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  تقديم
  

  

  جائزة الحسن الثاني للمخطوطات

  بعد مضي أربعة عقود على إحداثها

  

يحتفظ المغرب بمجموعة آبيرة من المخطوطات و الوثائق، وإذا آانت 

كية والزوايا الوقفية تتضمن الكثير من هذه وتلك، فإن المكتبات العامة والمل

  .مخطوطات ووثائق غميسة مهمة توجد في مكتبات األسر واألفراد

وإن هذه المكتبات الخاصة وغيرها، مألى بكنوز من التراث 

المخطوط، وهي تشمل مختلف فنون المعرفة اإلنسانية، من فقه، وأصول، 

وتجويد، وحديث وفلسفة، وطب وزراعة، وعقيدة، وتوحيد، وتفسير، وقراءات 

وفلك، ومنطق، وآيمياء، وميقات، وحساب وجغرافية وتاريخ ورحالت وسير 

  .وتراجم وآداب وتصوف، وغيرها مما تفرع عن هذه األصول

وهذه المكتبات الخاصة مازالت بحاجة ملحة للكشف عما تحتجنه من 

ا أحدثت جائزة الحسن مخبآت، وهي الغاية التي توختها وزارة الثقافة عندم

  .م1969/ـه1388الثاني للمخطوطات والوثائق ابتداء من عام 

آيف تجمعت هذه المخطوطات في مكتبات األسر : ولعل سائال يسأل

  واألفراد؟
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 نشأة الدولة غيره من البلدان العربية، عمل منذالجواب أن المغرب آ

 راء والسالطينأسره الحاآمة ونخبه المتعاقبة من األماإلسالمية، بفضل 

والعلماء على تنشيط الحرآة العلمية والثقافية، فأنشأ المدارس العلمية، وشجع 

 وآانت فيه مدن .التعليم والتأليف وجمع المخطوطات، وبذل المال في اقتنائها

علمية شهيرة ال تقل عن مثيالتها، في األقطار األخرى آما أنه آانت نقطة 

استمرت هذه الحرآة و . أداء فريضة الحجى المشرق من أجلانطالق وعبور إل

العلمية وتنامت أيام الحماية الفرنسية حيث قل نشاطها وآاد يقضي عليها، وبعد 

أن استعادت البالد حريتها استأنفت هذه المراآز نشاطها التعليمي، مع األخذ 

بالمعطيات العلمية والمناهج الحديثة، فازدادت ثروتها الفكرية، ولكن بقيت 

  .وطات غير معتنى بها، إال في السنوات األخيرةالمخط

ومخطوطات األسر واألفراد تعرضت لعوادي الزمن، مما جعلها 

محجوبة عن الدارسين، آما أن الطبيعة فعلت فعلتها أيضا، فما سلم لم يحفظ في 

ما  األتربة وفي البيوت واألفنية، وأماآن الئقة، إذ الكثير منه آان مدفونا تحت

ل  البطيء، تفعللتفتتى الحال نفسها حتى يومنا هذا، يتعرض زال بعضه عل

، ولعل الذي زاد األمر خطورة هو عدم وعي بعض مالكي فيه األرضة فعلتها

المخطوطات لقيمتها وأهميتها العلمية والحضارية، وحجبها عن الباحثين 

 وزارة  اهتمتهنا ومن .ك ال يحق لغيرهم، االستفادة منهاالعتقادهم أنها مل

كشفت معارض جائزة الحسن الثاني للمخطوطات الثقافة، بهذا القطاع ف

والوثائق منذ إحداثها إلى اآلن عن ثروة من النوادر والذخائر شملت غالبية 

  .العلوم المتداولة في الثقافة العربية
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وما آان إحداث جائزة الحسن الثاني للمخطوطات والوثائق إال دعوة 

ها خزائنهم  عن آنوز المعرفة التي تحتفظ بكشفلمالكي المخطوطات قصد ال

  .لفهرستها آي يتمكن الباحثون من االنتفاع بها

وما زالت وزارة الثقافة جادة في عملها على تجميع هذا التراث المتفرق   

هنا وهناك، وتوفير وسائل صيانته وحفظه في أماآن الئقة، حتى تضمن له أداء 

ر واألفراد التي تحتفظ بالمخطوطات، وظيفته، والقيام بمسح شامل ألهم األس

ومحاولة جلب وسائل ترميمها في مرحلة أولية، في انتظار مرحلة الفهرسة، 

  .واستخدام الوسائل التقنية الحديثة في الفهرسة والتصوير الرقمي

وفي هذا األفق، الذي أدرك حاجته الملحة إلى حوافز حقيقية مادية   

 أن تتواصل وتتعزز مكاسب هذه وأدبية، أحرص شخصيا على دعمه آمال

 تعديالت على مستوى إجراءالجائزة مع بداية عقدها الرابع، وسوف نسعى إلى 

ه التنظيمي آلفقط في شقالقانون المنظم لجائزة الحسن الثاني للمخطوطات، 

ها ومضيها قدما من أجل ضمان استمراريتوذلك المالي، وإنما أيضا في شقه 

وإخراج المكنوزات من مناطق الظل ،ي المخطوطفي الكشف عن تراثنا الوطن

 .إن شاء اهللا، واهللا ولي التوفيقإلى حقل التداول واالستثمار العلمي المنشود 

 

 

  بنسالم حميش
  وزير الثقافة

  

  

 7



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 8



  أعضاء اللجنة العلمية

   من جائزة الحسن الثاني للمخطوطات34 للدورة 

  2009/1430 برسم سنة 
  
  

  :لعلمية المركزية اللجنة ا

  
 محمد بنشريفة. د ♦
  أحمد شوقي بنبين . د ♦
 أحمد عمالك. د ♦
 عبد اهللا المرابط الترغي. د ♦
 محمد المغراوي. د ♦
  محمد الطبراني. د ♦

  
  :اللجنة العلمية الجهوية  

  
  حسن هرنان. ذ ♦
  ابراهيم أنجار. ذ ♦
  عبد الغني بنلعضم. ذ ♦

 ♦  فؤاد مهداوي. ذ
  

  :التنسيق  بين اللجان   

  
  د مهداويفؤا. ذ ♦
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  مسار جائزة الحسن الثاني للمخطوطات
  
  
  

يشكل التراث المخطوط مادة خصبة لدراسات أدبية وعلمية              

 ا ، وتساهم في إحياء تراثهيةالمغرب الحضارة  عن زخمتكشف.. .وتاريخية

 في وثائق وب ومصنفات عبر تسليط الضوء على آت، الثقافيةاوإبراز ريادته

مطمورة في مكتبات خاصة توارثته أجيال منهم من مختلف المجاالت ظلت 

 عن ابعيدجعل منه مادة للبحث، وبعضهم من رتبه مرتبة المقدس فظل مخبئا 

  .  و الباحثينأعين القراء

وموثوق   العلومادرو بن المغربيةغنى المخطوطاتوبالنظر إلى 

 السياسي واالجتماعي المغربلتاريخ ذخائر  جعل منها آنوزا ل،خباراأل

، فهي تشكل في عمومها حلقة من سلسلة الربط ...واالقتصادي والثقافي والديني

النتقال السلس بين األجيال عبر متونها و حواشيها ا، مكنت قديما من الحضاري

العمل  و.و تشقيقاتها، من خالل نظامنا التعليمي بمدارسه و جامعاته العتيقة

  . الوعي بالتراث المخطوط و أهميتهخلق جو منعلى 

سؤولية الحفاظ على  تحميل الفئات المهتمة بالثقافة في المغرب مإن

آما أن .  لتعد لبنة زاوية في تقويض دعامات هذا الصرحالتراث المخطوط،

جائزة الحسن الثاني للمخطوطات تمنح بال شك دفعة عظيمة في الكشف عن 

ي و ذلك لما قدمته من خدمة آبيرة للمخطوط العربي خبايا هذا التراث الوطن

في المغرب، ولما يمكن أن تقدمه مستقبال من خدمات أخرى متعددة أهمها 
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 للمملكة المغربية، إغناء رصيد التراث المخطوط المحفوظ في المكتبة الوطنية

   .االستفادةوتنميته وصيانته وتيسيره لإلفادة و

ين أيدي الناس، منهم من يعي قيمته ووجود جل هذا التراث متفرقا ب

: ومنهم من ال يعيره أي اهتمام وهو أمر يجعله عرضة لعدة أخطار، منها 

  ...دام الصيانة التهريب، والتلف الناجم عن اإلهمال وسوء الحفظ وانع

آموعد سنوي يعبر عن حاجة  جائزة الحسن الثاني للمخطوطات وتأتي

.  لثقافية والتاريخية المشترآة بين الجميعثقافية لبالدنا ويحسس بالمسؤولية ا

آما تساهم الجائزة إضافة إلى دورها التحسيسي، في تطوير البحث العلمي 

حيث تسعى وزارة الثقافة من خاللها، ال لمصادرة المخطوطات والوثائق 

المشارآة، بل القتسام المعرفة القابعة بين صفحاتها بين مالكي هذا التراث 

 .إلى تحقيقه من الباحثين والمهتمين ينالعظيم والمتلهف

و تهتم الجائزة خاصة بالمخطوطات المتعلقة بالتاريخ والحياة المغربية           

 ظهائر سلطانية، رسوم منوالتقاليد اإلسالمية، سواء آانت وثائق رسمية 

و وثائق  أ...عدلية، محاسبات، إجازات علمية، شهادات األنساب أو رسائل 

ائل، آراسات، مذآرات، يوميات شخصية، تقاييد، آناشات رسمن خاصة 

ين األشعار والمجموعات  الفتاوى، دواواتعلمية، آنانيش الملحون، مجموع

  ...الموسيقية 

 سنة انطالقتها منذ أشواطقطعت جائزة الحسن الثاني عدة وقد 

إغناء :  إلى اآلن، حققت خالل هذه الفترة مجموعة من األهداف أهمها1969

اآتشاف بعض النسخ و ، التراثية المغربيةالتراث المخطوط بالمكتبة د رصي

، ثم اآتشاف جمالية ي الحضارلتسلسلربط  حلقاتالفريدة والنادرة والتي تمثل 
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 المشكلة من اتزخارف المخطوط خطوط ولفن العربي األصيل من خاللا

  . ألوان متجانسةأشكال وأساليب و

القرارات المنظمة للجائزة استجابة وفي غضون هذه السنوات تم تعديل 

  : للتداعيات التي أفرزتها آل مرحلة

  

 .تنظيم جائزة الحسن الثاني وممارسة نشاطها: 1969 

صدر أول قرار بإحداثها، وهو قرار لوزير الدولة المكلف : 1979 

 دجنبر 3هـ موافق 1400 محرم 14 بتاريخ 1234.79بالشؤون الثقافية رقم 

 . الحسن الثانيم بإحداث جائزة1979

 10 بتاريخ 264.89تم تعديل القرار األول، بالقرار رقم : 1989 

 . هـ1989 يناير 8هـ موافق 1409جمادى اآلخرة 

 شعبان 18 بتاريخ 15.99تم تعديل القرار الثاني بالقرار رقم : 1996 

  .1996 يناير 9 موافق 1416

 أآتوبر 19في  بالقرار الداخلي المؤرخ  الثالثتم تعديل القرار: 2001 

2001.  

 .في طور اإلنجازتعديل قرار ال : 2009 

 

  لجائزة الحسن الثانيدورة) 34(ثالثين أربعة وقد تم تنظيم ل

 لعدم توفر ها، تم تأجيل بعض م2009 إلى 9196للمخطوطات منذ سنة 

 وقد بلغ مجموع المشارآات .ييمالمشارآات الكافية لتعيين لجنة الدراسة والتق

  34278صيد المكتبة الوطنية للمملكة المغربية مايزيد عن التي أغنت ر

  .وثيقةمخطوط و
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السنوات التي تم فيها عقد الدورات، وعدد آما نستعرض جدوال يلخص 

  :المخطوطات و الوثائق المشارآة في آل دورة

  عدد المخطوطات و الوثائق  السنة  عدد المخطوطات و الوثائق  السنة

   مخطوطا و وثيقة94 1985   مخطوطا و وثيقة2002 1969

   مخطوطا و وثيقة489 1986   مخطوطا و وثيقة3000 1970

   مخطوطا و وثيقة155 1987   مخطوطا و وثيقة1166 1971

   مخطوطا و وثيقة138 1988   مخطوطا و وثيقة609 1972

   مخطوطا و وثيقة116 1992   مخطوطا و وثيقة2185 1973

   مخطوطا و وثيقة190 1994   مخطوطا و وثيقة4043 1974

   وثيقة256مخطوطا و  246 1996   مخطوطا و وثيقة1366 1975

  وثيقة 101  مخطوطا و116 1999   مخطوطا و وثيقة6866 1976

   وثيقة349  مخطوطا و68 2000   مخطوطا و وثيقة1356 1977

   وثيقة349 و مخطوطا103 2001   مخطوطا و وثيقة2188 1978

   وثيقة134  مخطوطا و194 2002   مخطوطا و وثيقة649 1979

   وثيقة158 و مخطوطا112 2003   مخطوطا و وثيقة642 1980

   وثيقة50  مخطوطا و39 2004   مخطوطا و وثيقة1682 1981

   وثيقة121 و مخطوطا182 2005   مخطوطا و وثيقة377 1982

   وثيقة157مخطوطا و  283 2006   مخطوطا و وثيقة503 1983

   وثيقة119مخطوطا و  221 2007  وثيقة مخطوطا و 293 1984

  . وثيقة313 مخطوطا 165 2009   وثيقة38 مخطوط 184 2008
  

  وثيقةمخطوط و 34278  مجموع المخطوطات والوثائق المشارآة
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  ة العلمية الوطنيةتقرير اللجن

  لجائزة الحسن الثاني للمخطوطات

  2009/1430 برسم سنة 34الدورة 
  
  
  
  
  

بناء على قرار وزير الثقافة المتعلق بإحداث جائزة الحسن الثاني للمخطوطات 

 ديسمبر 1400/3 محرم 13 الصادر في 79/1234آما وقع تغييره وتتميمه بقرار

  : حيث أصبح الفصل الثاني آما يلي1979
  

  :تنقسم جائزة الحسن الثاني للمخطوطات إلى
  

تطوان، وجدة، فاس، الرباط، : جوائز تشجيعية تمنح في سبعة مراآز 1

 درهم والثانية 6000مراآش، أآادير، العيون، قيمة الجائزة التشجيعية األولى 

  . درهم 3000 درهم والثالثة 4000

-

 .تشجيعية أولى درهم ألحسن جائزة 20.000جائزة تقديرية آبرى قيمتها  2-

وثالثمائة وثالثة عشر  ) 165(مخطوطا   وقد قدم في هذه السنة مائة وخمسة وستين

 ).313(وثيقة 

  

 :وآان ما يلي
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 الدآتور عبد اهللا المرابط ة المكونة من األستاذ)مرآز تطوان( اجتمعت اللجنة الجهوية

ؤاد مهداوي  وف الوطنية العلمية اللجنةاعضو والدآتور محمد المغراويالترغي 

بمقر مديرية الكتاب والخزانات ، وذلك رئيس مصلحة المخطوط و المكتبات التراثية

في طور - وذلك لكون المكتبة العامة والمحفوظات بتطوان مغلقة ،و المحفوظات

طالع على المخطوطات والوثائق المقدمة من جهة  لال -الترميم و إعادة التأهيل

  .للجوائز التشجيعية الثالثة لجهة تطوانتطوان وطنجة قصد فرز المرشحين 

  .)11 ( وثيقةحدى عشرإ  و) 11 ( مخطوطاحدى عشرإ وآانت الحصيلة المقدمة

   :وبعد إجراء عملية الفهرسة والتصنيف والتقييم قررت اللجنة ما يلي

 )6000(ستة آالف درهم منح الجائزة التشجيعية األولى وقدرها  

 ك لتقديمها لمجموعة من المخطوطات منها  وذلنادية الزريكية  للسيد،درهم

مجموع ضخم به السفر الألول من شرح الحطاب على خليل المسمى 

مواهب الجليل، المبتدآت من خلق األرضين و السموات ومجموع به 

رسائل ناصرية وتقاييد و نقول وأنظام غير مرتبة من بينها فهرسة الحسين 

 ...بن ناصر 

 آالف درهم  أربعة وقدرها  مناصفةانيةمنح الجائزة التشجيعية الث 

اشي للسيد، )4000(  لتقديمه أجوبة ابن سحنون وشرح لرسالة مصطفى ال

 وذلك لتقديمه مجموعة من جمال الريطونيوالسيد  . أبي زيد القيرواني

 نوازل ابن هالل و آتاب ما يجب على آل مسلم األعمال المخطوطة منها

ي و منظومة ونقول من نوازل العلمي ومسلمة من اجتناب الكفار للمغيل

 .وآتاب آافي الراوي عن األزهري والكفراوي ومجموعة وثائق هامة

غ

للسيد ،)3000(ثالثة آالف درهم منح الجائزة التشجيعية الثالثة وقدرها  

 وذلك لتقديمه تحفة الحكام البن عاصم األندلسي عبد السالم الناصري

 في تراجم الضمان ومخطوطات وآتاب الجامع للشيخ خليل وعقد الجمان

 .أخرى ووثائق مهمة
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   .وقد أوصت اللجنة بتصوير المخطوطات والوثائق التي وضعت عليها عالمة يصور

المكونة من األستاذين الدآتور عبد اهللا ) مرآز فاس( اجتمعت اللجنة الجهوية

ة المرابط الترغي عضو اللجنة الوطنية واألستاذ حسن هرنان المدير الجهوي لجه

طالع على أجل االمن  2009بر ن نو20 بفاس بتاريخ بدار الطالبفاس بولمان، 

المخطوطات والوثائق الواردة من جهة فاس وإجراء الفحص األولي عليها قصد 

  . فاسبالمرآز الجهوي توزيع الجوائز التشجيعة 

 ،)45 (وثيقةخمسة وأربعين  و)79 ( مخطوطاتسعا وسبعينوآانت الحصيلة المقدمة 

  : بعد إجراء أعمال الفهرسة والتقييم قررت اللجنة ما يليو
  

درهم ) 6000(ستة آالف درهم منح الجائزة التشجيعية األولى وقدرها  

 لتقديمها مجموعة هامة من فاطمة الزهراء صقلي حسينيللسيدة 

آتاب إزالة اللبس عن من بينها ، المخطوطات ومجموعة أخرى من الوثائق

الفضيلي، ومنها الفوائد المرضية للنفس الزآية وآالهما حقيقة النفس إلدريس 

جديد ومنها مجموع به مراسالت ومكاتبات رسمية وإخوانية، ومنها مصحف 

على ورق صقيل بخط تونسي إفريقي ومنها جزء من شرح مقصورة حازم 

 .بخط أندلسي عتيق، وغيرها

، )4000(أربعة آالف درهم  منح الجائزة التشجيعية الثانية وقدرها  

ها  بين لتقديمه مجموعة من المخطوطات منمحمد رشيد عراقيللسيد مناصفة 

آتاب في الفقه وأجوبة الفوري ومنها مصحف شريف آتب بخط مغربي 

 لتقديمها شمس الضحى الفاسي الفهريوبين السيدة . مجوهر جميل وغيرها

 .ة وغيرهمجموعة من المؤلفات المهمة من بينها برنامج مكتبة الزاوية المعين

للسيد ،)3000(ثالثة آالف درهم منح الجائزة التشجيعية الثالثة وقدرها  

 بينها رسائل منالمهمة  المخطوطة الوثائق مجموعة من  لتقديمهأسطيحمحمد 

 .وظهائر
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  .وقد أوصت اللجنة بتصوير المخطوطات والوثائق التي وضعت عليها عالمة يصور

