوع الوايقة: 

 الحسن بن الم ديالج ة الصادرة عن ا: 

 البشير بن الت امر أفينلالج ة المعنية بالوايقة: 

 ظ ير  نوع ا:

  1131هي موافق فاتح يوليو سنة 1359األو  عا  مجاد   13تاريخ ا: 

 المكان: قصر المشور بتطوان

 عبد اللطيف زباغداحب الوايقة: 
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 219 الرقم:

ترشيح ال قيه البشير أفيينل لوظييف مستشيار ايان بيإدارة موضوع الوايقة: 

 االستئناف

 أمحد الغنيمةالج ة الصادرة عن ا: 

 البشير بن الت امر أفينلالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

  1131غشت  23هي موافق 1353مجاد  األو  عا   12تاريخ ا: 

 عبد اللطيف زباغداحب الوايقة: 
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 211 الرقم:

مين وظي ية  البشير بن الت يامر أفيينلقرار وزيري بإع ا  موضوع الوايقة: 

 عضو نيابر بالمجلس األعىل للتعليم اإلسنمر

 أمحد الغنيمةالج ة الصادرة عن ا: 

 أمحد الغنيمةالج ة المعنية بالوايقة: 

 قرار نوع ا:

  1131يناير سنة  1هي موافق 1355شوال عا   23خ ا: تاري

 عبد اللطيف زباغداحب الوايقة: 

 منحظات: مرفقة بترمجت ا ح  اللغة اإلسبانية
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 219 الرقم:

حول حع يا  السييد محميد أفيينل مين خطية نيابية وزارة موضوع الوايقة: 

 العدلية التر بانت أنيطت به مؤقتا

 محمد الربينة )الصدر األعظم( أمحد بنالج ة الصادرة عن ا: 

 محمد أفينلالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

  1121هي موافق فاتح يوليو سنة 1312ذو القعدة عا   29تاريخ ا: 

 عبد اللطيف زباغداحب الوايقة: 
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 211 الرقم:

 حع ا  السيد أمحد الرهوين من وظي ة وزارة العدليةموضوع الوايقة: 

 أمحد بن محمد الربينة )الصدر األعظم(عن ا:  الج ة الصادرة

 وينهأمحد الرالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

  1123شتنبر سنة  9هي موافق 1312محر  عا   25تاريخ ا: 

 عبد اللطيف زباغداحب الوايقة: 
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 252 الرقم:

انتقيال البشيير بين الت يامر أفيينل مين وظي ية مستشيار موضوع الوايقة: 

 ئناف الشرعر ح  وظي ة مستشار بوزارة العدليةباالست

 محمد أفينل وزير العدليةالج ة الصادرة عن ا: 

 البشير بن الت امر أفينلالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

  1131هي موافق متم يوليو سنة 1359مجاد  الثانية عا   13تاريخ ا: 

 عبد اللطيف زباغداحب الوايقة: 
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 251 الرقم:

رسالة حول ترشيح السيد محدان ال اسير بمرسي  طنجيةظ موضوع الوايقة: 

نيمة بمرس  آسي رظ والسييد عبيد القيادر ال اسير بمرسي  غوال قيه أمحد ال

 تطوان

 محمد المقريالج ة الصادرة عن ا: 

 الت امر أفينلالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 هي1329ذو الحجة الحرا  عا   19تاريخ ا: 

 عبد اللطيف زباغاحب الوايقة: د
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 252 الرقم:

   مجم بلمية أهيل تطيوان عيىل مبايعية السيلطان ميوالي موضوع الوايقة: 

 عبد الح ي  بعد ودول بعيت م

 المو  عبد الح ي الج ة الصادرة عن ا: 

 الت امر أفينل قاضر تطوانالج ة المعنية بالوايقة: 

 ظ ير نوع ا:

 هي1329عا  مجاد  األو   29تاريخ ا: 

 عبد اللطيف زباغداحب الوايقة: 
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 253 الرقم:

ظ ير ح يظر موجه ألهايل تطوان وخادة عامل م الطالب موضوع الوايقة: 

عبد الكيريم اللبيادي والشيرفا  وال ق يا  والميرابطين واألعييان والكبيرا  

 اظ وشكره ل م عىل انخراط م   سلك أهل الطاعةوالعامة والخادة مجيعً 

 المو  عبد الح ي صادرة عن ا: الج ة ال

 عبد الكريم اللباديالج ة المعنية بالوايقة: 