لمكونة من األستاذين الدآتور عبد اهللا ا) مرآز وجدة( اجتمعت اللجنة الجهوية

المرابط الترغي عضو اللجنة الوطنية واألستاذ حسن هرنان المدير الجهوي لجهة 

إلطالع على ، من أجل ا2009 نونبر 19 يوم الخميس  بولمان، وذلك- فاس

المخطوطات المقدمة من جهة وجدة وإجراء الفحص عليها قصد فرز الفائزين 

  .لمرآز وجدةة بالجوائز التشجيعي

، وبعد عملية )6(وست وثائق ) 9(  تسع مخطوطاتوقد آانت الحصيلة المقدمة

  :الفهرسة والتصنيف والتقييم قررت اللجنة ما يلي
   

 ،درهم) 6000(األولى وقدرها ستة آالف درهم  منح الجائزة التشجيعية 

 . لتقديمه مخطوطا فقهيا بخط مشرقيعبد العزيز ديديلسيد ا مناصفة بين

رضيوبين السيد   مخطوطا في الفقه المالكي للشيخ محمد لتقديمه امحمد ال

 . جسوساسمبن ق

م

، للسيد )4000(منح الجائزة التشجيعية الثانية وقدرها أربعة آالف درهم   

شجرة الشرفاء أبناء  مخطوطات منها مجموعةوذلك لتقديمه  حنين علي

  .سيدي مصال الجزوليين في آتيب صغير

للسيد  ،)3000( التشجيعية الثالثة وقدرها ثالثة آالف درهم منح الجائزة 

  .مجموعة من الوثائق الشرعيةلتقديمه المساوي عبد القادر 

  .وقد أوصت اللجنة بتصوير المخطوطات والوثائق التي وضعت عليها عالمة يصور
  

برئاسة األستاذ أحمد عمالك عضو جائزة ) مرآز العيون( اجتمعت اللجنة الجهوية

سن الثاني للمخطوطات والوثائق بمقر المديرية الجهوية لوزارة الثقافة بالعيون  الح

قصد اإلطالع على المخطوطات والوثائق المقدمة عن الجهة للجائزة  وإجراء 

  .الفحص األولي عليها لفرز الفائز منها بالجوائز التشجيعية
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  ).4(وأربع وثائق) 7(سبع مخطوطات:  وآانت حصيلة هذه السنة 

  : بعد إجراء عملية الفهرسة والتصنيف والتقييم قررت اللجنة مايلي و

درهم، وفاز ) 6000( ستة آالف درهم الجائزة التشجيعية األولى وقدرها 

 الداخلة 2 رقم 2 حي المسيرة الشطر محمد فاضل بارك اهللابها السيد 

أما المخطوطات أهمها قصيدة في المديح .  وثائق4 مخطوطات و4لتقديمه 

 بيتا وآراسة من 231نبوي على روي همزية البصيري وتتكون من ال

القاموس وضع عليها عدة طرر وحواش  ومنظومة الدرر اللوامع البن 

بري ولعلها آلها من الكتب الدراسية التي آانت متداولة بين طلبة الصحراء 

وأما الوثائق فتتضمن وصية وقسمة واستدعاء وإشهادا، . المغربية قديما

أهميتها في آونها تبين جوانب من الحياة إبان االحتالل اإلسباني وتكمن 

ومن ثم، فقد تفيد الباحثين في التاريخ واالجتماع إبان . للصحراء المغربية

 .تلك الحقبة

وفاز بها ، )4000(أربعة آالف درهم  الجائزة التشجيعية الثانية وقدرها  

 1329لشياف رقم   شارع واد االحسن نايت بابا حمومناصفة السيدان 

فأما األول فقد قدم .  الداخلة4  حي المسيرة أحمد بوحبينيالداخلة والسيد 

وأما الثاني فقد قدم . مخطوطا يظهر أنه أحد الشروح على مختصر خليل

 .نسخة من شرح الزرقاني

 وفازت بها ،)3000( ثالثة آالف درهم الجائزة التشجعية الثالثة وقدرها 

 الداخلة، لتقديمها مصحفا شريفا عتيقا 4حي المسيرة  رملة المختارالسيدة 

 .آامال
 

 وقد ارتأت اللجنة إرجاع بعض األعمال والوثائق والمصاحف التي لم تر   

  .لها أي أهمية، ألنها إما متالشية أو مبتورة بترا أخل بقيمتها أو أنها حديثة العهد

  "يصور : "وتوصي اللجنة بتصوير المخطوطات والوثائق المرموز لها ب  
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 ، المكونة من األستاذ أحمد عمالك)مرآز أآادير(اجتمعت اللجنة العلمية الجهوية 

عضو جائزة الحسن الثاني للمخطوطات والوثائق، والسيد إبراهيم أنجار، موظف 

بالمديرية الجهوية لوزارة الثقافة بأآادير، والسيد عبد الغني بنلعضم، مديرية الثقافة 

  2009 نونبر 02ز؛ وذلك بمقر المديرية المذآورة، بتاريخ بجهة تانسيفت الحو

 درعة – ماسة –لإلطالع على المخطوطات والوثائق المقدمة عن جهتي سوس 

وَآلميم ـ السمارة، لجائزة الحسن الثاني وإجراء الفحص األولي عليها قصد فرز 

 للجائزة الفائز منها بالجوائز التشجيعية، واختيار من سيكون من بين المرشحين

  . التقديرية

وثيقة  وأربع وخمسون) 11(حدى عشر مخطوطا إو آانت الحصيلة عبارة عن 

)54.( 

  :وبعد إجراء عملية الفهرسة والتصنيف والتقييم قررت اللجنة ما يلي
  

، درهم) 6000(ستة آالف درهم : ، و قدرهامنح الجائزة التشجيعية األولى 

 أمسيرنات أَآادير، لتقديمه 122 عمارة نرجيس رقم محمد الناصريللسيد 

  : وثائق10 مخطوطات و07

فأما المخطوطات، فأهمها مؤلف الرحلة الناصرية الكبرى لمحمد بن عبد 

 جمادى األولى 04أصل قابلها مؤلفها بتاريخ /السالم الناصري؛ وهي نسخة

ومنها توجد النسخة المصورة الموجودة بالخزانة الوطنية .  هـ1200عام 

وعلى الرغم من أنها مبتورة األول فقد عمد مالكها إلى .  د2327تحت رقم 

وبذلك تطلع علينا نسخة . نسخ الجزء المبتور عن نسخة الخزانة الحسنية

هذا فضال عن مخطوطات أخرى منها اآلداب . جديدة ذات أهمية قصوى

المرضية لسالك طريق الصوفية، لمحمد بن أحمد البوزيدي، وهو من 

  .ربي الدرقاوي، ونسخة تامة من منظومة الشمقمقيةصحاب الشيخ العأ

 22



يتصل جلها بالنزاع حول ) 10(وإلى جانب ذلك قدم المرشح عشر وثائق 

ومنها . المشيخة بين الشيخين الحنفي وعمه أحمد بن أبي بكر الناصريين

رسالة من السلطان المولى عبد العزيز إلى القائد عبد المالك المتوَآي، 

رآة الحفيظية، وانقسام الرأي في المغرب سنة تصف جانبا من الح

وبناء على ما ذآر فإن . وآلها وثائق نفيسة تظهر ألول مرة. 1326/1908

  .اللجنة ترشح ما قدم السيد محمد الناصري لنيل الجائزة التقديرية
  

وفاز بها ، )4000(أربعة آالف درهم  ، وقدرها الجائزة التشجيعية الثانية 

 إنزَآان، أَآادير، الذي قدم 225، زنقة المدارس رقم يخالد العثمانالسيد 

  .مخطوطتين

فأما المخطوطة األولى، فهي نسخة رجحنا أنها من آتاب اإلآمال في 

وعلى الرغم من أنها . تراجم الرجال لمحمد بن عبد اهللا الخطيب التبريزي

ففضال عن آونها نسخة من آتاب . مطبوعة فيظهر أنها أضحت قليلة جدا

وهي نسخة تامة، .  فإن قيمتها تكمن في ظهورها في بالد المغربمشرقي

وأما المخطوطة الثانية، فهي . آتبت بخط مغربي جيد، يميل إلى المبسوط

وهي . عبارة عن مجموع يتضمن سبعة تصانيف وضعت آلها باألمازيغية

إما إبداعات أو ترجمات، في موضوعات الفقه والعقيدة والرقائق والمديح 

      .النبوي
  

، وفاز بها )3000(ثالثة آالف درهم : الجائزة التشجيعية الثالثة، وقدرها 

 : مناصفة

، دوار تَكدار تدزي، إقليم الصويرة، الذي قدم محمد أآوزالسيد   

آتاب في الفقه باألمازيغية لمؤلفه الحسن أمبارك بن محمد أتمدزت : مخطوطتين

ء من قصيدة في الرسم ومجموع يتضمن سبعة مصنفات منها جز. البعقيلي
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القرآني، وتعليق على قصيدة البردة للمحلي المصري، وجزء من األجوبة 

آما قدم مجموعة من الوثائق بلغ عددها ستا وثالثين وثيقة تتصل . الناصرية

وهي ذات فائدة بالنسبة للباحثين في مجاالت التاريخ . بحياة قسم من قبيلة حاحا

  ).م19/هـ13(يخ المغربواالجتماع في حقبة مهمة من تار

 زرايب أوالد بنونة، 815، رقم موالي سعيد ربيعيوالسيد   

وقد قدم ثماني وثائق أصلية يرجع أقدمها إلى عهد السلطان أحمد . تارودانت

وتفيد في . المنصور الذهبي؛ وتمتد إلى عهد السلطان المولى عبد العزيز العلوي

الَكوط الذين ال نعرف عنهم إال التاريخ للمرابطين أوالد الشيخ سيدي سعيد 

  . القليل
  

وتوصي اللجنة بتصوير المخطوطتين الرحلة الكبرى، وتراجم الرجال، وجميع 
  .الوثائق المقدمة للجائزة

 

  
 المكونة من األستاذين أحمد ) مرآز مراآش(اجتمعت اللجنة الجهوية   

ثائق، والسيد عمالك ومحمد الطبراني،عضوي جائزة الحسن الثاني للمخطوطات والو

عبد الغني بنلعضم، المكلف بمخطوطات خزانة ابن يوسف بمراآش، بالخزانة 

المذآورة، بالتاريخ المذآور أعاله، قصد االطالع على المخطوطات والوثائق 

المقدمة عن هاته الجهة برسم جائزة الحسن الثاني؛ وإجراء الفحص األولي عليها، 

ة، واختيار ما سيكون منها مرشحا للجائزة لفرز الفائز منها بالجوائز التشجيعي

  .التقديرية

  .مخطوطات) 10(وقد آانت حصيلة هذه السنة عشر    

وبعد إجراء عملية الفهرسة والتصنيف والتقييم، تداول أعضاء اللجنة في   

  :فقرروا ما يأتي) األولى والثانية والثالثة(شأن الجائزة التشجيعية 
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، فاز بها السيد )6000( آالف درهم درها ستةالجائزة التشجيعية األولى، وق 

؛ لتقديمه عملين ) شارع الحسن الثاني الجديدة20 (خليل الناصري

النور القوي في ذآر موالنا عبد الواحد الدباغ "مخطوطين؛ األول بعنوان 

ألبي عبد اهللا محمد المهدي بن محمد، ابن " وشيخه موالنا العربي الدرقوي

ذخيرة الغني والمحتاج للشيخ محمد المعطى وجزء من آتاب . القاضي

والكتاب األول نسخة أم تامة عتيقة يرجى أن تكون نسخة . الشرقاوي

المؤلف، في فن المناقب،  ترجم فيه مؤلفه للشيخ عبد الواحد بن عالل بن 

إدريس القصار، الشهير بالدباغ، وشيخه العربي بن أحمد الدرقوي، وذآر 

. ما؛ وشيوخ هؤالء وتالميذهم، طبقة بعد أخرىجملة من شيوخهما وتالميذه

وقد . آما جعل وآده رفع سالسل األسانيد الصوفية من جزولية وزروقية

تخللت التراجم معلومات دفينة تهم الجوانب االجتماعية والثقافية، وتضيف 

أما الكتاب . التصوف المغربي وضوحا وتأصيال" جغرافية"إفادات تزيد 

ية من حيث أوضاع الخط، ألفه الشيخ محمد المعطى الثاني، فيعد تحفة فن

وقد وردت في ثناياه . وذيله بكرامات والده الشيخ محمد الصالح. الشرقاوي

  .      معلومات تاريخية مفيدة
  

 وفازت بها ،)4000(أربعة آالف درهم  الجائزة التشجيعية الثانية، وقدرها  

؛ لتقديمها أربع )الجديدة شارع الحسن الثاني 20(، سومية الناصريالسيدة 

سفر من آتاب عرائس البيان في حقائق القرآن، ألبي عبد : مخطوطات وهي

، ) هـ606ت(اهللا روزبهان بن أبي نصر البقلي الشيرازي الملقب بالورتجيبي 

وال نعرف  للكتاب إال طبعة قديمة على الحجر؛ وبذلك . في نسخة جميلة

. نا تأتي أهمية هذه النسخةيكون قد أضحى في عداد المخطوط، ومن ه

ورسالة في آرامات أبي عبد اهللا ابن ناصر شيخ تامَكروت األآبر، ألبي 

إسحاق إبراهيم بن علي السباعي؛ وهي غير معروفة، إذ لم يسبق ألحد من 
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وتأليف في النوازل لمحمد بن محمد بن عبد اهللا . أهل الشأن أن ذآرها

اس اليومية، في معاشهم اة النالدليمي، يتضمن أسئلة وأجوبة تتصل بحي

ومجموع يحتوي على ستة مؤلفات، من بينها شرح الزقاقية لمحمد . ومعادهم

  .بن محمد بن عبد اهللا الدليمي؛ وهو قليل التداولا
     

، فاز بها )3000(الجائزة التشجيعية الثالثة، وقدرها ثالثة آالف درهم  

تقديمه أربع مخطوطات ؛ ل)زاوية البرآة زاَآورة(، محمد عياض الناصري

نسخة من آتاب مفتاح األقفال ومزيل اإلشكال عما تضمنه مبلغ اآلمال : وهي

والفتح الرباني فيما .  السجلماسياسممن تصريف األفعال، لمحمد بن أبي الق

والعلوم الفاخرة في أمور اآلخرة، .ذهل عنه الزرقاني، لمحمد بن الحسن بناني

 .   ألنفاسي على الرسالةوشرح ا. لعبد الرحمن الثعالبي
  

وتوصي اللجنة بتصوير آل المخطوطات، مع اعتناء خاص بالمخطوطتين    

 .اللتين فاز صاحبهما بالجائزة التشجيعية األولى
  

المكونة من األستاذين الدآتور ) مرآز الرباط(اجتمعت اللجنة الجهوية   

يس مصلحة فؤاد مهداوي رئ عضو اللجنة الوطنية واألستاذ محمد المغراوي

بمديرية الكتاب و الخزانات و ، وذلك المخطوط و المكتبات التراثية بوزارة الثقافة

إلطالع على المخطوطات  من أجل ا2008 نونبر 10 يوم اإلثنين ،المحفوظات

 قصد فرز المرشحين للجوائز التشجيعية الثالثة الرباط بمدينةوالوثائق المقدمة 

  .الرباط لمرآز الجهويل

ومائة وثالثة وتسعين وثيقة ) 38(  ثمانية وثالثون مخطوطاحصيلة المقدمةوآانت ال

)193(.  

  :وبعد إجراء عملية الفهرسة والتصنيف والتقييم قررت اللجنة ما يلي
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درهم ) 6000(درهم ستة آالف منح الجائزة التشجيعية األولى وقدرها  

 نها مجموعة من األعمال المخطوطة ما لتقديمهجهينة عراقيالسيدة 

مجموعة من آنانيش العدول لفترة منتصف القرن الرابع عشر، وآناش 

الرسوم المخرجة من البنيقة ومجموع فيه تاريخ وفيات العلماء وتحقيق 

  .نسب الشرفاء الوآيليين وغيرها

، )4000(أربعة آالف درهم  منح الجائزة التشجيعية الثانية وقدرها  

 :مناصفة بين 

 مجموعة من المخطوطات  لتقديمها حنونفاطمة الزهرة سالسيدة   

 خطب الشيخ المهدي بن الحاج، وتأليف في الطب ألبي عبد اهللا المهمة، منها

محمد العياشي وآتاب مستعذب األخبار بأطيب األخبار ألبي مدين الفاسي 

  .وتأليف في صنعة الطب لمؤلف غير مذآور

خطوطة  لتقديمه مجموعة من األعمال الممحمد الصالحيوالسيد   

 شرح أرجوزة الطيب بن آيران الفاسي في المجازي واالستعارات تأليف منها

محمد العربي السماللي األدوزي، وشرح نظم قوانين البناء واإلعراب لمحمد 

بن علي أبارغ، وتقييد حول السككي ببلدة خصاصة بسوس لعبد اهللا الخصاصي 

 .وفهرسة الفوائد الجمة للتمنارتي 
  

 ،)3000(ثالثة آالف درهم تشجيعية الثالثة وقدرها منح الجائزة ال 

 :مناصفة بين

  مجموعة من المخطوطات المهمةالتقديمه  أنيسة الغازيالسيدة   

  .منها رياض األنس لعبد الرحمان الثعالبي

 لتقديمه مصحفا شريفا بخط مجوهر مشكول و السيد إدريس عيسي   

  .ملون
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ثائق التي وضعت عليها وقد أوصت اللجنة بتصوير المخطوطات والو

  .عالمة يصور
  

، 2009 نونبر 26و بعد ذلك اجتمعت اللجنة العلمية الوطنية يومه الخميس 

وتدارست نتائج ما قررته اللجان الفرعية في الجهات السبع، وأقرت ما وافقت عليه 

ثم نظرت اللجنة في الجائزة التقديرية الكبرى و قدرها . من جوائز تشجيعية آما ذآر

  : أن تمنح مناصفة بينت، وارتأ)20.000(ون ألف درهم عشر

 لتقديمها مجموعة هامة من  فاطمة الزهراء صقلي حسينيالسيدة 

آتاب إزالة اللبس عن من بينها ، المخطوطات ومجموعة أخرى من الوثائق

حقيقة النفس إلدريس الفضيلي، ومنها الفوائد المرضية للنفس الزآية وآالهما 

 به مراسالت ومكاتبات رسمية وإخوانية، ومنها مصحف جديد ومنها مجموع

على ورق صقيل بخط تونسي إفريقي ومنها جزء من شرح مقصورة حازم 

 .بخط أندلسي عتيق، وغيرها

 أمسيرنات أَآادير، 122 عمارة نرجيس رقم  محمد الناصريالسيد 

، من أهمها مؤلف الرحلة وثائق) 10(وعشر مخطوطات )7(سبع لتقديمه 

ية الكبرى لمحمد بن عبد السالم الناصري؛ وهي نسخة أصل قابلها الناصر

وبذلك تطلع علينا نسخة .  هـ1200  جمادى األولى عام04 مؤلفها بتاريخ

هذا فضال عن مخطوطات أخرى منها اآلداب . جديدة ذات أهمية قصوى

المرضية لسالك طريق الصوفية، لمحمد بن أحمد البوزيدي، وهو من 

أما . عربي الدرقاوي، ونسخة تامة من منظومة الشمقمقيةصحاب الشيخ الأ

الوثائق فيتصل جلها بالنزاع حول المشيخة بين الشيخين الحنفي وعمه أحمد 

ومنها رسالة من السلطان المولى عبد العزيز إلى . بن أبي بكر الناصريين

ي القائد عبد المالك المتوَآي، تصف جانبا من الحرآة الحفيظية، وانقسام الرأ

  .1326/1908في المغرب سنة 
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في "  يصور"وتوصي اللجنة بتصوير المخطوطات والوثائق المعلم عليها بلفظة 

و اللجنة إذ تنهي عملها تضع ما اتفقت عليه بين يدي . اللوائح الوصفية المرفقة بها

  .السيد وزير الثقافة، ليرى فيه رأيه

  
  
  
  
  
  

  ستاذ محمد بنشريفةاأل •

  نبين شوقي ب األستاذ أحمد •

  ستاذ عبد اهللا المرابط الترغياأل •

  األستاذ أحمد عمالك  •

  األستاذ محمد المغراوي •

  الطبرانياألستاذ محمد  •

  
  
  
  
  
  

  1430 دو الحجة 08: وحرر بالرباط في
  2009 نونبر 26موافق 
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  هذا يهم الباحثين الجامعيين والمهتمين
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   يهم الباحثين الجامعيين والمهتمينهذا

  أحمد عمالكإعداد الدكتور 

  
ال يزال معين المخزون التراثي المغربي يدر ثرا غزيرا، حيث آانت  

 1430/2010حصيلة جائزة الحسن الثاني للوثائق والمخطوطات لهذه السنة 
.  وثيقة، تقدم بها مرشحون من الجهات الوطنية السبع313 مخطوطا، و165
قامت اللجن المختصة بفحصها وتقييمها، وبثت في نتائجها الجهوية وقد 

ويسر اللجنة الوطنية أن تقدم بعض المالحظات األولية حول القيمة . والوطنية
  .العلمية لهذه الحصيلة

 على الرغم من أن حصيلة هذه الدورة من المخطوطات آانت أقل من 
وبالمقابل، . متها آانت أرفع؛ فإن قي)221 مقابل 165(سابقتها، من حيث العدد

  ).   119 مقابل 313(آانت حصيلة الوثائق أآبر، وأعظم أهمية 
  ومما يذآر أن هذه الحصيلة قد اشتملت على مخطوطات ووثائق نفيسة، منها 

  . ومنها ما يحتوي على إفادات عزيزة الوجود. ما يظهر ألول مرة
  :والوثائق ويسرنا أن نقدم بعض األمثلة من هذه المخطوطات 

    ـ آتاب الرحلة الناصرية الكبرى، من تأليف محمد بن عبد السالم 
 جمادى األولى عام 04الناصري؛ وهي نسخة أصلية، ألن مؤلفها قابلها بتاريخ 

وبالرغم عن أنها مبتورة في . ،آما هو مثبت في اللوحة األخيرة منها1200
لمبتور عن نسخة الخزانة قسمها األول، فإن مالكها قد عمد إلى نسخ الجزء ا

وتعد هذه الرحلة أآبر حلقة وآخرها، في سلسلة الرحالت الناصرية . الحسنية
التي تغطي جانبا من نشاط الرحالة المغاربة العلمي، والسيما طوال طريق 

وفي ثناياها رسم المؤلف صورة لواقع العالم العربي في عصره، . الرآب
آما أنها من جهة أخرى، . ى جميع الصعدواصفا ما آل إليه الحال من ترد، عل

تذآر بكثير من المعالم التاريخية التي اندثرت، والسيما بعض مشاهد آبار 
وذآر مختلف بيوت زوجات الرسول صلى اهللا . الصحابة في المدينة المنورة

ومن ثم، فقد أرخ ابن عبد السالم لتوسعة ذلك . عليه وسلم التي أضيفت للمسجد
 لكل ذلك وغيره، يعد ظهور هذه النسخة فتحا مبينا بالنسبة .المسجد وعمارته

للباحثين في حقول األدب والتاريخ والعمارة، وبخاصة بالنسبة للمشتغلين 
  .  بضبط النصوص والتعليق عليها
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   ـ آتاب اآلداب المرضية لسلوك طريق الصوفية، لمحمد بن أحمد البوزيدي، 
م فيه معالم الطريقة الدرقاوية، من أصحاب الشيخ العربي الدرقاوي؛ يرس

ويساورنا الشك في أنها ليست إال نسخة ثانية لرسائله . منوها بها وبشيوخها
وإذا آان ). 59.  ص2،ج..المصادر: المنوني(المعروفة برسائل البوزيدي
  .األمر آذلك فهي اآتشاف جديد

ريزي، ذلك    ـ آتاب اإلآمال في تراجم الرجال لمحمد بن عبد اهللا الخطيب التب
وتكمن . وهي نسخة تامة، آتبت بخط مغربي يميل إلى المبسوط. ما رجحنا

  . قيمتها في آون الكتاب مشرقيا وظهر في بالد المغرب
   ـ مجموع مؤلف باألمازيغية، يحتوي على سبعة تصانيف تجمع بين اإلبداع 

  .ح النبويوالترجمة، في مواضيع مختلفة أبرزها الفقه والعقيدة والرقائق والمدي
   ـ آتاب في الفقه باألمازيغية، وضعه الحسن ومبارك بن محمد وتمدزت 
البعقيلي؛ يتناول الضروري من علوم الدين، فضال عن بعض أقضية بلدته 

  .اليومية
   ـ مجموع يحتوي على سبعة منصنفات منها، جزء من قصيدة في الرسم 

حلي المصري، وجزء من القرآني، وتعليق على قصيدة البردة البوصيرية للم
  .األجوبة الناصرية في مسائل أهل البادية

 ـ آتاب النور القوي في ذآر موالنا عبد الواحد الدباغ وشيخه موالنا العربي 
وي، ألبي عبد اهللا محمد المهدي بن محمد ابن القاضي، ترجم فيه مؤلفه االدرق

 وشيوخهم للشيخين المذآورين مع جملة وافرة من شيوخهما وتالميذهما،
وتالميذهم جميعا، طبقة بعد طبقة، مع تحليل موسع لألسانيد الجزولية 

ولإلشارة فقط، ينبغي التنبيه إلى أنه لم يسلك . والزروقية، إلى نهاية مطافها
وعالوة عن ). 2/23، ..المصادر: المنوني(منهاجا واضحا في تبويب مسائله

ى بالجوانب االجتماعية ذلك آله، فقد تخللت التراجم معلومات دفينة تعن
  .والثقافية، وتضيف إفادات ذات أهمية في مجال التصوف المغربي

   ـ آراسة من آتاب ذخيرة محمد المعطى الشرقاوي، تعد تحفة فنية من حيث 
وقد ذيلها ناسخها بكرامات والده محمد الصالح، وبعض . أوضاع الخط

صر التي آانت تصل مراسالته، وردت في ثناياها معلومات تفيد عن األوا
  .شرقاوة بالناصريين

   ـ سفر من آتاب عرائس البيان في حقائق القرآن، ألبي عبد اهللا روزبهان بن 
وتأتي أهمية . أبي نصر البقلي الشيرازي، لقب بالورتجيبي، في نسخة جميلة

هذه النسخة، فضال عن أهمية الموضوع، من أن الكتاب عامة قد أضحى في 
  . ال نعرف له إال طبعة قديمة على الحجرعداد المخطوط، إذ
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   ـ رسالة في آرامات أبي عبد اهللا َمحمد ابن ناصر الدرعي، شيخ تامَكروت 
األآبر، ألبي إسحاق إبراهيم بن علي الدرعي؛ وهي جديدة لم يسبق ألحد من 

  .أهل الشأن أن ذآرها
، يتضمن أسئلة    ـ مؤلف في النوازل، ألبي عبد اهللا محمد بن عبد اهللا الدليمي

وتكمن أهميتها في آونها تسجل . وأجوبة لها اتصال بمعاش الناس ومعادهم
جهة (بعض تهممات أهل بادية السفح الجنوبي لألطلس الكبير األوسط

  .ومعلوم أن بعض نسخها معروفة عند الباحثين). ورزازات
ن  ـ مجموع يحتوي على ستة تصانيف، من بينها شرح على الزقاقية، لمحمد ب

  .محمد بن عبد اهللا الدليمي؛ وهو قليل التداول
.  ـ آتاب إزالة اللبس عن حقيقة النفس، من تأليف إدريس بن أحمد الفضيلي

ولعل النسخة المنوه بها  .يتناول الكتاب بعض النصائح وآداب التربية الصوفية
    .بخط المؤلف

د المرابط ـ آتاب الفوائد المرضية للنفس الزآية لمحمد بن أحمد بن محم
وآال . وهو مؤلف في األحكام والمواعظ والفوائد. اليعقوبي السماللي

  .المخطوطين يظهر ألول مرة
ـ مجموع يتضمن مراسالت مختلفة، رسمية وإخوانية ترجع إلى الفترة 

تفيد . المعاصرة؛ آثير منها بخطوط أصحابها، جمعت وضمت داخل غالف
فضال . اعية والسياسية في بالد المغربآلها في تبيان جوانب من الحياة االجتم

  .عن أنها سجل أدبي يمنح صورة عن مستوى الترسل في ذلك العهد
ـ نسخة من نوازل ابن هالل السجلماسي، يبدو أنها عتيقة، إذ آتبت بخط 

  .أندلسي، عليها حواش مفيدة، ضاع بعضها بسبب ما لحقها من الخروم
خة نفيسة آتبت بخط أندلسي ـ جزء من مقصورة حازم القرطاجني، في نس

آما أصابها خرق السوس، فرممت ترميما أضر . جيد، لكنها مبتورة األخير
  .ببعض حواشيها

تكمن أهميته . ـ الدرر المنتشرة في األحاديث المشتهرة، لجالل الدين السيوطي
  .فيما آتب، تعليقا وشرحا لمتنه، على طرره وحواشيه

حمد البدوي زويتن، في آداب التربية ـ رسالة صوفية إخوانية من تأليف أ
  .الصوفية، آما يراها المؤلف

ـ تحفة األريب ونزهة اللبيب، من تأليف أبي مدين عبد اهللا الفاسي الفهري؛ 
وهي مفيدة في االطالع على جانب من األدب والمحاضرات والمسامرات في 

  .بالد المغرب، زمن المؤلف
الحطاب؛ وهي نسخة مقابلة بخط محمد ، لمؤلفه )السفر األول(ـ مواهب الجليل

  .1182 رمضان 18 جسوس بتاريخ اسمبن ق
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وعلى الرغم عن انتشار هذا الكتاب، . ـ تحفة الحكام البن عاصم األندلسي
فالنسخة المكتشفة المكتوبة بخط مغربي مجوهر، عليها طرر وتعليقات، وهي 

  .هـ بمالقة 827مقابلة على مبيضة المؤلف، ومؤرخة في ربيع األول عام 
 التجيبي، شهر بالزقاق؛ عليها اسمـ المنهج المنتخب ألبي الحسن علي بن الق

  . هـ 1110 ربيع الثاني عام 27وقد تم نسخها يوم السبت . طرر وتعليقات
  .1180 ربيع الثاني عام 2ـ نسخة ثانية منها، تم نسخها يوم اإلثنين 

أحمد ميارة، في نسخة تامة ، لمحمد بن )منظومة(ـ تذييل على المنهج المنتخب
  .بخط جميل

ـ اإلشارات السنية في شرح المباحث األصلية، لمحمد بن علي الشاطبي 
  .1181 ذي القعدة عام 13األندلسي، نسخت يوم السبت 

ـ مجموع يحتوي على نقول في فنون مختلفة، وتقاييد ومنظومات غير مرتبة؛ 
االجتماع؛ فضال عن نسخة من قد تفيد الباحثين في مجاالت التاريخ واألدب و

  .الرسائل الناصرية للشيخ ابن ناصر، ونسخة من فهرسة الحسين ابن ناصر
  .ـ أجوبة محمد بن سحنون، وهي أجوبة قليلة الوجود، لكنها ناقصة

ـ منظومة في الطعام وبيعه لعبد الرحمن التلمساني السنوسي، قد تفيد الباحث 
عهد المؤلف، والمشاآل المتصلة بها، في معرفة أنواع األطعمة السائدة في 

وبالمتاجرة فيها، وأسعار المواد وما إلى ذلك من معلومات ال تجود بها 
  .   المصادر التقليدية المعروفة

ـ المبتدآت من خلق األرضين والسماوات، لمحمد بن عبد اهللا الكسائي، وهو 
  .بخط مشرقي نسخي

دش، أجاب به عن أسئلة وجهها ـ جواب القاضي أبي الحسن علي التسولي، امدي
وقد آتبت النسخة برسم أحد . إليه األمير عبد القادر بن محيي الدين الجزائري
  . أحفاد الشيخ صالح بن المعطى الشرقاوي التادلي

  .ـ منظومات منسوبة ألبي علي الحسن بن مسعود اليوسي
 بن ـ مختصر مستعذب األخبار بأطيب األخبار ألبي مدين بن أحمد بن محمد

عبد القادر الفاسي؛ وهو شرح لمختصر أبي الحسن بن فارس الرازي في 
  .السيرة النبوية

ـ شرح أنموذج لنظم المقوالت من تأليف أحمد السجاعي، مؤلف في المنطق 
 ربيع األول 6وقد انتهى من تأليفه يوم الخميس . ضمن مجموع، في حالة جيدة

  . هـ 1329 شوال عام 4اء  هـ؛ والنسخة مؤرخة في يوم األربع1182عام 
ـ أرجوزة في الفقه من وضع عبد الرحمن بن عبد اهللا الجشتيمي، في نسخة 

وهي . 1329جيدة تامة ضمن مجموع نسخ بتاريخ فاتح ربيع النبوي عام 
إبان ) مجاطة(فضال عن أنها تبين انشغاالت جانب من سكان القطر السوسي
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ب، فهي تؤآد مدى ارتباط أولئك مرحلة ما قبل الحماية الفرنسية على المغر
السكان بالحكم المرآزي في آل ما له صلة بالشريعة الغراء، على عكس بعض 

  . الدعوات المغرضة التي تحاول ترسيخ مبدأ سيبة تلك الجهة
تكمن أهميته . ـ تقييد في األجوبة والنوازل، لمؤلف غير مذآور، ضمن مجموع

وانشغاالتهم اليومية؛ ) مجاطة(سفي آونه وعاء لهموم مجموعة من سكان سو
قد تفيد الباحث في التاريخ و االجتماع، في مرحلة ما قبل الحماية الفرنسية على 

  .بالد المغرب
ـ شرح أرجوزة الطيب بن آيران الفاسي في المجاز واالستعارات، لمحمد 

  .العربي بن إبراهيم السماللي اليعقوبي األدوزي
تعد هذه . الرغاب ألحمد بن سليمان الرسموآيـ معونة الكتاب على فتح أجنحة 

النسخة من أوثق النسخ ألنها اختصرت بقلم المؤلف، وألنها نسخت في 
  ). هـ1113 صفر عام 11تم نسخها يوم االثنين (حياته

ـ إيضاح األسرار المصونة في علم الجواهر المكنونة في صدق الفرائض 
  . المسنونة، من تأليف الرسموآي سابق الذآر

بسوس، لعبد اهللا الخصاصي، ) لخصاص( تقييد  حول السكك ببلدة خصاصةـ
مفيد في معرفة أحوال صرف ) ورقتان(وهو على الرغم من صغر حجمه

 وبين تاريخ 1241العملة المغربية، وما طرأ على قيمتها من تدهور، فيما بين 
  ). هـ1283(النسخ 

وضعها عمر بن عبد ، "بيان تواريخ سكك الملوك المغربية"ـ ورقة تضمنت 
  .العزيز الجرسيفي

ـ تقييد في ذآر مشايخ المؤلف ومشايخهم وحميد سيرهم وأخبارهم ووفياتهم 
أال يكون نسخة ـ لحقها ما لحقها ـ . وأقطارهم، ألبي زيد عبد الرحمن التمنرتي

  من آتابه المعروف، الفوائد الجمة؟ 
دب، ألنه يتضمن فوائد حول  مهما يكن، فالكتاب مفيد للباحثين في التاريخ واأل
فضال عن أن النسخة ثمينة . القطر السوسي في القرن الحادي، ال تلتمس إال منه

  .  هـ 1161 شعبان عام 4ألنها نسخت يوم األربعاء 
وهذه النسخة . ـ آتاب رياض األنس، لمؤلفه أبي زيد عبد الرحمن الثعالبي

  .مغربية، إذ آتبت  بخط مغربي مجوهر
تقع وفياتهم فيما بين . ات أآبر العلماء، نظن أنهم من أهل الرباطـ تاريخ وفي

  .وهو غير مرتب الوفيات. ، وقع إغفال مؤلفه1314 و1213
ـ تحقيق نسب الشرفاء الوآيليين المخوضيين، من تأليف عبد العزيز بن محمد 

  .والنسخة ذات أهمية بالغة ألنها مسودة المؤلف. بن إدريس الحسيني العراقي
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، تتضمن تقييدا عن حرب تطوان، وخطبتين 15موعة أوراق، عددها ـ مج
منبريتين حول الموضوع ذاته، اختصت إحداهما بالحديث عن الهزيمة؛ وتقييدا 
بوفيات بعض العلماء، ثم خطبة محمد بن جعفر بن الطالب بن سودة، خطيب 

رة وقد ذيلت هذه األوراق بخبر عن ثو. 1271جامع األندلس، تذآر وباء عام 
  .  1278الجياللي الروَآي ببالد الغرب عام 

  .ـ جزء من مقصورة حازم القرطاجني، آتبت بخط أندلسي عتيق
  :مؤلفات في الطب

ـ ذهاب الكسوف ونفي الظلماء في علم الطب والحكماء، من تأليف محمد بن 
  ".إخوانه"محمد حجيرة، وضعه مختصرا استجابة لطلب أحد 

  . في األربعة األزمنة، ألفه محمد بن علي الصنهاجيـ المنافع البينة وما يصلح
  . ـ المنظومة الشقرونية في طب المآآل، من تأليف عبد القادر شقرون المكناسي

يتضمن وصفات، وتعريفات . ـ تأليف في الطب ألبي عبد اهللا محمد العياشي
  .ببعض المفردات الطبية والعالجية

ه وصفات لبعض األمراض ـ آتاب في الطب، مجهول المؤلف، أعد مؤلف
  .السائدة في عهده

ـ تأليف في صنعة الطب، لمؤلف غير مذآور؛ تم تأليفه بإشارة الشيخ حسن بن 
  .علي العجمي

وتفيد هذه الكتب في معرفة األدواء السائدة قديما، آما تبين الكيفية التي آان 
  . القدامى يتعاملون بها مع األمراض واألوبئة

 قدمت مخطوطات أخرى في فنون الفقه واألصول إلى جانب هذه النماذج
والتفسير والحديث والنحو والقراءات والرسم والعروض والتوقيت والمديح 

  .النبوي والتصوف
  :ـ آنانيش

ـ آناش نسخت به الرسوم المخرجة من بنيقة الرباط، وهي تتصل ببعض المدن 
  .    المغربية مثل الجديدة وأسفي وسال وتارودانت وطنجة

ناش عدلي، نسخت به رسوم متنوعة؛ وبه إحصاء متروك السيد الحاج ـ آ
  .محمد بن عبد الغني بن المدني بنيس، وقسمته بين الورثة

ـ آناش عدلي، نسخت به ستة رسوم، وعليه توقيع قاضي مقصورة السماط 
  .1363 شوال عام 10اعيل بن المامون اإلدريسي، نسخ في اسمبالقرويين، 

حصاء متروك السيد الطيب بن العباس الفاسي، والمحاسبة ـ آناش عدلي، به إ
المتعلقة بولد محجور له، وعليه توقيع وطابع قاضي الدار البيضاء، المدعو 

  .وقد ألحقت به أربع وثائق عدلية أصلية. رشيد الدرقاوي

 38



 فضال عن هذا، توصلت اللجن بمجموعة من الوثائق من بينها مراسالت 
  : سلطانية ومستندات منهارسمية وإخوانية، وظهائر

ـ مجموعة أولى تتضمن عشر وثائق تتصل تسع منها بالنزاع حول مشيخة 
الزاوية الناصرية بتامَكروت، والذي حدث بين الشيخين أحمد بن أبي بكر وابن 
أخيه محمد الحنفي، والعاشرة رسالة من السلطان موالي عبد العزيز إلى القائد 

وهي تصف جانبا من .  مواليا لذلك السلطانعبد المالك المتوَآي الذي ظل
وآلها . 1326/1908الحرآة الحفيظية؛ وانقسام الرأي في المغرب سنة 

  . مستندات تظهر ألول مرة
. ـ مجموعة ثانية تتضمن ستا وثالثين وثيقة تتصل بحياة قسم من قبيلة حاحا

لقرن ا(وهي ذات فائدة بالنسبة للباحثين في جوانب من التاريخ واالجتماع
13/19.(  

ـ مجموعة ثالثة تتضمن ثماني وثائق، أقدمها ممهورة من لدن السلطان أحمد 
وتفيد في . المنصور الذهبي؛ وآخرها ظهير للسلطان المولى عبد العزيز

التأريخ للمرابطين أوالد الشيخ سيدي سعيد الَكوط الذين ال نعرف عنهم إال 
  .القليل

ث في العد والضبط والرسم، إلي مصحفين ومسك الختام، نشير لمن يتهمم بالبح
  :   نفيسين