 ظ ير نوع ا:

 هي1329مجاد  األو  عا   22تاريخ ا: 

 عبد اللطيف زباغداحب الوايقة: 
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 251 الرقم:

موضوع الوايقة: ظ ير ح يظر حول امتثال السيد الت امر أفينل لتعليميات 

 حث أهايل تطوان عىل مبايعته سلطات موالي عبد الح ي  عىل

 الج ة الصادرة عن ا: المو  عبد الح ي 

 الج ة المعنية بالوايقة: قاضر تطوان الت امر أفينل

 نوع ا: ظ ير 

 هي1329مجاد  األو  عا   23تاريخ ا: 

 داحب الوايقة: عبد اللطيف زباغ
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 255 الرقم:

وته ح  مجم أهيل البليد رسالة ح  السيد الت امر أفينل ودعموضوع الوايقة: 

 ورّدهم لطريق الرشاد أي تقديم البيعة لموالي عبد الح ي 

 المو  عبد الح ي الج ة الصادرة عن ا: 

 الت امر أفينل العلمرالج ة المعنية بالوايقة: 

 ظ ير نوع ا:

 هي1329مجاد  الثانية عا   1تاريخ ا: 

 عبد اللطيف زباغداحب الوايقة: 
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 259 الرقم:

ظ يير ح يظير موجيه ألعييان أهيل تطيوان المحروسية الوايقية: موضوع 

والصادقين من م والمحافظين عىل دين م وع دهم حول عد  اطمئنياهنم ح  

 عامل م الحايل

 المو  عبد الح ي الج ة الصادرة عن ا: 

 أعيان تطوانالج ة المعنية بالوايقة: 

 ظ ير نوع ا:

 هي1329مجاد  األو  عا   21تاريخ ا: 

 عبد اللطيف زباغالوايقة:  داحب
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 251 الرقم:

االعت ار للجانب ال اسرظ بأن المرجوع وقم ألجل هتدييد موضوع الوايقة: 

 األجانب بإيقاع اإلذاية بالبدان

 محمد بن العربر الطريسالج ة الصادرة عن ا: 

 الت امر أفينلالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 هي1329  مجاد  األو  عا 23تاريخ ا: 

 عبد اللطيف زباغداحب الوايقة: 
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 259 الرقم:

 حول عزل موالي عبد العزيز وبيعة موالي عبد الح ي موضوع الوايقة: 

 عبد السن  األمراينالج ة الصادرة عن ا: 

 أهل تطوان وعامل ا وقاضي ا وأمنا  المرس ...الج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 هي1325حجة عا   1تاريخ ا: 

 عبد اللطيف زباغداحب الوايقة: 
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 251 الرقم:

 حول بيعة موالي عبد الح ي موضوع الوايقة: 

 غير معروفالج ة الصادرة عن ا: 

 الت امر أفينلالج ة المعنية بالوايقة: 

 نوع ا: رسالة

 هي1329مجاد  األو  عا   23تاريخ ا: 

 عبد اللطيف زباغداحب الوايقة: 
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 292 الرقم:

 حول قضية أمر بيعة موالي عبد الح ي ايقة: موضوع الو

 محمد بن العربر الطريسالج ة الصادرة عن ا: 

 الت امر أفينلالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 هي1329مجاد  األو  عا   23تاريخ ا: 

 عبد اللطيف زباغداحب الوايقة: 
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 291 الرقم:

.. حول توجيه عسكر البليد رسالة موج ة ح  أعيان تطوان.موضوع الوايقة: 

 الغرض به وهو حمخاد ال تن لقضا 

 محمد بن العربر الطريسالج ة الصادرة عن ا: 

 أعيان تطوانالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 بدونتاريخ ا: 

 عبد اللطيف زباغداحب الوايقة: 
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 292 الرقم:

ل ميا حصيل رسالة موج ة ح  السيد الت يامر أفيينل حيوموضوع الوايقة: 

 اهللبالبلد من الطي  وب ران نعمة سيدنا نصره 

 محمد بن العربر الطريسالج ة الصادرة عن ا: 

 الت امر أفينلالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 بدونتاريخ ا: 

 عبد اللطيف زباغداحب الوايقة: 
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 مركز بني مالل

 293 الرقم:

ر عىل الجمال المكتيراة ليه گشرتعّدي الخديم ابن قاسم الموضوع الوايقة: 

 لحمل المال   الزيادة...