ـ نسخة من المصحف الشريف آتبت بخط مشرقي نسخي، مؤطر ومزخرف 
  .باأللوان وماء الذهب

إفريقي، على ورق /ـ نسخة من المصحف الشريف، مكتوبة بخط تونسي
  .صقيل
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  دي عبد اهللا كنون الحسني مكتبة سي
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 41



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 42



  

  مكتبة 

  اهللا كنون الحسني  دسيدي عب

  بمدينة طنجة

  

  
     المرابط الترغـي الدكتور عبداهللا: إعداد                                   

  
  
  

ة آنون  بمدين اهللا  د عبلعامة  في المغرب مكتبة سيديامن المكتبات 

ء والباحثين والمستفيدين  وهي مكتبة حبسية أوقفها في سبيل اهللا على القرا،طنجة

 بن عبد الصمد آنون الحسني عبدا هللالعالمة الكبير واألديب الشهير  سيدي  ،منها

  .1989 يوليوز 9 موافق 1409 الحجة عام ذي 5 يوم  السبت المتوفى بمدينة طنجة

ل مبناها إطارا زجاجيا معلقا على والزائر لهذه المكتبة سيصادف داخ

التحبيس لهذه المكتبة وعليها إشهاد العدول وتأدية ثيقة الحائط يحمل صورة من و

وضمن هذه الوثيقة الشروط التي استحضرها العالمة . قاضي التوثيق بطنجة آنداك

 آنون الحسني لحظة  آتابة نص التحبيس ، وذلك للمحافظة على ما عبدا هللاسيدي 

  .ذه المكتبة من آتب ووثائق ودوريات وصحفتضمه ه

اهللا آنون إلى مقرها  وقد نقلت هذه المكتبة من بيت األستاذ سيدي عبد

 نوفمبر 28كان افتتاحها يوم  لها،  فالحالي بموافقته وحضوره وشهوده الحي
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 من الباحثين والطلبة ال الوافدين عليهاب،  لتبدأ من هذا التاريخ في استق1985

  .غيرهم من زوار المكتبةوالقراء و

  

  :وضمت المكتبة يوم افتتاحها عددا من األعمال التأليفية هي  
  

  . آتاب مخطوط ،  مع آمية  آبيرة من الوثائق والتقاييد المخطوطة700 

 آتاب مطبوع، وضمنها عدد غير قليل من  المطبوعات الحجرية 12000 

  .الفاسية، والكثير من المطبوعات القديمة والنادرة

،  وبخاصة ما آان يصدر ية آبيرة من المجالت والجرائد العربيةآم 

بطنجة ومدن الشمال أوال،  وبمدن المغرب األخرى ثانيا،  وببقية الوطن 

  .العربي  واإلسالمي ثالثا

طوطة المنفلتة  واألوراق المخباإلضافة إلى جزء آبير من الخروم 

األستاذ آنون م صور والمختلفة األشكال والخطوط والفنون، ومعها جناح يض

واألوسمة  والنياشين  والمعلقات  الخاصة بالرجل ،  وبعض األدوات ومواد 

 .الكتابة
  

  األستاذ سيدي عبدهذه المكتبة هو مما آان في مكتبةوالمالحظ أن مواد 

اهللا آنون،  مما جمعه طيلة حياته بنفسه وما تحصل بين يديه من إرث أو شراء أو 

 ذ، إتهامن مخطوطا ما ـيـ والسا ما آان خاصا بأسرة آنونولم يدخل ضمنه. ةهدي

محبسة على األبناء الذآور من آنون  هامي محمد التخآانت هذه ومنذ عهد الجد الشي

 انتقل التحبيس  إلى خزانة الفرويين فإن انقطع فرع الذآور. ا تناسلوااألسرة  مهم

   التحبيس في وثيقـةلذلك آانت آتب األسرة الكنونية ليس مما يدخل في. بفاس

  .اهللا آنون مكتبة سيدي عبد
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نة طنجة بهذه المكتبة الحبسية التي أوقفها األستاذ قد أنعم اهللا على مديو

لساآنة طنجة اهللا آنون الحسني، فكانت نعم العوض عن آل مكتبة أخرى  سيدي عبد

  .راء في المغرب والبالد العربيةولبقية الباحثين والق

لموادها  المكتبة ووضعت لها بطائق ولوائح لكتبها وبت مواد هذهرتوقد 

 ، يستفيد منها الباحث والراغب  وعلى العلوم الفنون،ية مرتبة على الحروف األبجد

  .في االطالع والقراءة،  ويصل إلى مقصوده بواسطتها بسرعة آبيرة

وبعد ذلك صدر عن وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية فهرس في جزء 

  ونشر.مرتبة بأرقامها ومرفقة بأوصافها، ةطوطات الموجودة بالمكتبآبير ضم المخ

 عملة بالمكتبة باعتبارها الئحة المطبوعات الحجرية المتواجدة ضمن هذا الفهرس

  . قليلة الوجودنادرة

 نرى أن موادها ،على يوم افتتاح هذه المكتبة سنة 25وبعد مرور واليوم 

رى للباحثين مة بما تقدمه من خدمات آبوأنها أصبحت مكتبة ها مو باستمرار،تن

  . واالستفادة من البحثلسهلةاوالطالب وغيرهم بتيسير ظروف القراءة 

وقد أصبحت مكتبة األستاذ سيدي عبد اهللا  آنون اليوم  تضم  جناحا  مكونا 

  .من المخطوطات والوثائق والتقاييد
  

،  مخطوط قد تجاوز ألفا ومائة المخطوطات في وضعه الحالي فرصيد-1  

  :وذلك بعد
  

 ببعض األعمال الكاملة   العودة إلى مراجعة الخروم  وتصفيتها والخروج منها أ ــ

  . التي أثرت رصيد المكتبة الكتب المخطوطةمن
  

،  وبخاصة  ما  آتب مخطوطة إضافة بعض المكتبات إليها بما يتمثل فيها  منب ــ

إذ نما ) 1996ت ( الحسني  الصمد آنونالحفيظ بن عبد حملته مكتبة سيدي عبد

 مخطوطة جديدة  آانت 150 بما يزيد على معها رصيد المكتبة من المخطوطات

.  الحفيظ آنون  حصل  عليها باإلرث أو بالشراء أو النسخ أو اإلهداء ملكا للشيخ عبد
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 آنون بنفسه أوالحفيظ  يضاف إليها أصول مخطوطات الكتب التي ألفها الشيخ عبد

  . مكتبتهآانت تضمه بعض أقاربه مما

 ما جاء عن طريق إهداء المخطوطات األصلية أو المصورات لها إلى المكتبة ج ــ

 سبق لهم ارتياد هذه المكتبة أو ممن  ما يزالون من طرف عدد من الباحثين الذين

  . ويؤمون المكتبةيعملون  في البحث
  

لف وثيقة ويبلغ رصيد الوثائق والتقاييد المختلفة قرابة  ثالثين أ -2  

ومنها وثائق شرعية . وثائق خاصة بأسرة  آنون  بفاس وطنجة منها. وتقييد

ومنها وثائق رسمية من ظهائر ورسائل وغيرها ، تخص مدينة طنجة . آثيرة

  . شمال المغرب وجنوبه عامة خاصة ، وبقيةوأهاليها وتاريخها
  

 :كتب المطبوعة فيضم اليوم أما جناح ال
  

بسة الكتب األصلية المح آتاب تجمع رصيدها من 14000 ما يزيد على  -أ 

 :بات  المهداة وهي من طريق المكت آتاب 12000وعددها  

) 2002ت (مكتبة المقاوم المجاهد الحاج مصطفى بن عثمان الصنهاجي 

التاريخية  اب، أهمها بعض النوادر من الكتب آت 300وبها ما يزيد على 

  .للغات العربية  واألجنبيةوبينها آتب  با. والموسوعات الكبيرة

 ، وقد آان قاضيا بطنجة وقامت حسون محمد مكتبة  القاضي العالمة  

أآثرها   مجلد، 600ته بإهداء خزانته إلى مكتبة آنون بطنجة، وعددها أسر

  .فقهي وقانوني

 150باإلضافة إلى  -وآانت تضم . الحفيظ آنون  سيدي عبدمكتبة العالمة 

وبينها عدد ال يستهان به . من الكتب المطبوعة مجموعة  آبيرة مخطوطا ـ

  . القديمةتنوادر المطبوعامن المطبوعات الحجرية الفاسية ومجموعة من 

 آتابا في فنون الفقه 250مكتبة الواعظ محمد المصمودي وعددها  

  .والطبقات والتصوف
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متنوعة  آتابا، وهي 150 وعددها يزيد على مكتبة األستاذ أحمد الشمس، 

  .الفنون العلمية المتداولة آل تشمل

، وهي تزيد على )2001ت( السميحي مكتبة األستاذ األديب عبد القادر 

 آتابا في الشعر والرواية والمسرح والدراسات األدبية الحديثة 450

  .والمعاصرة

ني رزقه اهللا الصحة مكتبة األستاذ سيدي محمد بن مصطفى الريسو 

امرة تضم وهي مكتبة ع. ة آنون أول مكتبة أهديت لمكتبوالعافية، وآانت

  .نية والتاريخية وغيرهاآثيرا من التآليف القانو

 مجموعة من اإلهداءات المختلفة التي تتصل بها المكتبة من إضافة إلى 

فراد األساتذة الباحثين وغيرهـم، إما من مكتباتهم الخاصة، أو عدد من األ

 لمؤسسات العلميةها، ومن عدد من ا يصدرونمِؤلفاتهم وإبداعاتهـم التي

والثقافية واإلدارية مما يكون لها نشاط في التثقيف  والتنمية الفكرية 

 .واالجتماعية
  

 عنوان ما بين دورية 1000 والجرائد والمجالت، وهي في حدود الدوريات -ب 

  . وغيرها ناقصة،مكتملة األجزاء
  

طاريح لنيل وهي تتراوح بين األ. صيد من البحوث الجامعية المرقونةوجود ر -ج 

، والدراسات المعمقة وبحوث اإلجازة إلى رسائل دبلوم الدراسات العليا ، الدآتوراه

  .وهي مادة مهمة تلبي رغبة الطالب الباحث الذي يجد فيها ضالته . وغيرها
  

 آتاب، تتوزع بين آتب 6300خزانة آتب اللغات األجنبية وعددها يفوق  - د

النشر  الكبيرة التي عرفت وبينها آثير من الكتب. اإلسبانية والفرنسية واالنجليزية

ب العلم ، يقصدها طالفي أواخر القرن التاسع عشر، مما يجعلها ذات أهمية آبرى

  . وغيرهوالبحث وممارسوه على الصعيد الجامعي
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ستفادة يرتاده الطلبة ع للبحث واالهي مكتبة آنون اليوم، وهي موضتلكم 

 من طالب جامعة عبد المالك  الدراسية والجامعية،جميع مستوياتهمعلى والباحثون 

 ومن باحثين من بقية المدن المغربية وجامعاتها، ومن  وطنجة،السعدي بتطوان

  .األساتذة والباحثين من خارج المغرب  من العالم العربي وغيره

مله الخيري اهللا آنون الحسني وجازاه على ع   رحم اهللا األستاذ سيدي عبد

اء، وأنعم اهللا عليه بسكنى أعالي الجنان مع النبيئين والصديقين أحسن الجزهذا 

  .والشهداء والصالحين
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  نافذة على علم المخطوطات
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  ما المخطوط ؟

  إعداد الدكتور أحمد شوقي بنبين

  ،337مجلة دعوة الحق، العدد (
      ، العدد األول،45 السنة 

    )م2004يونيو -ماي  

  

  ما المخطوط ؟ 
 من حيث تاريخها ،جرت عادة الباحثين المهتمين بالمخطوطات

 أن ال ،وفهرستها ونسخها وتوثيقها وتحقيقها وما ماثل هذه الموضوعات
يتعرضوا للكالم عن آلمة مخطوط من حيث التأثيل والتأصيل اللغوي ومن 

ا بعض الغربيين وقد برر هذ. حيث استعمالها ألول مرة في النصوص العربية
المختصين في هذا المجال بكون اللغة العربية ما زالت تفتقر إلى معجم 
تاريخي يحدد تاريخ األلفاظ ويشير إلى النصوص األولى التي ظهر فيها اللفظ 

 .ربيةغعلى غرار معاجم اللغات ال

  

   مخطوط  ظ المفهوم الداللي للف- 1
  بداية ظهور المصطلح - 2
  ماهية المخطوط العربي اإلسالمي - 3

ال يقبلون استعمال لفظ مخطوط إال إذا ألحق بكلمة آتاب، فيقولون 
.  آل ما آتب باليد يعتبر بالضرورة مخطوطاالكتاب المخطوط ألنه ليس

فشواهد القبور وما نقش على األحجار وما نقر على الصخور ال يمكن 
إن الكتابة باليد ليست ضرورية في ذاتها بالمفهوم . اعتبارها مخطوطا

فلنبحث اآلن في مادة هذا اللفظ في اللغة مع محاولة .  للمخطوط)1(الفيلولوجي
لك باستشارة المعاجم واستقراء النصوص التي يمكنها أن رصد بداية تداوله وذ

ومن الطبيعي عند أهل اللغة أن يبحثوا   )2(. تمدنا بمعلومات عن بدء استعماله
ومن : عن جذور الكلمات في أول نص عربي تم جمعه أال وهو القرآن الكريم
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له يقرأ في آتاب اهللا يجد أن اإلشارة الوحيدة لهذا الجدر هي ما جاء في قو
وما آنت تتلو من قبله من آتاب وال تخطه بيمينك، (تعالى في سورة العنكبوت 

 اسمفجاءت المادة بصيغة الفعل وال أثر لصيغة  )3(). إذا الرتاب المبطلون
  . المفعول الذي هو موضوع البحث

    مخطوط  المفهوم الداللي للفظ- 1

سالمية إلى العصور ولن يجد المستقرئ لدواوين الشعر العربي منذ الفترة اإل
آما تخلو معاجم العربية منها باستثناء ما جاء . المتأخرة أثرا لكلمة مخطوط

تـ (وتاج العروس للزبيدي ) هـ538تـ (أساسا البالغة للزمخشري "عنها في 
وجاء في ". خط الكتاب يخطه، وآتاب مخطوط: "جاء في األول). هـ120
قى العربية خلوا من هذا اللفظ وتب". آتاب مخطوط أي مكتوب فيه: "الثاني

حتى اختراع الطباعة التي ستحدث تحوال في الحضارة العربية، وتفرز 
  ".مطبوع"ليظهر لوال ظهور ما يقابله وهو آلمة  مخطوّط ما آان"مصطلح 

ظهر فيه اللفظ  ويصعب على الباحث في الوقت الراهن تحديد أول نص عربي
لنصوص الحديثة المتعلقة باآتشاف شامل لكل ا  ألن ذلك يدعو إلى استقراء

 اللفظ مع ظهور الطباعة حجرية آانت أو أنوالذي ال شك فيه هو . الطباعة
آذلك في  ولم يكن هذا الحدث خاصا باللغة العربية وحدها بل حدث هذا. سلكية

  .اللغات األخرى التي عرفت بالدها هذا االآتشاف الجديد

يجد انه    )manuscrite(نسية إن الباحث في لفظ مخطوط في اللغة الفر
أي في نهاية ) م1594(استعمل ألول مرة في أحد نصوص هذه اللغة في سنة 

وعلى الرغم من آون اللفظ لفظا التينيا . للميالد  القرن السادس عشر
)manuxcriptum ( فإن الفرنسيين استعاروه من اللغة اإليطالية التي عرفت

وقد  . )4( إلى التمسك بالنهضة الحديثةاستعمال اللفظ قبل فرنسا بحكم سبقها
الالتيني في مقابل مطبوع منذ بداية  )libri ()5(أطلقوا على المخطوط لفظ

الطباعة، أما اللفظ المتداول الذي ظل طوال العصر الوسيط يطلق على الكتاب 
وهو لفظ التيني ويعني  ) codex( الذي لم يكن إال مخطوطا فهو الكراس أو 

قبل الخوض في المفهوم الداللي لهذا اللفظ نشير أسن و   )6(".آتاب"
 الفيلولوجيين 
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   بداية ظهور المصطلح- 2

  ولن يجد المستقرئ لدواوين الشعر العربي منذ الفترة اإلسالمية إلى العصور 

األخيرة أثرا لكلمة مخطوط آما تخلو معاجم العربية منها باستثناء ما جاء عنها 
). هـ1205(وتاج العروس للزبيدي ) هـ538 (في أساس البالغة للزمخشري

آتاب : "وجاء في الثاني". خط الكتاب يخطه، وآتاب مخطوط: "جاء في األول
وتبقى العربية خلوا من هذا اللفظ حتى اختراع ". مخطوط أي مكتوب فيه

" مخطوط"الطباعة التي ستحدث تحوال في الحضارة العربية وتفرز مصطلح 
ويصعب على الباحث ". مطبوع" ما يقابله وهو آلمة ما آان ليظهر لوال ظهور

في الوقت الراهن تحديد أول نص عربي ظهر فيه اللفظ ألن ذلك يدعو إلى 
والذي ال شك . استقراء شامل لكل النصوص الحديثة المتعلقة باآتشاف الطباعة
ولم يكن هذا . فيه هو أن اللفظ مع ظهور الطباعة حجرية آانت أو سلكية

 باللغة العربية وحدها بل حدث هذا آذلك في اللغات األخرى التي الحدث خاصا
إن الباحث في لفظ مخطوط في اللغة . عرفت بالدها هذا االآتشاف الجديد

يجد أنه استعمل ألول مرة في أحد نصوص هذه ) manuscrite(الفرنسية 
وعلى الرغم . م أي في نهاية القرن السادس عشر للميالد1594اللغة في سنة 

فإن الفرنسيين استعاروه من  ) manuscriptum( ن آون اللفظ لفظا التينيا م
اللغة اإليطالية التي عرفت استعمال اللفظ قبل فرنسا بحكم سبقها إلى التمسك 

  . بالنهضة الحديثة

الالتيني فإنه ظهر في هذه اللغة منذ القرن الثالث ) manuscriptum(أما لفظ 
صبح يعنيه آمقابل للمطبوع في عصر النهضة بل ولم يكن يعني ما أ. الميالدي

آان يدل على النسخة التي يخطها المؤلف بيده ال بيد غيره والتي أصبح يطلق 
ونسميها نحن    )autographe ()7(عليها اليوم في الغرب لفظ أوتوغراف

والدليل على ذلك هو أن المفكر الالتيني في القرن . العرب النسخة األصلية
استعمل آلمة منوسكربتوم ) cicéron(د شيشرون ميالاألول قبل ال

)manuscriptum ( وهي أوراق " أوراق خاصة"اثنتا عشرة مرة بمفهوم
ولم تكن اللغة اليونانية لتختلف عن اللغة الالتينية في هذا . خطها بيده
فلفظ مخطوط اليوناني الذي ظهر في هذه اللغة في القرن الثاني قبل . االستعمال
ولم تصبح في مقابل . ان يعني تلكم النسخة التي خطها المؤلف بيدهالميالد آ

وقد أطلق على المخطوط . المطبوع إال بعد عصر الطباعة شأن اللفظة الالتينية
  . اليوناني مصطلحات أخرى طوال العصر الوسيط
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أما العرب فقد سموا الكتاب المخطوط تسميات متعددة تختلف باختالف 
ليه في القرن األول الهجري الرقيم، الزبور المصحف فقد أطلقوا ع. العصور

الجلد، الجزء، المجلدة، الكناش )9(، السفر، الرسالة، الكراسة، )بفتح الميم( )8(
  . وغيرها  )11(الدفتر  )10(أو الكناشة، 

وقد أطلق على الكتاب في عصر التدوين والتأليف الديوان أو المدون والتأليف 
وابتداء من القرن الرابع للهجرة حين . لمصنفأو المؤلف والتصنيف أو ا

اآتملت النهضة العلمية والتأليفية في المجتمع العربي أصبح يطلق على مصادر 
التراث تسميات مثل الكتب األصول، الكتب األمهات، الكتب األساسية لما  )12(

تحويه من أساسيات العلم، باإلضافة إلى استعمال مصطلحات مثل التقييد، 
" مخطوط"وإن آان ظهور لفظ . وغيرهما آثير )13(ة، الكشكول، الفهرس