 المو  الحسن األولالج ة الصادرة عن ا: 

 أمنا  وأشياخ زناتةالج ة المعنية بالوايقة: 

 ظ ير نوع ا:

 هي1322ربيم األول عا   11تاريخ ا: 

 الكبيرة الحمداويداحب الوايقة: 
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 291 الرقم:

 مرس  تطوان من أسبوع واحدبيان محّصل مدخول موضوع الوايقة: 

 المو  عبد العزيزالج ة الصادرة عن ا: 

 أمنا  مرس  تطوانالج ة المعنية بالوايقة: 

 ظ ير نوع ا:

 هي1329ربيم الثاين عا   29تاريخ ا: 

 الكبيرة الحمداويداحب الوايقة: 
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 295 الرقم:

 التوقير واالحترا موضوع الوايقة: 

 وسفمحمد بن يالج ة الصادرة عن ا: 

الشيرفا  أوالد سييدي الحياج عبيد القيادر ال اسير الج ة المعنية بالوايقة: 

 سكان آيت عتاب قرب أزينل

 ظ ير نوع ا:

  1112أبتوبر  3 /هي1391رمضان عا   22تاريخ ا: 

 الكبيرة الحمداويداحب الوايقة: 
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 299 الرقم:

 أجور مست ادات فندق الجلدموضوع الوايقة: 

 المو  الحسن األولالج ة الصادرة عن ا: 

 أمين المست ادات ب اس الحاج عبد السن الج ة المعنية بالوايقة: 

 نسخة ظ ير شريف نوع ا:

 هي1323رمضان المعظم عا   21تاريخ ا: 

 الكبيرة الحمداويداحب الوايقة: 
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 291 الرقم:

 تولية القائد محمد الميموينموضوع الوايقة: 

 لعزيزالمو  عبد االج ة الصادرة عن ا: 

 آيت بوحسن أنجار من آيت ميمونالج ة المعنية بالوايقة: 

 ظ ير نوع ا:

 هي1321شعبان عا   11تاريخ ا: 

 الكبيرة الحمداويداحب الوايقة: 
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 299 الرقم:

 ظ ير امتيازموضوع الوايقة: 

 الحكومة الشري يةالج ة الصادرة عن ا: 

 الحسين بن ميمونالج ة المعنية بالوايقة: 

 يرظ  نوع ا:

  1135أبريل  21موافق  -هي 1351محر  عا   25تاريخ ا: 

 الكبيرة الحمداويداحب الوايقة: 

 منحظات: بتب بال رنسية
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 291 الرقم:

 ظ ير االمتيازموضوع الوايقة: 

 محمد بن يوسفالج ة الصادرة عن ا: 

 الحسين بن ميمونالج ة المعنية بالوايقة: 

 ظ ير نوع ا:

 هي1351محر  عا   25تاريخ ا: 

 المدينة: الرباط

 الكبيرة الحمداويداحب الوايقة: 
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 212 الرقم:

 ظ ير امتيازموضوع الوايقة: 

 محمد بن يوسفالج ة الصادرة عن ا: 

 الجينين بن أمحدالج ة المعنية بالوايقة: 

 ظ ير نوع ا:

 هي1399ربيم الثاين عا   22تاريخ ا: 

 المكان: الرباط

 ويالكبيرة الحمدا داحب الوايقة:
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 211 الرقم:

 ظ ير االمتيازموضوع الوايقة: 

 ةريقيالحكومة الشالج ة الصادرة عن ا: 

 الجنيل بن محاديالج ة المعنية بالوايقة: 

 ظ ير نوع ا:

  1129فبراير سنة  21هي موافق 1319رمضان عا   9تاريخ ا: 

 الكبيرة الحمداويداحب الوايقة: 
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 212 الرقم:

 امسة من وسا  العلوي الشريفالرتبة الخموضوع الوايقة: 

 محمد بن يوسفالج ة الصادرة عن ا: 

 الجينيل محاديالج ة المعنية بالوايقة: 

 ظ ير نوع ا:

 هي1351محر  عا   11تاريخ ا: 

 الكبيرة الحمداويداحب الوايقة: 
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 213 الرقم:

 ظ ير االمتيازموضوع الوايقة: 

 محمد بن يوسفالج ة الصادرة عن ا: 

 الجينيل محادية بالوايقة: الج ة المعني

 ظ ير نوع ا:

 هي1319رمضان عا   9تاريخ ا: 

 الكبيرة الحمداويداحب الوايقة: 
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 211 الرقم:

 اقتناص ال اسد حم الحسن البورزوينر وحيداعه السجنموضوع الوايقة: 

 األمراينالج ة الصادرة عن ا: 

 )...(الج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 هي1321رجب عا   21تاريخ ا: 

 الكبيرة الحمداويداحب الوايقة: 



 555 

 215 الرقم:

 تثقيف َحّم الحسن البرزوينموضوع الوايقة: 

 بنعيس  بن عبد الكريمالج ة الصادرة عن ا: 

 الطيب المقريالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 هي1321رجب عا   21تاريخ ا: 

 الحمداويالكبيرة داحب الوايقة: 
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 219 الرقم:

طلييب حذن المخييزن الشييريف   قضييية المسييتخدمين موضييوع الوايقيية: 

 واألعيان

 الباشا بنعيس  بن عبد الكريمالج ة الصادرة عن ا: 

 الطيب المقريالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 هي1321رجب عا   23تاريخ ا: 

 الكبيرة الحمداويداحب الوايقة: 
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 211 الرقم:

 البوعزيزياهلل  نافر من القائد محمد ولد الحاج عبدالتموضوع الوايقة: 

 محمد بن المعطر الزيعرالج ة الصادرة عن ا: 

 األمر الشريفالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 هي1332ربيم األول عا   1تاريخ ا: 

 الكبيرة الحمداويداحب الوايقة: 
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 219 الرقم:

 القبيلة الخنف والشنآن بين أعيانموضوع الوايقة: 

 عبد الرمحانالج ة الصادرة عن ا: 

 عيل بن يحي  المرغاديالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 بدونتاريخ ا: 

 الكبيرة الحمداويداحب الوايقة: 
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 211 الرقم:

 الممتنعون من أدا  برا  أمنك األحباسموضوع الوايقة: 

 عبد القادر...الج ة الصادرة عن ا: 

 الحاج محمد بن العربر الطريسبالوايقة: الج ة المعنية 

 رسالة نوع ا:

 هي1321شوال عا   11تاريخ ا: 

 الكبيرة الحمداويداحب الوايقة: 
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 292 الرقم:

 حلول عىل بند السراغنة وت قد أحوال الرعيةموضوع الوايقة: 

 محمد بن حدريسالج ة الصادرة عن ا: 

 الطيب المقريالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 هي1332د ر عا   22تاريخ ا: 

 الكبيرة الحمداويداحب الوايقة: 
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 291 الرقم:

 الكومندار والدار العاليةموضوع الوايقة: 

 بنعيس  بن عبد الكريمالج ة الصادرة عن ا: 

 الطيب المقريالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 هي1321رجب عا   25تاريخ ا: 

 الحمداوي الكبيرةداحب الوايقة: 
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 292 الرقم:

 بيان الممتنعين عن أدا  برا  أمنك أحباس الجديدةموضوع الوايقة: 

 )...(الج ة الصادرة عن ا: 

 )...(الج ة المعنية بالوايقة: 

 بيان نوع ا:

 هي1321شوال عا   11تاريخ ا: 

 الكبيرة الحمداويداحب الوايقة: 
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 293 الرقم:

 وايقة عبريةموضوع الوايقة: 

 )...(الصادرة عن ا:  الج ة

 )...(الج ة المعنية بالوايقة: 

 نوع ا: وايقة

 )...(تاريخ ا: 

 عبد الصادق دغورداحب الوايقة: 

 منحظات: مكتوبة بالعبرية
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 291 الرقم:

 عقود بيم وشرا  وملكية 1موضوع الوايقة: 

 مجموعة الج ة الصادرة عن ا: 

 مجموعةالج ة المعنية بالوايقة: 

 عدليةرسو   نوع ا:

 هي1311 -هي 1319تاريخ ا: 

 عبد الصادق دغورداحب الوايقة: 
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 295 الرقم:

 واائق عدلية 12موضوع الوايقة: 

 قضاة وعدولالج ة الصادرة عن ا: 

 مجموعةالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسو  عدلية نوع ا:

 هي1392 -هي 1351تاريخ ا: 