مرتبطا بصناعة المطبوع في التراث العربي فإننا نشير أن المغاربة استعملوا 
في مقابل آتاب مطبوع قبل أن يجاوروا المشارقة في " نسخة قلمية"عبارة 

) humanistes(وهذا ما صنعه علماء اإلنسانيات . استعمال لفظ مخطوط
طوال عصر النهضة ) codex(الالتيني عوض لفظ  )14(ندما لجأوا إلى لفظع

للميالد حينما اصطلحوا على لفظ أي إلى نهاية القرن السادس عشر 
)manuscrite ( الالتيني والذي سبق اإليطاليون إلى استعماله لنفس الغاية قبل

  . الفرنسيين

ديكس الالتيني الذي ومن حيث الشكل فإن المخطوط العربي استعار شكل الكو
. وهو الشكل الذي مازال يحتفظ به الكتاب حتى اليوم )15(. آان عموديا

ومعلوم أن الكوديكس ظهر تاريخيا في نهاية العصر القديم بعد انتقاله من 
وآان الالتينيون يطلقون عليه . الكتاب الملف أو اللفافة

ه االهتمام وبما أن هذا البحث لم يكن من شأن   ).volumen(  )16(لفظ
بالجوانب العلمية والباليوغرافية والكوديكولوجية للكتاب المخطوط فإننا نرى 
من الواجب توضيح بعض النعوت التي ألصقت بالكتاب المخطوط في مختلف 
أنواع التراث خصوصا بعدما أصبح موضع دراسة المختصين من حيث علمه 

 باإلشارة إلى بعضها في وال ندعي أننا سنحيط بها جميعا بل سنكتفي. وتاريخه
إن أول ما يجب توضيحه في . انتظار تخصيص هذا الموضوع ببحث خاص

 . هذا المجال هو ما يسمى بالمخطوط العربي اإلسالمي
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  ماهية المخطوط العربي اإلسالمي3

  
إن المخطوط العربي اإلسالمي هو المخطوط الذي تناول موضوعا من 

 العلمية باللغة العربية ونسخ بالحرف الموضوعات األدبية أو الفلسفية أو
ويتسع ليشمل مخطوطات الدول اإلسالمية غير العربية آلغات إفريقيا . العربي

السوداء واللغات الحامية آاألمازيغية واللغات الهندية األوربية آالفارسية 
أو الباآستانية والعثمانية والترآية وغيرها من ) urdu(واألفغانية واألوردو 

وقد تتبعها العالم . شعوب اإلسالمية التي استعارت حرف القرآن للكتابةلغات ال
وأحصاها فوجدها مائة وتسعة وعشرين ) G.Roper(األوربي جوفروا روبير

  . لغة) 129(

ويدخل في هذا اإلطار المخطوط الذي عالج موضوعا عربيا ولكنه بهجائيات 
لدولية تحتفظ بمجموعات إن األرصدة العربية التي تمأل الخزائن ا. غير عربية

من المخطوطات العربية نسخت بالحرف العبري آبعض مؤلفات ابن رشد 
أو نسخت بالحرف الالتيني أو آتبت بالحرف الكرشوني وهو   )17(الحفيد، 

. الخط السريالي المستعمل في أحد األديرة المسيحية في سورية يسمى آرشونة
جد المخطوط العربي المسيحي، وفي مقابل المخطوط العربي اإلسالمي ن )18(

إنه ذلكم الكتاب الذي يكون صاحبه مسيحيا لكنه يكتب باللغة العربية ويتناول 
ومن األمثلة على ذلك . فيه موضوعا عربيا أو يعالج قضايا عقائدية مسيحية

 هـ، من نصارى دمشق 726مؤلفات الكاتب المسيحي فضل اهللا الصقاعي 
بن خلكان آما وضع ذيال عليه وسماه تالي وضع مختصرا لوفيات األعيان ال

آما وضع مؤلفون نصارى آتبا بالعربية أبرزوا فيها أهم . وفيات األعيان
وقد اهتم بهذا النوع من المخطوطات المستشرق . القضايا الدينية المسيحية

 1974 و1972فوضع في سنة ) G.Troupeau" (جيرار طروبو"الفرنسي 
ربي المسيحي المحفوظ بالخزانة الوطنية فهرسا في مجلدين للرصيد الع

ومن بين التسميات التي سمي بها المخطوط ما اصطلح عليه   )19(. الفرنسية
ويطلق على ) manuscrit universitaire(في الغرب بالمخطوط الجامعي 

الكتاب الذي يتضمن المواد األساسية التي تدرس بالجامعات الغربية في نهاية 
الطب والالهوت والقانون والفنون : ر الوسيط وهيالعصر في نهاية العص

ومنها آذلك ما . الحرة، وال يعتبر المخطوط جامعيا ما لم يتناول هذه العلوم
نعتوه بالمخطوط الحديث وهو ذلكم الكتاب الذي خطه المؤلف بيده وقدمه 
للطابع أو الناشر، وهو مصطلح حديث النشأة ظهر بعد اآتشاف صناعة 
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فالهجين في العربية .  أيضا ما اصطلح عليه بالمخطوط الهجينومنها. الطباعة
ويطلق هذا الوصف على المخطوط الذي يتم . من آان أبوه عربيا وأمه أعجمية

نسخه على مواد آتابية مختلفة آأن ينسخ جزء منه على الرق والجزء اآلخر 
على الورق أو يكتب قسم منه على الكاغد العربي األصيل وقسم آخر على 

لورق األوربي الذي يحمل تلكم العالمة المائية التي يطلق عليها الغربيون ا
)Filigrane (والتي يخلو منها الورق العربي .)20(   

الذي تحتفظ به مكتبة   )21( العربي -ومن األمثلة على هذا ذلكم المعجم الالتيني
سخ على جامعة ليدن بهولندة، ورقتا العنوان والتختيمة من الرق ومعظم المتن ن

وعلى الرغم من اعتبار هذا المعجم استثناء أو مفارقة آوديكولوجية . الورق
. فإن ترآيبة المزدوج يبرز االنتقال التدريجي من الرق إلى الكاغد آمادة للكتابة
. ومن النعوت التي ألصقت بالمخطوط العربي لفظ خزائني نسبة إلى خزانة

لمخطوط األنيق المزخرف هو ا) Bibliophilique(والمخطوط الخزائني 
. المنسوخ نساخة جميلة رائعة برسم خزانة ملك أو أمير أو وجيه من الوجهاء

وقد يكون مصحفا مذهبا أو آتابا مرصعا يكتبه خطاط ماهر، وال تكاد تخلو 
خزانة من الخزانات العالمية من مجموعة من هذا النوع من المخطوطات 

  . تب أو في نظائر الزجاج نادرةتعرض في غالب األحيان في أبهاء المكا

والدعى في اللغة هو الذي ) Bâtard(ومنها آذلك ما يسمى بالمخطوط الدعى 
وفي مجال التراث وهو ذلكم المخطوط الذي لم يقابل على أصل . ال يعرف أبوه

من األصول أو لم يكن في ملك عالم آبير أو لم يرتبط سنده بشيخ من الشيوخ، 
وآان القدماء يقولون، إن الكتب . وف أو ما قارب ذلكأو لم ينسخه نساخ معر

. التي لم تصحح على مؤلفيها ولو بوسائط ال يجوز االعتماد عليها في النقل
وفي مقابل المخطوط الدعى نجد المخطوط األصلي أو النسخة األصلية  )22(
)Original ( وهي التي خطها المؤلف بيده)Autographe ( أو أشرف على

ومن هذه النعوت آذلك ما يسمى عند الغربيين . ها بنفسهنسخها وصحح
الذي يبرز سمات خاصة قد تميزه عن ) Savant(بالمخطوط العلمي 
ثم المخطوط النادر الذي ال توجد منه إال بضع نسخ أو . المخطوطات عامة

. يتميز بصور وزخارف قد تميزه عن باقي المخطوطات آكتاب آليلة ودمنة
وآم هي . يد الذي ال توجد منه إال نسخة واحدة في العالمومنها المخطوط الفر

آثيرة تلكم المخطوطات الفريدة التي تم تحقيقها اعتمادا على تلكم النسخة 
نذآر من بينها طوق الحمامة البن حزم المحفوظة في خزانة جامعة . الوحيدة

ب وآتاب االنتصار ألبي الحسين الخياط المحفوظة بدار الكت. ليدن بهولندة
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بالقاهرة أو آتاب العرجان والبرصان والعميان والحوالن للجاحظ والجزء 
الخامس من آتاب المقتبس البن حيان المحفوظ آالهما في المكتبة العامة 

وقيل المخطوط المؤرخ للمخطوط الذي يحمل تقييد . والخزانة الملكية بالرباط
  . تاريخ النسخختامه تاريخ النسخ، وقيل المخطوط المطلق الذي يخلو من 

حديث في آل اللغات وأن ظهوره " مخطوط"وخالصة القول فإن مصطلح 
وإذا آان االهتمام به آمتن قد بدأ منذ نهاية عصر . أفرزه اآتشاف الطباعة

النهضة الحديثة فإن االشتغال به آقطعة مادية بدأ في القرن الماضي في إطار 
ديكولوجيا بعناية الفيلولوجيين ما يسمى بعلم المخطوط بمفهومه الحديث أو الكو

وإذا آان المخطوط األوربي قد خطا خطوات في هذا اإلطار فإن . الالتين
مازال في المراحل  )23(المخطوط العربي الذي يعتبر أضخم تراث في العالم 

  . األولى من دراسته دراسة مخطوطية علمية

  

  

 :الهوامش

  
اسة العلمية للنصوص األدبية وتعني العناية بتوثيق  الفيلولوجيا بالمفهوم األلماني هي الدر-)1(

وال نعني بها فقه اللغة الذي يدرس اللغة على . النصوص وتحقيقها ونشرها والتعليق عليها
المستويات الصوتية والصرفية والترآيبية أو النحوية والداللية واألسلوبية والبالغية والوزنية 

  . والشعرية
ث يقتصر على دراسة المصطلح من حيث األصل واالستعمال والشكل  نشير إلى أن هذا البح- )2(

وال يتعداه إلى دراسة المخطوط آنص من النصوص أو آقطعة مادية التي من اختصاص علم 
   . Codicologieالمخطوط بمفهومه الحديث الذي يطلق عليه في الغرب لفظ 

  . 47آية:  سورة العنكبوت- )3(
 بالغرب تلكم التي عرفتها مدينة فلورنسا اإليطالية في القرن الخامس  إن إنشاء أول أآاديمية- )4(

ولم تنشأ األآاديمية في فرنسا التي يعتبرها البعض أول أآاديمية حديثة إال في النصف األول . عشر
   . Richelieuم على عهد ريشوليو 1634من القرن السابع عشر للميالد أي في سنة 

)5( - libri -له  لفظ التيني أصliber)  وهوlivreوالمعني التأثيلي للفظ )  في الفرنسية الحديثة "
liber " ونفس الشيء بالنسبة للفظ . قشرة الشجرة التي آانت إحدى مواد الكتابة عند الالتينBiblo 

وهو لحاء الشجر . آتاب في اليونانية، ويعني في أصله قشرة الشجرة التي يكتبون عليها"التي يعني 
   . Biblo الكثيرة االستعمال تصغير للفظ Biblio و .عند العرب

بمعنى مخطوط إال بعد ظهور الطباعة وآانت ) آل يازمة( في اللغة الترآية مثال لم يظهر لفظ - )6(
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  . ترآيا من بين الدول اإلسالمية األولى التي سمحت بدخول الطباعة خصوصا بالحرف العبري
): graphein(ذات وجرافين ): auto(أوتو : ن آلمتينيوناني مرآب م) autographe( لفظ - )7(

وقد ظهرت الكلمة في القرن السابع عشر عند العدول . آتابة وهي النسخة التي نسخها المؤلف بنفسه
ومن العقود انتقل اللفظ إلى . فإذا نسخ العدل عقدا ووقعه فهو أصلي: والمحامين وأصحاب القانون

نسخة أصلية تلكم التي نسخها : فظا مقابال لذلك ونكتفي بقولناالمخطوط وليس عندنا في العربية ل
وال : (ومن يمعن النظر في قوله تعالى. المؤلف أو أشرف على نسخها أو صححها أو ما قارب ذلك

يجد أن الخط مرتبط باليد وأن المخطوط هو يكتبه الكاتب بنفسه، ولو تيسر للغة ) تخطه بيمينك
ي الزمن األول لكان يدل على ما آان يعنيه لفظ مانسكربتم العربية أن تنحت لفظ مخطوط ف

)manuscriptum ( الالتيني ولفظ مخطوط اليوناني من آونه النسخة التي يخطها المؤلف بيده ال
  . يبد غيره

يقول ابن عبد البر في : بفتح الميم آان يعني آتابا في العربية في العصر األول" مصحف" لفظ - )8(
من جملة ما وجد في األندلس اثنان وعشرون مصحفا محالة، آلها من التوراة، "" القصد واألمم"

" وآان في المصاحف مصحف فيه عمل الصنعة وأصباغ اليواقيت... ومصحف آخر محلي بفضة
أما مصحف بضم الميم فحبشية أطلقت على القرآن الكريم بعدما تم جمعه في عهد الخليفة عثمان 

توجد في " نولدآه"حسب المستشرق األلماني ) ص، ح، ف( مادة ويرجع السبب في ذلك إلى أن
العربية وفي الحبشية بمعنى حفر، نقر ومنها آتب وتوجد آذلك في الحميرية اليمنية حسب ابن 

استعيرت إما من " مصحف"إلى القول بأن ) م1930(، وهذا ما دفع المستشرق نولدآه )هـ321(دريد
من تأآيد السيوطي في اإلتقان بأنها حبشية حسب رواية ابن وعلى الرغم . الحبشية أو الحميرية

استعارت األبجدية العربية الجنوبية مما يؤآد " األمهرية والجعزية"مسعود فإن اللغة األثيوبية بشقيها 
  . األصل الحميري لهذا اللفظ

  . الالتينية codex من الكلمات الغامضة في العربية ويعتقد البعض أنها ترجمة لكلمة آوديكس - )9(
  .  آلمة سريانية أصلها آوناش وآوناشة وهي مستعملة قديما- )10(
ومعناها الجلد آان يكتب عليه وتوجد الكلمة في ) Diphteria(يونانية أصلها دفتريا:  دفتر- )11(

وذآر .النصوص اليهودية واآلرامية والسريانية القديمة ولعلها دخلت العربية عن طريق الفارسية
أنها آلمة فينيقية وأنها من ضمن الكلمات الفينيقية التي ) Herodote(ليوناني هيردوت المورخ ا

انظر معجم مصطلحات المخطوط . دخلت اليونانية قديما الشيء الذي يؤآد األصل السامي لهذا اللفظ
  .  مصطفى طوبي-أحمد شوقي بنبين: العربي

، ولم تستعمل )SOURCE(إلفريقية  مصدر بمعنى آتاب لفظ حديث وهو ترجمة للكلمة ا- )12(
  . عند القدماء إال في علم النحو

 لفظ فارسي يعني وعاء من المعدن أو الخشب مرتبط بالدراويش يجمعون فيه الصدقات من - )13(
ومن أشهر . ولذلك أطلق الكشكول على ذلكم الكتاب المتنوع الموضوعات. مال وطعام وغير ذلك

  .املي في القرن العاشر للهجرة هذا النوع من الكتب آشكول الع
)14( -  libriويعتقد الفرنسيون أن المطبوع قبل آل شيء آتاب وليس . تعني آتاب وهو الكوديكس

  .المخطوط) succédané(سوى بديل 
 على الرغم من القول بأن الكتاب العربي المخطوط لم يظهر في البداية إال بشكل عمودي فإن - )15(

تحتفظ ضمن مجموعة البردي العربية بكتاب عربي بشكل لفاقة يرجع إلى مكتبة جامعة هيدلبرج 
وربما احتفظت بعض الخزانات األوربية ببعض النسخ القرآنية على شكل . القرن الثالث للهجرة

وقد آان .وقد ظهرت في العصور األولى في األندلس بعض المصاحف القرآنية بشكل مربع. لفافات
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 ولم يلبث أن عاد النساخ إلى الشكل العمودي للكتاب المخطوط خصوصا هذا في فترة معينة محدودة،
  . في مجال المصحف

  ).volume( لفظ أصبح في الفرنسية الحديثة - )16(
. بعض تلخيصات وترجمات ابن رشد للكتب الفلسفية اليونانية لم تصل إال بالحرف العبري  - )17(

  . وهذا من إيجابيات هذه الظاهرة
ومدينة آرشونة . وط الكرشوني هو المخطوط العربي المكتوب بالحرف السرياني المخط- )18(
)  ألحد النصارى السرياناسموهي تسمية سريانية، قيل آرشون بمعنى البطن بالسرياني، وقيل هو (

  . في سورية تعيش فيها جماعة سريانية في دير لهم وآتبوا العربية بحروف سريانية
 بحثا درس فيه وقفيات مجموعة من المخطوطات G.Troupeauسي  نشر المستشرق الفرن- )19(

المسيحية المحفوظة بالخزانة الوطنية الفرنسية وتبين له أن مثل هذه الدراسات قد تسهم في دراسة 
وقد أبرز واحد من هذه المخطوطات وجود طائفة قبطية . التاريخ والجغرافيا للديانة المسيحية
. ان موقوفا على خزانة آنيسة قبطية في الجزيرة حسب الوقفيةمسيحية في جزيرة قبرص ألنه آ

 les actes du waqf des manuscrits arabes: وآان ذلك في القرن السابع عشر للميالد أنظر
chrétiens- dans :la tradition manuscrite en écriture arabe .P.45 Paris 2002 .  

عن طريق العرب والدليل على ذلك وجود آلمة رزمة  من المعلوم أن الكاغيد دخل أوربا - )20(
العربية التي تطلق على إضبارة من الكاغيد توجد في آثير من اللغات األوربية آاإلسبانية 

RASMA والبرتغالية REZM والفرنسية RAMEوغيرها  .  
   ) OR 231(مكتبة جامعة ليدن   - )21(
  .  ك3002ودة المكتبة العامة بالرباط عبد الحي الكتاني مس:  المكاتب اإلسالمية- )22(
 تتراوح أرصدة المخطوطات العربية المحفوظة في مختلف خزائن العالم ما بين ثالثة إلى - )23(

 بينما 50000خمسة ماليين مخطوط، بينما ال تتجاوز المخطوطات اليونانية خمسين مخطوط 
  . لف مخطوطتتراوح المخطوطات الالتينية بين ثالثمائة ألف وخمسامائة أ
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  .لعله اإلآمال في تراجم الرجال  عنوان المخطوط    
 .التبريزي الخطيب اهللا عبد بن محمد  المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .تراجمال  الفن أو الموضوع  
 .بابين على تملمش الرجال اءاسم في آتاب فهذا أوله  
 .ئمةاأل آتب عن إال أوردته ما نقل في تمدتاع ما إني ثم آخره  
  . إنزآان225: خالد العثماني، زنقة المدارس رقم  مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي يميل إلى المبسوط رؤوس مسائله مكتوبة باأللوان  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 20 المسطرة  
 20x14 المقياس  
  132 عدد األوراق  
تم تذييل المؤلف بقصيدة أتي فيها المؤلف على ذآر صفات   مالحظات إضافية  

  .، وفي آخر الكتاب قصائد وفوائد متنوعةالرسول صلى اهللا

      

  .ست قصائد بتشلحيت  عنوان المخطوط   
  .مجموعة مؤلفين   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
 .النبوي المديح في احدةو منها  مختلفة أغراض في الفن أو الموضوع  
  .األحباب: وفضنت تغوسيون طابرولوني   أوله  
  .افرك سلمعصيات ءبليس ارت ندرك  آخره  
 .إنزآان 255 :رقم المدارس زنقة العثماني، خالد مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي بدوي  نوع الخط  
  . ورق  الحامل  
 22 المسطرة  
 24x18 المقياس  
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  8 عدد األوراق  
  .آتبت في أوراق دفتر حديثاألول ضمن مجموع،   ات إضافيةمالحظ     

  .بحر الدموع  عنوان المخطوط     
  .محمد بن علي الهوزالي   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .الرقائق  الفن أو الموضوع  
  .إنيسمك إضعفن إنمسكين  أوله  
  .آملن تشكلن حسبنتنت غلكتبي  آخره  
 .نزآان ا225:رقم المدارس زنقة لعثماني،ا خالد مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 16 المسطرة  
 24x18 المقياس  
  6 عدد األوراق  
   .األول ضمن مجموع مالحظات إضافية 

 
 

  .التأليف في التوحيد  عنوان المخطوط 
  .محمد بن يحيى التزنغتتي   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .العقائد  وعالفن أو الموض  
  .إنا يسمك إحتجان أدس إعفو لبري  أوله  
  .جد فيمسلمن أآل آشمن لفردوس  آخره  
  . إنزآان225: خالد العثماني، زنقة المدارس رقم  مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي بدوي  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 22 المسطرة  
 24x18 المقياس  
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 7 عدد األوراق  
  .جموع ضمن مالثالث  مالحظات إضافية 
  .التأليف في التوحيد  عنوان المخطوط  
  .أحمد بن عبد الرحمان الجشتيمي   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .العقائد  الفن أو الموضوع  
  .إولن دآرات إحبان اتبعتي  أوله  
  .إولن دآرات إحبان اتبعتي  آخره  
  .زآان إن225: خالد العثماني، زنقة المدارس رقم  مالك المخطوط و عنوانه  
  . مغربي  نوع الخط  
  . ورق  الحامل  
 20 المسطرة  
 24x18 المقياس  
 11 عدد األوراق  
    . ضمن مجموعالرابع  مالحظات إضافية 

  
    

  

 .النساء  نصيحة) تتشين ن نصاحت(  عنوان المخطوط  
  .محمد بن يحيى بن محمد الواوجو   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .ق المتبادلة بين الزوجينالحقو  الفن أو الموضوع  
  .إنا يسمك إحتجان أدس إعفو لبري  أوله  
  .تموضن نولونا ال تلبدني  آخره  
  . إنزآان225: خالد العثماني، زنقة المدارس رقم  مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي بدوي  نوع الخط  
  ورق  الحامل  
 13 المسطرة  
 24x18 المقياس  
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 9  عدد األوراق  
  . ضمن مجموعمسالخا  مالحظات إضافية 
 .)الدين أحكام( الدين ن لحكان عنوان المخطوط  
  .محمد بن يحيى بن محمد الواوجو   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .الفقه والفضائل  الفن أو الموضوع  
  .إنا يسمك إحتجان أدس إعفو لبري  أوله  
  .أمين أمين حباينغ أمولي دعي  آخره  
  . إنزآان225: لعثماني، زنقة المدارس رقمخالد ا  مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي بدوي  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 13 المسطرة  
 24x18 المقياس  
 9 عدد األوراق  
 .السادس ضمن مجموع  مالحظات إضافية 

  
  

  .منظومة في المديح النبوي  عنوان المخطوط      
  .غير مذآور   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .المديح النبوي  وضوعالفن أو الم  
  .بسم اهللا الرحمن الرحيم نبد سرس  أوله  
  .رسول اهللا لتمسغك لحورممغربي يدوي  آخره  
  . إنزآان225: خالد العثماني، زنقة المدارس رقم  مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 13 المسطرة  
 24x18 المقياس  
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 4 عدد األوراق  
 .سابع ضمن مجموعال  مالحظات إضافية 

 . مالك بن ألفية عنوان المخطوط  
  .محمد بن مالك   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .النحو  الفن أو الموضوع  
 .مالك خير اهللا ربي أحمد  :  ملك ابن هو محمد قال أوله  
 .الخيرة المنتخب وصحبه  :  البررة الكرام الغر وآله آخره  
  .د أآوز، دوار تكدار تدزي إقليم الصويرةمحم  مالك المخطوط و عنوانه  
 .األحمر بالمداد الفصول عناوين تخللهي مغربي نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 22 المسطرة  
 19x23 المقياس  
 25 عدد األوراق  
  .األول ضمن مجموع   مالحظات إضافية 
    

 . العقيدة في قييدت عنوان المخطوط  
  .محمد بن يوسف السنوسي   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخماس  
  .العقائد  الفن أو الموضوع  
  . العقلي ينحصر في ثالثة أقسامالحكماعلم أن   أوله  
  .ناطقين بكلمتي الشهادة عالين بها... نسأله سبحانه أن يجعلنا   آخره  
  . محمد أآوز، دوار تكدار تدزي إقليم الصويرة  مالك المخطوط و عنوانه  
  .األحمرمغربي رؤوس مسائله ب  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 22 المسطرة  
 23x19 المقياس  
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 4 عدد األوراق  
  .الثاني ضمن مجموع  مالحظات إضافية  

  
 . الرسم في قصيدة من جزء عنوان المخطوط      

  .غير مذآور   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .علوم القرآن  الفن أو الموضوع  
  .لروم ثاني يونس ننج وا:ونبغ في الكهف وهاد في الحج    أوله  
  .  لنسفعا وال يكونا فاأللف:وفي إذا تمت نون أن تخف   آخره  
  . محمد أآوز، دوار تكدار تدزي إقليم الصويرة  مالك المخطوط و عنوانه  
  . إلى الزماميقريبمغربي   نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 13 المسطرة  
 23x19 المقياس  
 8 عدد األوراق  
  .من مجموعالثالث ض  مالحظات إضافية 

  

 .الهمزية قصيدة شرح عنوان المخطوط  
  .يبطاعزاه أحدهم إلى اإلمام الش   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .المديح النبوي  الفن أو الموضوع  
  .فهذا حل لطيف وضعته على الهمزية في مدح خير البرية  أوله  
  .وآذلك دموعي تذهب صبري  آخره  
  .د أآوز، دوار تكدار تدزي إقليم الصويرة محم  مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 25 المسطرة  
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 23x19 المقياس  
  25 عدد األوراق  
  .مبتور األخير ،الرابع ضمن مجموع  مالحظات إضافية  

 .البصيري بردة  على تعليق عنوان المخطوط 
  .محمد بن أحمد المحلي المصري   المؤلفاسم  
  . الكزمتي التكياسم بن أبي القمحمد   الناسخاسم  
  .المديح النبوي  الفن أو الموضوع  
  .على بردة المديح هذا تعليق لطيف مليح  أوله  
  .وحكي عن الناظم أنه قال حصل لي خلط فالج الكل نصفي  آخره  
  . محمد أآوز، دوار تكدار تدزي إقليم الصويرة  مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 28 المسطرة  
 23x19 المقياس  
 11 عدد األوراق  
  .الخامس ضمن مجموع  مالحظات إضافية 

  

 . البادية أهل مسائل على الناصرية  األجوبة من جزء عنوان المخطوط      
  .محمد بن الناصر   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .النوازل  الفن أو الموضوع  
  . العوالم آلهاالحمد هللا الذي عمت نعمته  أوله  
 .)مبتور( اهللا وآتب ..  الثكالن عليه المستعان واهللا آخره  
  . محمد أآوز، دوار تكدار تدزي إقليم الصويرة  مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 26 المسطرة  
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 23x19 المقياس  
 18 عدد األوراق  
  .السادس ضمن مجموع  مالحظات إضافية  

 .الداري تميم قصة في جاء ما باب طوطعنوان المخ  
  .غير مذآور   المؤلفاسم  
  .محمد بن الحسن   الناسخاسم  
  .قصص الصالحين  الفن أو الموضوع  
  . من أصحاب رسول اهللا صلى)ض(قال آان تميم الداري   أوله  
  .هذا ما بلغنا من تميم الداري  آخره  
  .إقليم الصويرة محمد أآوز، دوار تكدار تدزي   مالك المخطوط و عنوانه  
  .دوي تخينبمغربي   نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 26 المسطرة  
 23x19 المقياس  
 7 عدد األوراق  
  .السابع ضمن مجموع  مالحظات إضافية  

    

  .آتاب في الفقه باألمازيغية  عنوان المخطوط   
  .الحسن أمبرك بن محمد اتمدزت البعقيلي   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  . الفقه   أو الموضوعالفن  
  .ك نولتخلقناسمإن الحسن أمبرك بن محمد اتمدزت أبعقيل   أوله  
  .نطلب ارب ايقبل شرحد سفضل نس  آخره  
  . محمد أآوز، دوار تكدار تدزي إقليم الصويرة  مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي ثخين مقروء  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
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 17 المسطرة  
 17.5x23 المقياس  
  179 وراقعدد األ  

 .نافع اإلمام مقرإ أجل في اللوامع الدرر على الصبيان معونة عنوان المخطوط      
 .الجزولي سليمان بن داوود بن سعد بن سعيد  المؤلفاسم  
 .التنسيطي الملومي محمد بن الحسين بن اهللا عبد  الناسخاسم  
  .علوم القرآن  الفن أو الموضوع  
 .الخط مرس نظم تمام هذا قوله شرح أوله  
 .الصبيان معونة المسماة التقييد آمل آخره  
 .أآادير أمسرنات ،122 :رقم نرجس عمارة الناصري، محمد مالك المخطوط و عنوانه  

  .مغربي يميل إلى المبسوط  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 21  المسطرة  
 14x17 المقياس  
  85 عدد األوراق  
 من سيما وال متآآلة أوراقه جميع الصغير الحجم من مخطوط مالحظات إضافية  

     .العليا الحاشية

 .الصوفية طريق لسالك المرضية األدب عنوان المخطوط  
  )من أصحاب الشيخ العربي الدرقاوي(محمد بن أحمد البوزيدي    المؤلفاسم  

  . أحمد البوزيديابنه محمد بن محمد بن   الناسخاسم  
  .التصوف  الفن أو الموضوع  
  .نبذة من األدب من علينا بها الكريم الوهابرأيت أن أتيت    أوله  
  استعنتال إله إال أنت بك آمنت وعليك توآلت وبك من سواك   آخره  

  ، أمسرنات أآادير122: محمد الناصري، عمارة نرجس رقم  مالك المخطوط و عنوانه  
  .لوانمغربي مجوهر رؤوس مسائله باأل  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 20 المسطرة  
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 23x18 المقياس  
 66 عدد األوراق  
أثرت الرطوبة على ما يقرب من ثلثه األول ضمن مجموع،    مالحظات إضافية   

  .األوسط

  .رسالة في التصوف  عنوان المخطوط 
  .غير مذآور   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  التصوف  الفن أو الموضوع  
   ...الحمد هللا  من عالمة االعتماد عن العمل نقصان الرجا  أوله  
   ... الظاهر أو آيف تغيب وأنت الرقيبآيف تخفي وأنت  آخره  
  ، أمسرنات أآادير122: محمد الناصري، عمارة نرجس رقم  مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 15 المسطرة  
 22x19 المقياس  
 20 عدد األوراق  
  .أوله لىع الرطوبة أثرتالثاني ضمن مجموع،  مالحظات إضافية  

  

  .نفح الطيب في الصالة على النبي الحبيب  عنوان المخطوط  
  .غير مذآور   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .الصالة على النبي صلى اهللا عليه وسلم  الفن أو الموضوع  
  .عليكم يصلي الذي هو يقول إذ علينا بصالته شرفنا يذال اهللا الحمد أوله  

  .  الميناني غزيرة المعاني تغني عن المطوالتوهذه ورقات وجيزة  آخره  

  ، أمسرنات أآادير122: محمد الناصري، عمارة نرجس رقم  مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مبسوط  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
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 15 المسطرة  
 23x18 المقياس  
 22 عدد األوراق  
 .الثالث ضمن مجموع  مالحظات إضافية 

 .القمر له أنشق من على والسالم الصالة يف الثمر حلو عنوان المخطوط  
  .عبد القادر بن محمد بن موسى   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .الصالة على النبي صلى اهللا عليه وسلم  الفن أو الموضوع  
.اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وموالنا محمد  أوله  
 .وتلحق المسيء بالطائع صالة تهدي بها الضال منا  آخره  
   أآادير ، أمسرنات122: محمد الناصري، عمارة نرجس رقم  مالك المخطوط و عنوانه  

  . مغربي مبسوط  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 22 المسطرة  
 23x18 المقياس  
  24 عدد األوراق  
  شروح وتعليقات مفيدة، وبديله تويلف بعنوانهحواشيعلى   مالحظات إضافية  

نقال ) بي صلى اهللا عليه وسلمالنظائر التي آان يجمع بينها الن(
  . عن ابن حجر القسطالني

   

  .منظومة الشمقمقية  عنوان المخطوط  
  .ابن الونان   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .األدب  الفن أو الموضوع  
  .قينمهال على رسلك حادي األ  أوله  
  .وتابعيهم من مضى ومن بقي  آخره  
  ، أمسرنات أآادير122:ري، عمارة نرجس رقممحمد الناص  مالك المخطوط و عنوانه  
  .يميل إلى المسند  نوع الخط  
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  .ورق  الحامل  
 10 المسطرة  
 22x17 المقياس  
 15 عدد األوراق  

  اللؤلؤ النظيم في رؤم: بذيله ورقة تضمنت تويلفا بعنوان         مالحظات إضافية
  . التعلم والتعليم      

  .يالرحلة الناصرية الكبر  عنوان المخطوط   
  .محمد بن عبد السالم الناصري   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .رحلة حجية  الفن أو الموضوع  
إلى تقييد ما ..  وبعد فإني قاصد بعد استخارة الحق سبحانه   أوله  

  . للحرمين الشريفينفي سفري عن لي 
  لفأسنة تسع وتسعين ومائة و... آملت في التاسع والعشرين   آخره  
  . أآادير ، أمسرنات122: محمد الناصري، عمارة نرجس رقم  لمخطوط و عنوانهمالك ا  

  . مغربي مقروء  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 26 المسطرة  
 31x21 المقياس  
 257 عدد األوراق  
  .أآادير  المرآز  
، هـ1200  عام األولى جمادى 4 في  هذه النسخةالمؤلف قابل مالحظات إضافية  

بالمكتبة الوطنية للمملكة الموجودة وهي نسخة أصل المصورة 
د، آما أشار إلى ذلك األستاذ محمد 2327 المغربية تحت عدد

المنوني رحمه اهللا، وقد قام مالكها األصلي بنقل ما نقص منها  
  .من نسخة الخزانة الحسنية
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 .)1السفر (الجليل مواهب لمسمىا خليل علي الحطاب شرح عنوان المخطوط  
  .محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب الطرابلسي المكي   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .الفقه  الفن أو الموضوع  
  ...الحمد هللا رب العالمين الذي أنزل آتابه المبين على رسوله  أوله  
  .انتهى السفر األول من مواهب الجليل  آخره  
   ، تطوان51 زنقة د رقم ،الزريكي نادية شارع محمد الخراز  ط و عنوانهمالك المخطو  
  .مغربي مجوهر دقيق رؤوس فقراته باأللوان  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 31 المسطرة  
 35x24.5 المقياس  
  256 عدد األوراق  
 18 وتاريخها جسوس اسمق بن محمد بخط مقابلة نسخة مالحظات إضافية  

.ي ملك محمد بن عبد السالم شراءهـ، نسخة ف1182  رمضان
     

  

  .شرح تحفة ابن عاصم  عنوان المخطوط    
  .غير مذآور   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .الفقه  الفن أو الموضوع  
  ...الدهر بدوام مؤقتة آونها حال أي خاص بمحذوف متعلق أوله  
.قوة إال باهللا حول وال والحمد هللا رب العالمين وال  آخره  
   ، تطوان51 زنقة د رقم ،الزريكي نادية شارع محمد الخراز  مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر وسط والمتن باألحمر  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 25 المسطرة  
 21.5x15.5 المقياس  
 396 عدد األوراق  
 .مبتور األول بمقدار ورقة مالحظات إضافية  
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  . والسماواتنيياألرضالمبتدآت من خلق   عنوان المخطوط 
  .محمد بن عبد اهللا الكسائي   المؤلفاسم  
  .غير مذآور    الناسخاسم  
  .تاريخ ال  الفن أو الموضوع  
...الحمد هللا الذي أنبت الخلق نباتا وجعلهم أحياءا   أوله  
  .فيأخذ روحه فيها وتنزل المالئكة من الجنة  آخره  
   ، تطوان51 زنقة د رقم ،رازالزريكي نادية شارع محمد الخ  مالك المخطوط و عنوانه  
  .مشرقي نسخي  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 21 المسطرة  
 21.5x15.5 المقياس  
 180 عدد األوراق  
  مجلد مبتور الورقة األخير أصابته رطوبة شديدة           مالحظات إضافية  
 . أثرت على بعض الصفحات    

  
  .قواعد التصوف   عنوان المخطوط 
  . محمد بن عيسى البرنسي عرف بزروقأحمد بن   المؤلفاسم  
  .بن العالية محمد العربي بن الحسن   الناسخاسم  
  .التصوف  الفن أو الموضوع  
  .الحمد هللا آما يجب لعظيم مجده وجالله  أوله  
  .فانه الغني بنا عن عافيته وهو حسبنا ونعم الوآيل  آخره  
   ، تطوان51نقة د رقم  ز،الزريكي نادية شارع محمد الخراز  مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر سريع  نوع الخط  
  ورق  الحامل  
 33 المسطرة  
 35.5x22.5 المقياس  
 22 عدد األوراق  
  رمضان 23 نسخ تامة، نسخةاألول ضمن مجموع،  مالحظات إضافية  
.هـ1080     
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  .آتاب في التصوف  عنوان المخطوط  
  .أحمد بن محمد زروق البرنسي   المؤلفاسم  
  .العربي بن الحسن بن العاليةمحمد بن   خ الناساسم  
  .التصوف  الفن أو الموضوع  
... الحمد هللا الملك الوهاب الرحيم التواب الهادي إلى الحق   أوله  
   ...آمل والحمد هللا صلى اهللا على سيدنا وموالنا محمد وآله  آخره  
   ، تطوان51 زنقة د رقم ،الزريكي نادية شارع محمد الخراز  مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر سريع  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 33 المسطرة  
 35.5x22.5 المقياس  
 16 عدد األوراق  
 األخيرة الورقة أصاب تامة، نسخةالثاني ضمن مجموع،   مالحظات إضافية  

  . هـ1080 ذو القعدة 22 األحد نسخ أسفلها، معه ضاع تمزيق

 

  .على خليل اسيحاشية الشيخ الجنان الف  عنوان المخطوط  
  .الجنان الفاسي   المؤلفاسم  
  .األديزي...أحمد بن عبد اهللا بن محمد   الناسخاسم  
  .الفقه  الفن أو الموضوع  
  .باب ينعقد البيع بما يدل على الرضى  أوله  
  ... يتهآمل الكتاب المسمى بالمختصر للشيخ خليل مع حاش  آخره  
   ، تطوان51 از، زنقة د رقمرع محمد الخالسالم الناصري شار عبدمالك المخطوط و عنوانه  

  .مغربي مجوهر يتخلله اللون األحمر واألصفر  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 14 المسطرة  
 18.5x14 المقياس  
  166 عدد األوراق  
 .تبدأ من باب البيع إلى آخر خليل، بها طروش وحواش آثيرة  مالحظات إضافية  
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  .ليلآتاب الجامع للشيخ خ  عنوان المخطوط      
  .خليل الجندي   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .الفقه  الفن أو الموضوع  
  .اعلم رحمك اهللا وأسعدنا وإياك بطاعته بأن العبادة ثمرة العلم  أوله  
  .وعماد العلم التقوى، انتهى بحمد اهللا  آخره  
  . ، تطوان51  الناصري شارع محمد الخزاز، زنقة د رقممعبد السال  مالك المخطوط و عنوانه  

  .مغربي مجوهر مليح دقيق  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 17 المسطرة  
 18.5x14 المقياس  
  11 عدد األوراق  
 .الثاني ضمن مجموع  مالحظات إضافية  

 
  .تحفة الحكام   عنوان المخطوط  
  .أبو بكر محمد بن محمد بن عاصم   المؤلفاسم  
  .يمإبراهأحمد بن عبد اهللا بن محمد بن    الناسخاسم  
  .الفقه  الفن أو الموضوع  
  .يقض عليه جل شأنا وعال:  الحمد هللا الذي يقضي وال  أوله  
  .آمل الكتاب المسمى بتحفة الحكام  آخره  
  ، تطوان51 از، زنقة د رقمر الناصري شارع محمد الخمعبد السال  مالك المخطوط و عنوانه  