 عبد الصادق دغورداحب الوايقة: 
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 299 الرقم:

عز  عيس  بن عمر العبدي الخروج بقصد حسيدا  الصيلح الوايقة: موضوع 

 مم المخزن

 المو  عبد الح ي  الج ة الصادرة عن ا: 

اريالج ة المعنية بالوايقة:   القائد محمد بن سعيد القد 

 ظ ير نوع ا:

 هي1321مجاد  عا   2تاريخ ا: 

 محمد لمينداحب الوايقة: 
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 291 الرقم:

 رازّ والية عىل آيت اغر وشن أهل موطلب الموضوع الوايقة: 

 القائد محمد بن محمد والطالب اليوسرالج ة الصادرة عن ا: 

 األمر الشريفالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 بدونتاريخ ا: 

 محمد لمين داحب الوايقة:
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 299 الرقم:

كون القبيل لياهلل  التجويد بظ ير للطالب عبد السن  بن عبدموضوع الوايقة: 

 اقاضيً 

 مجموعةالج ة الصادرة عن ا: 

 المو  عبد الح ي الج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 هي1321رمضان عا   3تاريخ ا: 

 محمد لمينداحب الوايقة: 
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 291 الرقم:

 بيان مدخول مرس  العدوتين الرباط وسنموضوع الوايقة: 

 عبد الرمحان الغ يرالج ة الصادرة عن ا: 

 المو  عبد الح ي معنية بالوايقة: الج ة ال

 بيان نوع ا:

 هي1332ربيم الثاين عا   23تاريخ ا: 

 محمد لمينداحب الوايقة: 
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 212 الرقم:

نَوية )سلطان الطلبة( يةِس رَ دْ دنت النزهة المَ موضوع الوايقة:   الس 

 طلبة العلم الشريف بمدارس فاسالج ة الصادرة عن ا: 

 الطيب المقريالج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 هي1332ربيم عا   22تاريخ ا: 

 محمد لمينداحب الوايقة: 
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 211 الرقم:

 السمم والطاعة فيما أوليناه من األمر والن رموضوع الوايقة: 

 المو  عبد الح ي الج ة الصادرة عن ا: 

 أعيان بنر امكيلالج ة المعنية بالوايقة: 

 ظ ير نوع ا:

 هي1321لثانية عا  مجاد  ا 1تاريخ ا: 

 محمد لمينداحب الوايقة: 



 512 

 212 الرقم:

 اهللالقاطنون ببنر عبد  َرّحوالتودية عىل ذرية الطاهر بن موضوع الوايقة: 

 المو  الحسن األولالج ة الصادرة عن ا: 

 ذرية الطاهر بن َرّحو الج ة المعنية بالوايقة: 

 ظ ير نوع ا:

 هي1213شعبان عا   25تاريخ ا: 

 محمد لمينالوايقة: داحب 
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 213 الرقم:

 شجرة نسبموضوع الوايقة: 

 قاضر مدينة مكناسة الزيتونالج ة الصادرة عن ا: 

 الشرفا  العمرانيونالج ة المعنية بالوايقة: 

 األنساب نوع ا:

 هي1119تاريخ ا: 

 محمد لمينداحب الوايقة: 
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 مركز الداخلة

 211 الرقم:

ان تتعلق بنازلة وقعت حبان االحيتنل بغضال طنقفتو    موضوع الوايقة: 

 اإلسباين للصحرا  المغربية

 مل يعرف داحب ال تو الج ة الصادرة عن ا: 

 األدور بن الشيح بن عيل بن عثمان الدليمر لوديكرالج ة المعنية بالوايقة: 

 فتو  نوع ا:

 غير م بورتاريخ ا: 

 فاطمة شكافداحب الوايقة: 

د   منطقيية الداخليية وقييت االحييتنل منحظييات: م يليية بأسييما  الشيي و

 اإلسباينظ وعقب ال تو  استدراك   ن س موضوع ال تو  لعامل غير م بور
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 215 الرقم:

 عىل مرس  نواذيبواهلل  قدو  أمحد بن عبدموضوع الوايقة: 

 البريمشراهلل  الحاج عبدالج ة الصادرة عن ا: 

 اهللأمحد بن عبد الج ة المعنية بالوايقة: 

 رسالة نوع ا:

 هي1353تاريخ ا: 

 فاطمة شكافداحب الوايقة: 
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