  .مغربي مجوهر  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 21 المسطرة  
 18.5x14 اسالمقي  
  43 عدد األوراق  
        وهي وتعليقات طرر عليها نسخة .الثالث ضمن مجموع مالحظات إضافية  

وهي مؤرخة بتاريخ  مبيضة على مقابلة نسخة على مقابلة
 . هـ بمالقة 827ربيع األول عام 
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  .المنهج المنتخب للزقاق المشهور بالالمية  عنوان المخطوط 
  . بن محمد التجيبي الشهير بالزقاقاسمي بن القأبو الحسن عل   المؤلفاسم  
  .إبراهيمأحمد بن عبد اهللا بن محمد بن محمد بن    الناسخاسم  
  .الفقه  الفن أو الموضوع  
  .ولكن ال أحصي ثناء: ثنائي على المولى أقدم أوال  أوله  
  .انتهت المنظومة الالمية بحمد اهللا وحسن عونه  آخره  
   ، تطوان51 از، زنقة د رقمر الناصري شارع محمد الخمسالعبد المالك المخطوط و عنوانه  

  .مغربي مجوهر  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 21 المسطرة  
 18.5x14 المقياس  
 0 عدد األوراق  
  نسخ وتعليقات، طرر عليها نسخة. الرابع ضمن مجموع مالحظات إضافية  
 .هـ1110  الثاني ربيع  27السبت     

 

  .لجمان في تراجم الضمانعقد ا  عنوان المخطوط      
  .غير مذآور   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .الفقه  الفن أو الموضوع  
  .حمدا لمن تكفل متفضال بأرزاق المخلوقات  أوله  
 ... العالمة اإلمام خط من انتهى آخره  
   ، تطوان51 از، زنقة د رقمر الناصري شارع محمد الخمعبد السالمالك المخطوط و عنوانه  

  .مغربي مجوهر دقيق  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 24 المسطرة  
 18.5x14 المقياس  
 9 عدد األوراق  
 .بآخره تقاييد فقهية. الخامس ضمن مجموع  مالحظات إضافية  
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 .فهرسة الحسين بن ناصر عنوان المخطوط  
  .مجموعة من المؤلفين   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .التصوف  الفن أو الموضوع  
  .وقال عليه السالم الحالل بين والحرام بين  أوله  
  .هموم وأحزان وحيطانه القبر:  الدهر لألخيار بيتا نساؤهبنا  آخره  
   ، تطوان51 از، زنقة د رقمر الناصري شارع محمد الخمعبد السالمالك المخطوط و عنوانه  

  .  مجوهرمغربي  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
  مختلفة  المسطرة  
 21x15.5 المقياس  
    164 عدد األوراق  
 مرتبة، غير أنظام و ونقول وتقاييد ناصرية رسائل به مجموع  مالحظات إضافية  

 . فهرسة الحسين بن ناصربينها من 
 

     

  .أجوبة ابن سحنون  عنوان المخطوط 
  .محمد بن سحنون   المؤلفاسم  
  .غير مذآور لبتر آخره   الناسخاسم  
  .ةاألجوبة الفقهي  الفن أو الموضوع  
  ...قال محمد بن سالم رحمه اهللا سألت سحنون قلت له  أوله  
  ...الزرع لصاحبه األرض و إن أدخله المتعدي في مخزنه  آخره  
   طنجة23 عمارة األصدقاء رقم اعيل،اسممصطفى الغاشي موالي  مالك المخطوط و عنوانه  

  .بأس به واضح ومقروء مغربي ال  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 33 المسطرة  
 27.5x19.5 المقياس  
 28 عدد األوراق  
 .أجوبة قليلة الوجود، ناقصة غير تامة  مالحظات إضافية  
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  .شرح الرسالة البن أبي زيد القيرواني  عنوان المخطوط  
  .غير مذآور لبتر أوله وآخره   المؤلفاسم  
  .غير مذآور لبتر آخره   الناسخاسم  
  .الفقه  الفن أو الموضوع  
  .ك السالمويقول إن ربك يقرئ  أوله  
  .وفي الحيض إن آانت حائضا، قوله فإذا طهرت الحائض  آخره  
   طنجة23عمارة األصدقاء رقم اعيل، اسممصطفى الغاشي موالي   مالك المخطوط و عنوانه  

  .مغربي واضح ومقروء، رؤوسه باألحمر  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 33 المسطرة  
 27.5x19.5 المقياس  
 101 عدد األوراق  
  شرح غير تام يرجح أن يكون صاحبه من رجال القرن  إضافيةمالحظات   
 . التاسع للهجرة    

  

  .وثائق ابن عرضون  عنوان المخطوط  
  .أحمد بن الحسن بن عرضون   المؤلفاسم  
  .بدالل المصمودي...أحمد بن محمد بن الصديق    الناسخاسم  
  .الوثائق الفقهية  الفن أو الموضوع  
  . والصالة التامة المبارآةأما بعد حمد اهللا تعالى  أوله  
  .وفعلنا الذي وجب: ضى نجز الكتاب وانق  آخره  
  . ح ي م الرباط80 :جمال الرطوني تجزئة الشبانات رقم  مالك المخطوط و عنوانه  
  .خط مغربي مقروء رؤوس مسائله باألحمر  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
  18  المسطرة  
  27.5x19.5  المقياس  
 134 عدد األوراق  
 .هـ1275 صفر عام 4نسخ بتاريخ األول ضمن مجموع،   ت إضافيةمالحظا  
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  . بن هاللإبراهيمنوازل   عنوان المخطوط  
  .بن هالل السجلماسيإبراهيم     المؤلفاسم  
  .ينأحمد بن محمد بن الصديق بدالل المصمودي اليزناس   الناسخاسم  
  .أجوبة فقهية  الفن أو الموضوع  
  .ن وفضلنا بمحمد خير اآلدميينالحمد هللا الذي جعلنا مسلمي  أوله  
  .انتهى بحمد هللا وحسن عونه وتوفيقه الجميل وشملنا بمنه  آخره  
   ح س م الرباط80 :جمال الرطوني تجزئة الشبانات رقم  مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مقروء يتخلله اللون األحمر  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 28 المسطرة  
 22.5x18 المقياس  
  54 قعدد األورا  
  .الثاني ضمن مجموع   مالحظات إضافية  
   

 
 

  .ما يجب على آل مسلم ومسلمة من اجتناب الكفار  عنوان المخطوط  
  .محمد بن عبد الكريم المغيلي   المؤلفاسم  
  .أحمد بن محمد بن الصديق بدالل المصمودي   الناسخاسم  
  .نصيحة  الفن أو الموضوع  
  .الحمد هللا الذي أنزل الكتاب  أوله  
  .انتهى بحمد اهللا وحسن عونه وتوفيقه الجميل بمنه وآرمه  رهآخ  
  . ح س م الرباط80 :جمال الرطوني تجزئة الشبانات رقم  مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مقروء  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 28 المسطرة  
 22.5x18 المقياس  
 6 عدد األوراق  
  .الثالث ضمن مجموع  مالحظات إضافية      
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  .مسائل ابن هالل  لمخطوطعنوان ا  
  .بن هالل السجلماسيإبراهيم     المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .أجوبة فقهية  الفن أو الموضوع  
  .لة عن مسائل سئل عنها الفقيه العالمئنسخة أس  أوله  
 .هـ ذلك  األبحاث مضايقات من المواهب أحد منع في آخره  
  . ح س م الرباط80 :جزئة الشبانات رقمجمال الرطوني ت  مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي ملون  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 19 المسطرة  
 22.5x18 المقياس  
  25 عدد األوراق  
 .  الرابع ضمن مجموع  مالحظات إضافية  

 

  .منظومة في الطعام وبيعه  عنوان المخطوط  
  .عبد الرحمن التلمساني السنوسي   المؤلفاسم  
  .حمد بن الصديق بودالل المصموديمحمد بن م   الناسخاسم  
  .الفقه  الفن أو الموضوع  
  .منور القلوب بالجالل:  الحمد للواحد ذي الجالل  أوله  
  .أولي التقى معادن العلوم: وآله وصحبه النجوم   آخره  
  . ح س م الرباط80 :جمال الرطوني تجزئة الشبانات رقم  مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي ملون  نوع الخط  
  .ورق  حاملال  
 19 المسطرة  
 22.5x18 المقياس  
  79 عدد األوراق  
 .الخامس ضمن مجموع  مالحظات إضافية  
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  .نقول من نوازل العلمي  عنوان المخطوط  
  .الشريف العلمي   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .أجوبة فقهية  الفن أو الموضوع  
  .ومن نوازل الهبة والعمري  أوله  
  .يق، انتهى من النوازلوباهللا التوف  آخره  
  . ح س م الرباط80 :جمال الرطوني تجزئة الشبانات رقم  مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مقروء  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 28 المسطرة  
 22.5x18 المقياس  
  15 عدد األوراق  
  .السادس ضمن مجموع  مالحظات إضافية  
    
    

  .دالئل الخيرات  عنوان المخطوط 
  .محمد بن سليمان الجزولي    المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .التصوف  الفن أو الموضوع  
  .الحمد هللا الذي هدانا لإليمان  أوله  
  .وجعل منازلنا في جنة النعم  آخره  
  . ح س م الرباط80 :جمال الرطوني تجزئة الشبانات رقم  مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 17 مسطرةال  
 12x11 المقياس  
  107 عدد األوراق  
 .نسخة تامة آتب المتن بألوان مختلفة داخل إطار   مالحظات إضافية  
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  .آافي الراوي من األزهري والكفراوي  عنوان المخطوط  
  .غير مذآور   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .النحو  الفن أو الموضوع  
  .جروميةوبعد فهذا شرح معرب أللفاظ األ  أوله  
  هـ1330 من المحرم 24وآان الفراغ منه ضحى يوم الثالثاء   آخره  
  . ح س م الرباط80 :جمال الرطوني تجزئة الشبانات رقم  مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 17 المسطرة  
 23x18 المقياس  
 105 عدد األوراق  
  منط فائدة بخط الناسخ وهي جزءآتبت في آخر المخطو   مالحظات إضافية  
  .ألفية ابن شعبان    
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  .اختصار شرح المفتاح  عنوان المخطوط 
 . عمرالتفتازاني بن مسعود الدين سعد  المؤلفاسم 
  .العربي بن محمد بن علي الدآالي الفرجي العماري   الناسخاسم  
  .لبالغةا  الفن أو الموضوع  
  .شرح صدورنا لتلخيص البيان في إيضاح المعاني  أوله  
 ... بالخير لنا اهللا ختم الخاتمة حسن على آخره  
  . حي الفتح حيم الرباط8 شقة ،269محمد الصالحي عمارة   مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر مليح دقيق  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 21 المسطرة  
 21x15.5 المقياس  
  9  األوراقعدد  
 .األول ضمن مجموع مالحظات إضافية  

 

 .)األجرومية(النحو في آتاب عنوان المخطوط    
  .غير مذآور   المؤلفاسم  
  .الحسين بن علي بن عبد اهللا   الناسخاسم  
  .النحو  الفن أو الموضوع  
  .الكالم هو اللفظ المرآب المفيد بالوضع، وأقسامه ثالثة  أوله  
نسخة  هرت بحمد اهللا وحسن عونه وتوفيقهتمت وبالحسن ازد  آخره  

  .األجرومية  
  . حي الفتح حيم الرباط8 شقة ،269محمد الصالحي عمارة   مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر سريع  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 17 المسطرة  
 21x15.5 المقياس  
  5 عدد األوراق  
  .هـ1346عام  10 ثنيناالنسخ بتاريخ الثاني ضمن مجموع،   مالحظات إضافية  
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 .اإليجي الدين عضد رسالة على السمرقندي العالمة شرح عنوان المخطوط      
  .السمرقندي   المؤلفاسم  
  .ن بن آل حصن الشيخالبشير بن أبي بكر بن الحسي   الناسخاسم  
  .اللغة  الفن أو الموضوع  
  .الحمد هللا الذي خص اإلنسان بمعرفة أوضاع الكالم  أوله  
.شخص وآذا الحال في مثل هذه الصورةمعه لذلك اللوض  آخره  
   حي الفتح حيم الرباط8 شقة ،269محمد الصالحي عمارة   مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر بدوي  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 26 المسطرة  
 23x18.5 المقياس  
  9 عدد األوراق  
 في تسختنا في حالة جيدة،والنسخة األول ضمن مجموع،   مالحظات إضافية  
  .هـ1329منتصف شعبان     
    

   
  .شرح أنموذج لنظم المقوالت  عنوان المخطوط  
  .أحمد السجاعي   المؤلفاسم  
  .نالبشير بن أبي بكر بن الحسي   الناسخاسم  
  .المنطق  الفن أو الموضوع  
  ...  كمالحمدا لمن تنزه عن سمات المخلوقات وتقدس عن   أوله  
  ذا الشرح في يوم الخميس المباركوآان الفراغ من تأليف ه  آخره  
   حي الفتح حيم الرباط8 شقة ،269محمد الصالحي عمارة   مالك المخطوط و عنوانه  
  مغربي مجوهر بدوي  نوع الخط  
  ورق  الحامل  
 28 المسطرة  
 23x18.5 المقياس  
  10 عدد األوراق  
 سالخمي :التأليف تاريخ جيدة، حالة فيالثاني ضمن مجموع،  مالحظات إضافية  

  .هـ1329 شوال عام 4هـ، ونسخ األربعاء1182 األول ربيع  6
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  .أرجوزة في الفقه  عنوان المخطوط 
  .عبد الرحمن بن عبد اهللا بن محمد التملي الجشتيمي   المؤلفاسم  
  .البشير بن أبي بكر بن الحسين    الناسخاسم  
  .الفقه  الفن أو الموضوع  
  . جملة المنافعحمدا يوافي: الحمد هللا العليم النافع   أوله  
  ... أبي زيد ...انتهت بحمد هللا األرجوزة المبارآة لإلمام   آخره  
   حي الفتح حيم الرباط8 شقة ،269محمد الصالحي عمارة   مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر بدوي  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 26 المسطرة  
 23x18.5 المقياس  
  22 عدد األوراق  
 ربيع 1نسخ بتاريخ  جيدة، حالة في .لث ضمن مجموعالثا مالحظات إضافية  
 .هـ1329 األول     
     

  .تقييد في األجوبة والنوازل  عنوان المخطوط  
  .غير مذآور   المؤلفاسم  
  .بن أبي بكر بن الحسينالبشير      الناسخاسم  
  .الفقه  الفن أو الموضوع  
  .وبعد فالحبس المستوفي لشروط الصحة إذا جمع مع غيره  أوله  
  ... خطه من اإلفرني يحيى الحاج بن الحسين سيدي فتوى خرهآ  
   حي الفتح حيم الرباط8 شقة ،269محمد الصالحي عمارة   مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر بدوي  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 30و 33 بين المسطرة  
 23x18.5 المقياس  
    19 عدد األوراق  
 .جيدة حالة فيالنسخة   .الرابع ضمن مجموع مالحظات إضافية  
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  .تعليق وجيز على المية الزقاق  عنوان المخطوط    
  .أبو عبد اهللا محمد التاودي بن سودة   المؤلفاسم  
 .أحمد بن الحسين بن بكر أبي بن البشير  الناسخاسم  
  .الفقه  الفن أو الموضوع  
   ....نحمدك اللهم ونشكرك ونذآرك ونستعينك ونستغفرك  أوله  
. ببابك إذالال والتوصل بأحبابك وأوليائك الفضالءالوقوف  آخره  
   حي الفتح حيم الرباط8 شقة ،269محمد الصالحي عمارة   مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر بدوي  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 31 المسطرة  
 23x18.5 المقياس  
 38 عدد األوراق  
  أواخر في خنس جيدة، حالة في. الخامس ضمن مجموع مالحظات إضافية  
  .هـ1328 المحرم     

  

 .)الزقاق المية(القضاء فقه في أرجوزة عنوان المخطوط 
  .غير مذآور   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .الفقه  الفن أو الموضوع  
  .لعالاولكن ال أحصي ثناء فذو : ثنائي على المولى أقدم أوال  أوله  
 ... البشرى به يكتب الربع عيب ذاك فمن آخره  
  . حي الفتح حيم الرباط8 شقة ،269محمد الصالحي عمارة   مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي  مجوهر بدوي  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 16 المسطرة  
 23x18.5 المقياس  
 4 عدد األوراق  
  .في حالة جيدة نسخة .السادس ضمن مجموعغير تامة   مالحظات إضافية  
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 .ستعارات واالالمجاز في آيران بن الطيب ألرجوزة شرح عنوان المخطوط 
  .محمد العربي بن إبراهيم السماللي اليعقوبي األدوزي   المؤلفاسم  
  .البشير بن أبي بكر بن الحسين   الناسخاسم  
  .البالغة  الفن أو الموضوع  
  .البيان وعلمه اإلنسان خلق الذي هللا الحمد أوله  
  ...جعله اهللا وهذا آخر ما أوردناه من هذا الشرح المبارك   آخره  
   حي الفتح حيم الرباط8 شقة ،269محمد الصالحي عمارة   مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر بدوي تتخلله ألوان  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 30 المسطرة  
 23x18.5 المقياس  
  16 عدد األوراق  
  .هـ1329نسخ أواخر ربيع األول الثاني ضمن مجموع،   مالحظات إضافية  

 

  .شرح السلم لألخضري  ن المخطوطعنوا 
  .غير مذآور   المؤلفاسم  
   البشير بن أبي بكر بن الحسين الساآن في حصن الشيخ   الناسخاسم  
  .المنطق  الفن أو الموضوع  
  ...إلى عقول الالحمد هللا العالم بالكليات والجزئيات الهادي   أوله  
  .نلتين وثلثا فسبحانه مكون األآواويقيم في آل برج لي  آخره  
   حي الفتح حيم الرباط8شقة ، 269محمد الصالحي عمارة   مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر بدوي  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 23 المسطرة  
 23x18.5 المقياس  
 31 عدد األوراق  
  .هـ1327  األول ربيع 9 بتاريخ نسخالثاني ضمن مجموع،  مالحظات إضافية  
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  .الفرائض والحساب  في معرفةأجنحة الرغاب  عنوان المخطوط  
  .أحمد بن سليمان الرسموآي   المؤلفاسم  
  .البشير بن أبي بكر بن الحسين   الناسخاسم  
  .الفرائض  الفن أو الموضوع  
  ...منين ؤ عددا ويسر للمشيءالحمد هللا الذي أحصى آل   أوله  
  .هذا آخر ما تيسر أن تأتي به في هذا المرقوم، انتهى  آخره  
  . حي الفتح حيم الرباط8 شقة ،269محمد الصالحي عمارة    و عنوانهمالك المخطوط  
  .مغربي مجوهر بدوي  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 28 المسطرة  
 23x18.5 المقياس  
 26 عدد األوراق  
 .هـ1327  شوال آخر بتاريخ نسخالثاني ضمن مجموع،  مالحظات إضافية  

    

  .بيةبيان تواريخ سكك الملوك المغر  عنوان المخطوط 
  .عمر بن عبد العزيز الجرسيفي   المؤلفاسم  
  .البشير بن أبي بكر بن الحسين   الناسخاسم  
  .التاريخ  الفن أو الموضوع  
 ... نصه ما آتاب طرف في اإلسالم لنا اهللا أدام وجدت وقد أوله  
  ... بن يدير الرآبي محمد بن محمد ربه عبد ... وآتبه آخره  
  . حي الفتح حيم الرباط8شقة ، 269الصالحي عمارة محمد   مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر بدوي  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 31 المسطرة  
 23x18.5 المقياس  
 1 عدد األوراق  
  .الثاني ضمن مجموع  مالحظات إضافية  
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 .مقرع بي أعلم في بالمقنع المسمى الرجز شرح عنوان المخطوط  
 بن أحمد بن يحيى بن محمد بن عيدس بن محمد اهللا عبد أبو  المؤلفاسم  

 .المرغيثي السوسي داود   
  .البشير بن أبي بكر بن الحسين   الناسخاسم  
  .لكلفعلم ا  الفن أو الموضوع  
  . بيسارة علم أوقات الليل والنهارالحمد هللا الذي أنعم علينا  أوله  
  .ىوهذا أخر ما قصدت من شرح هذا الرجز بحمد اهللا تعال  آخره  
  .يم الرباطج حي الفتح 8 شقة ،269محمد الصالحي عمارة   وط و عنوانهمالك المخط  
  .مغربي مجوهر بدوي  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 33 المسطرة  
 23x18.5 المقياس  
 23 عدد األوراق  
 .هـ1328 النبوي ربيع  فينسخ ضمن مجموع، الحادي عشر مالحظات إضافية  

  

  

 .وبروجه ومنازله ولهفص و العجم شهور حول جواب عنوان المخطوط 
  .غير مذآور   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .علم الفلك  الفن أو الموضوع  
   ...الحمد هللا الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا     أوله  
.انتهى وسالم على عباده الذين اصطفى والحمد هللا  آخره  
   حي الفتح حيم الرباط8قة  ش،269محمد الصالحي عمارة   مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر بدوي  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 33 المسطرة  
 23x18.5 المقياس  
  2 عدد األوراق  
    . ضمن مجموعالثاني عشر  مالحظات إضافية  
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  .بن زهير شرح قصيدة بانت سعاد لكعب  عنوان المخطوط 
  .أبو محمد جمال الدين عبد اهللا بن هشام األنصاري   المؤلفاسم  
  .البشير بن أبي بكر بن الحسين   الناسخاسم  
  .األدب  الفن أو الموضوع  
  .أما بعد حمد اهللا المنعم بإلهام الحمد لعبيده حمدا موافيا  أوله  
  .هـ756عام وقع الفراغ من ذلك الثامن عشر من رجب الفرد   آخره  
  .لرباط حي الفتح حيم ا8 شقة ،269محمد الصالحي عمارة   مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر بدوي  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 29 المسطرة  
 23x18.5 المقياس  
 45 عدد األوراق  
  1329عام 1جمادى  نسخ بتاريخ  ضمن مجموعالثالث عشر  مالحظات إضافية  

  

    
  .شرح قصيدة أبي عبد اهللا محمد بن المجراد السلوي  عنوان المخطوط  
  .يعقوب السماللييبورك بن عبد اهللا بن    المؤلفاسم  
  .البشير بن أبي بكر بن الحسين   الناسخاسم  
  .النحو  الفن أو الموضوع  
  .الحمد هللا الذي أوزعني ووفقني إلى اقتضاب آالم العلماء  أوله  
          .العقل ولواهب المؤونة أآثر آفي إذا بإصالح إليه يقوم آخره  
  . حي الفتح حيم الرباط8ة  شق،269محمد الصالحي عمارة   مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر بدوي  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 28 المسطرة  
 23x18.5 المقياس  
 15 عدد األوراق  
.هـ1328   عام 1 جمادى نسخ ، ضمن مجموع عشرالرابع مالحظات إضافية  
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  .البناء واإلعراب شرح لنظم في معرفة قوانين  عنوان المخطوط 
 .)معا والشرح النظم مؤلف ( بأبرغ لملقبا علي بن محمد  المؤلفاسم  
  .البشير بن أبي بكر بن الحسين   الناسخاسم  
  .النحو  الفن أو الموضوع  
  ...الحمد هللا آما يليق بجالله حمدا يستوجب المزيد   أوله  
   ...التأليف هذا آتب في زللي عن تعفو أن منك ألتمس فإني آخره  
  . حي الفتح حيم الرباط8 شقة ،269مارة محمد الصالحي ع  مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر بدوي  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 27 المسطرة  
 23x18.5 المقياس  
 16 عدد األوراق  
  .هـ1326 شوال 20نسخ بتاريخ األحد الثاني ضمن مجموع،   مالحظات إضافية  
    
  .شرح المكودي على ألفية ابن مالك  عنوان المخطوط  
  .زيد عبد الرحمان بن علي بن صالح المكوديأبو    المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .النحو  الفن أو الموضوع  
      ... مالك ابن ألفية على مختصر شرح فهذا أوله  
 ...شرحا   في أول الكتاب، فجاءبه وعدنا ما على واستوفينا آخره  
  . حيم الرباط حي الفتح8 شقة ،269محمد الصالحي عمارة   مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر، وآتب المتن باألحمر والشرح باألسود  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 23 المسطرة  
 20x14.5 المقياس  
 203 عدد األوراق  
   يد على المرهونة الكتب من أنه األولى ورقته على ورد مالحظات إضافية 
اإللغي، بخط الطاهر ابن علي اإللغي عام يحيى أبي الشيخ    
 .هـ1344    

 103



  .الغيت الهامع في شرح جمع الجوامع  عنوان المخطوط   
  .شيخ اإلسالم عبد الرحمن بن الحسين العراقي أحمد بن   المؤلفاسم  
  .محمد بن محمد بن عبد اهللا الخرازي المنصوري   الناسخاسم  
  .أصول الفقه  الفن أو الموضوع  
 .لسبكيا الدين تاج لشيخنا الجوامع جمع على مخبر تعليق هذا أوله  
 .هـ824سنة  غرة منه الفراغ آان  آخره  
  . حي الفتح حيم الرباط8شقة ، 269محمد الصالحي عمارة   مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر وسط  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 26 المسطرة  
 22x16 المقياس  
 205 عدد األوراق  
  .هـ1280 لىاألو جمادى بتاريخ نسخاألول ضمن مجموع،  مالحظات إضافية 

  

  .تنقيح الفصول في علم األصول  عنوان المخطوط  
  .أحمد بن إدريس الصنهاجي المالكي   المؤلفاسم  
  .محمد بن محمد المنصوري   الناسخاسم  
  .أصول الفقه  الفن أو الموضوع  
  .الدين فخر لإلمام المحصول مسائل فيه جمعت آتاب فهذا أوله  
 . المبارك الشرح هذاز نج وقد الفروع في والمدارك الفروق آخره  
  . حي الفتح حيم الرباط8شقة ، 269محمد الصالحي عمارة   مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر بدوي  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 26 المسطرة  
 23x15 المقياس  
 38 عدد األوراق  
    .هـ1280   رجب بتاريخ نسخالثاني ضمن مجموع،  مالحظات إضافية  
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  .معونة الكتاب على فتح أجنحة الرغاب  طعنوان المخطو  
  .أحمد بن سليمان الرسموآي   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .الفرائض  الفن أو الموضوع  
  .فهذا شرح سميته معونة الكتاب على فتح أجنحة الرغاب  أوله  
  ... على المشتمل الصغير الشرح هذا آخر وهذا آخره  
  . حي الفتح حيم الرباط8 شقة ،269الصالحي عمارة محمد   مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر بدوي  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 27 المسطرة  
 23x17 المقياس  
  50 عدد األوراق  
 .هـ1113  عام صفر 11 االثنين بتاريخ نسخ مالحظات إضافية  
   

 المكنونة في  الجواهر علم في الموصونة األسرار إيضاح عنوان المخطوط  
 .صدق الفرائض المسنونة    
  .أحمد بن سليمان الجزولي الرسموآي   المؤلفاسم  
  .صالح بن عبد اهللا بن محمد السماللي   الناسخاسم  
  .الفرائض  الفن أو الموضوع  
  .فاعلم أن علم الفرائض علم شريف من أجل علوم الدين  أوله  
  ... هكذا العدد المضروب فيه فيضع آسرا الزوجة من  آخره  
  . حي الفتح حيم الرباط8شقة ، 269محمد الصالحي عمارة   مخطوط و عنوانهمالك ال  
  .مغربي مجوهر بدوي  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 24 المسطرة  
 23x17 المقياس  
  197 عدد األوراق  
  .هـ1288 الثاني ربيع بتاريخ نسخالثاني ضمن مجموع،  مالحظات إضافية  
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  .خطبتان  عنوان المخطوط  
  . بن آيران الفاسيالطيب   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .الوعظ  الفن أو الموضوع  
  الومن يطع اهللا ورسوله نال في دار الخلد من رضوان اهللا أم  أوله  
   لنا وارحمنا وأنت خير أنت ولينا وموالنا فاغفر : لثانيةآخر ا  آخره  

 .الراحمين
  . حي الفتح حيم الرباط8 شقة ،269محمد الصالحي عمارة   مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر وسط  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 24 المسطرة  
 x15 20.5 المقياس  
 5 عدد األوراق  
  .مبتور األولاألول ضمن مجموع،   مالحظات إضافية  

  

  .قصيدة غزلية  عنوان المخطوط 
  .غير مذآور   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .األدب  الفن أو الموضوع  
   ...وخدك آالمصباح : شبيهك بدر التمام بل أنت أنور  ولهأ  
  ...آأن ظبية تعلو إلى:  بوجه مقسم توافقا ويوما   آخره  
  . حي الفتح حيم الرباط8شقة ، 269محمد الصالحي عمارة   مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر بدوي  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 29 المسطرة  
 20.5x15 المقياس  
 3 ألوراقعدد ا  
  .الثاني ضمن مجموع  مالحظات إضافية  
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 . المعين المرشد ألفاظ لشرح الطالبين عمدة عنوان المخطوط  
  .محمد بن عبد اهللا بن يعقوب السماللي   المؤلفاسم  
  .خصاصيل بن الطيور اإبراهيممحمد بن أحمد بن محمد بن    الناسخاسم  
  .الفقه  الفن أو الموضوع  
  ...اإلمام العالم رح مزجته برجز الشيخ ش...وبعد، فهذا   أوله  
  ... وآتب جامعه ومقيده معترفا أن ليس له فيه إال النسخ  آخره  
  . حي الفتح حيم الرباط8شقة ، 269محمد الصالحي عمارة   مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر بدوي  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 28و 26 بين المسطرة  
 20.5x15 المقياس  
 20 وراقعدد األ  
هو شرح رجز الفقيه عبد الواحد بن  .الثالث ضمن مجموع مالحظات إضافية 

 6 بتاريخ نسخ" المرشد المعين"عاشر األندلسي الفاسي 
    .هـ1265  األولى جمادى

  .الفرائض والحساب أجنحة الرغاب في معرفة  عنوان المخطوط 
  .أحمد بن سليمان الرسموآي   المؤلفاسم  
  . بن الفقير حموش أبي الرماد التزنيتيالحسن   الناسخاسم  
  .الفرائض  الفن أو الموضوع  
  ... عددا ويسر للمؤمنين شيءالحمد هللا الذي أحصى آل   أوله  
  .المرقوم هذا في به تأتي أن تيسر ما آخر وهذا آخره  
  . حي الفتح حيم الرباط8 شقة 269محمد الصالحي عمارة   مالك المخطوط و عنوانه  
 .بدوي مجوهر بيمغر نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 28 المسطرة  
 20.5x15 المقياس  
 35 عدد األوراق  
  .هـ1265 ، ونسخناسخ من أآثر آتبه. الرابع ضمن مجموع  مالحظات إضافية  
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  .تقييد أوائل إعراب األحزاب  عنوان المخطوط 
  .يحيى بن عمر الجرسيفي   المؤلفاسم  
  .يحيى بن عمر الجرسيفي   الناسخاسم  
  .النحو  و الموضوعالفن أ  
   ...ل الحمدهالحمد هللا أحمد من حمد، وأفضل من عبد وهو أ  أوله  
 ...فاعل، اهللا ماض، فعل شاء باالستثناء، منصوب ما آخره  
  . حي الفتح حيم الرباط8 شقة 269محمد الصالحي عمارة   مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر وسط  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 29 المسطرة  
 20.5x15 المقياس  
  12 عدد األوراق  
   ذي القعدة22نسخ بتاريخ الثالثاء . الخامس ضمن مجموع  مالحظات إضافية 

  

  .اختصار شرح تلخيص المفتاح  عنوان المخطوط 
  .مسعود بن عمر المدعو بسعد التفتازاني   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .البالغة  الفن أو الموضوع  
 .التفتازاني بسعد المدعو عمر بن مسعود ... فيقول أوله  
 لما األذهان بعض على يخفى قد مما المعنى هذا آان ولما آخره  
 .والفواتح من ذآر األهوال الخواتم بعض في    
  . حي الفتح حيم الرباط8شقة ، 269محمد الصالحي عمارة   مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر وسط  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 26 سطرةالم  
 24x16 المقياس  
  130 عدد األوراق  
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  .الشفا بتعريف حقوق المصطفى  عنوان المخطوط 
  .عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي   المؤلفاسم  
  .مبارك بن عبد اهللا بن الفقير محمد الكراري الخصاصي   الناسخاسم  
  .السيرة النبوية  الفن أو الموضوع  
  ...لك و لي ولطف اليقين واربأن وقلبك قلبي اهللا أشرف أوله  
.الفضل أبي اهللا ولي للشيخ الشفا حديث نصف وآمل انتهى آخره  
  . حي الفتح حيم الرباط8شقة ، 269محمد الصالحي عمارة   مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر وسط  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 15 المسطرة  
 23x17 المقياس  
  215 عدد األوراق  

  .األول ضمن مجموع  فيةمالحظات إضا   

  

  .تقييد حول السكك ببلدة خصاصة بسوس  عنوان المخطوط 
  .عبد اهللا الخصاصي   المؤلفاسم  
  .مبارك بن عبد اهللا الخصاصي   الناسخاسم  
  .التاريخ  الفن أو الموضوع  
 .1241 سنة وفي أوقية،12  صار ...والريال أوله  
  . سيدي محمد بن علي بن يعقوب هـ من خط  آخره  
  . حي الفتح حيم الرباط8 شقة ، 269محمد الصالحي عمارة   مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر بدوي  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 29 المسطرة  
 23x17 المقياس  
 2 عدد األوراق  
  .هـ1283 عام نسخالثاني ضمن مجموع،  مالحظات إضافية  
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  .الكالم على الدائرة الشريفة  عنوان المخطوط 
  .غير مذآور  المؤلف اسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .التصوف  الفن أو الموضوع  
   ...اعلم وفقنا اهللا وإياك لفهم أسراره ونفعنا وإياك   أوله  
 .  وماء ورد انتهىوآافور بمسك وتكتب آخره  
  . حي الفتح حيم الرباط8 شقة ، 269محمد الصالحي عمارة   مالك المخطوط و عنوانه  
  .زماميمغربي   نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 17 المسطرة  
 20.5x16 المقياس  
 9 عدد األوراق  
  .األول ضمن مجموع  مالحظات إضافية  

   

 .ؤلف ومشايخهم وأخبارهم و وفياتهمتقييد في ذآر مشايخ الم   عنوان المخطوط  
  .عبد الرحمن بن أحمد بن إبراهيم الجزولي التمنريتي   المؤلفاسم  
  .رك بن محمد بن محمد السبعي من تمقيتمبارك بن مبا   الناسخاسم  
  .التاريخ  الفن أو الموضوع  
 .في آل األقطار) ص( نبيك محمد نحمدك اللهم على أن جعلت سنة أوله  

انتهى ما وجدناه في هذا الكتاب ولم نعرف هل بقي منه شيء   آخره  
  .أم انتهى 

  .تح حيم الرباط حي الف8 شقة ، 269محمد الصالحي عمارة   مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر بدوي  نوع الخط  
  ورق  الحامل  
 10 المسطرة  
 x1620.5 المقياس  
  120 عدد األوراق  
 .هـ1161 عام شعبان 4 األربعاء نسخالثاني ضمن مجموع،  مالحظات إضافية  
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 .األندلسي الطائي مالك ابن أللفية مختصر شرح عنوان المخطوط 
  . بن علي بن صالح المكوديأبو زيد عبد الرحمن   المؤلفاسم  
  .المزغني  الورزآي ابن الحسن   الناسخاسم  
  .النحو  الفن أو الموضوع  
 .مهذب مالك ابن ألفية على مختصر شرح فهذا بعد، أما أوله  
  .وفتح  من التبصرة والتكميل، فهو حسبنا  آخره  
  .رباط حي الفتح حيم ال8 شقة ،269محمد الصالحي عمارة   مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر بدوي  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 28 و 24 بين المسطرة  
 23x16 المقياس  
 135 عدد األوراق  
 .هـ1272 شعبان 7  بتاريخنسخ، اآلخرةأصابه تمزيق في  مالحظات إضافية  
   

 .)األولى أحزاب خمسة (شريف مصحف عنوان المخطوط 
  .تنزيل رب العالمين   المؤلفاسم  
  .غير مذآور  خ الناساسم  
  .قرآن آريم  الفن أو الموضوع  
  .ريب فيه هدى للمتقين ال  أوله  
  .ذلك متاع الحياة الدنيا واهللا عنده حسن المآب  آخره  
   فاس2  الوفاء3 شقة ، إقامة ندى230فاطمة الزهراء سحنون مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مبسوط  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 13 المسطرة  
 21.5x16.5 المقياس  
 45 عدد األوراق  

بن موالنا عبد  الرحمن عبد موالي سيحبمن ت، األول مبتور     مالحظات إضافية 
  العباس الشيخ أبي زيز على الزاوية العباسية بضريح الع
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  .آتاب في الحديث النبوي  عنوان المخطوط     
  .غير مذآور   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .لحديث النبويا  الفن أو الموضوع  
  .هشام بن عروة وحدثني محمد بن سلمة المرادي  أوله  
  .وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن  آخره  
   فاس2  الوفاء3 شقة ، إقامة ندى230فاطمة الزهراء سحنون مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر وسط  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 24 المسطرة  
 19.5x15 المقياس  
 172 عدد األوراق  
  .مبتور األول واآلخر  مالحظات إضافية  

  

  

 .)أرجوزة (الدين أمور من الضروري على المعين المرشد عنوان المخطوط 
  .عبد الواحد بن أحمد بن عاشر   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .الفقه  الفن أو الموضوع  
  ... القادرلهاإل اسم مبتدئا ب :يقول عبد الواحد بن عاشر   أوله  
  ...لمسكين من العيش الكثير  مدا :إطعام ستين فقير  وفضلوا   آخره  
   فاس2  الوفاء3شقة ،  إقامة ندى230فاطمة الزهراء سحنون مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر وسط  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 20 المسطرة  
 21.5x15 المقياس  
 6 عدد األوراق  
  .نسخة غير تامةل ضمن مجموع، األو  مالحظات إضافية  
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  .الهمزية  عنوان المخطوط 
  .اإلمام البوصيري   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .األدب  الفن أو الموضوع  
  .منه في آل فصلة أخداء:  إذ دعا وحدك العباد وأمست  أوله  
  .ألف من عظيم ذنب وهاء: آه ما جنيت إن آان يغني   آخره  
   فاس2  الوفاء3 شقة ، إقامة ندى230فاطمة الزهراء سحنون نهمالك المخطوط و عنوا  
  .مغربي مجوهر وسط  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 19 المسطرة  
 21.5x15 المقياس  
 8 عدد األوراق  
  .مبتور األول واألخيرالثاني ضمن مجموع،   مالحظات إضافية  

  

  .أرجوزة في رسم المصحف  عنوان المخطوط  
  .غير مذآور   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .علوم القرآن  الفن أو الموضوع  
  ... وفي الحواريين مع:  باسقات رجع ثبته  و  أوله  
  ... إليهدافن شوقا نما ح:  صلى اإلله ربنا عليه  آخره  
   فاس2ء  الوفا3 شقة ، إقامة ندى230فاطمة الزهراء سحنون مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر بدوي  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 20 المسطرة  
 21.5x15 المقياس  
 14 عدد األوراق  
  .مبتور األول الثالث ضمن مجموع،  مالحظات إضافية  
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  .شرح أرجوزة في فقه القضاء  عنوان المخطوط 
  .غير مذآور   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .الفقه  الفن أو الموضوع  
  .لقصيدةأقرب لعدم الظلم والجور وقال في ا  أوله  
  . بصحة الحوز أعمل لوجوه من النظرفإن الشهادة  آخره  
   فاس2  الوفاء3 شقة ، إقامة ندى230فاطمة الزهراء سحنون مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر وسط  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 22 المسطرة  
 22.5x17.5 المقياس  
 32 عدد األوراق  
  .مبتور األول واألخير  مالحظات إضافية  
   

  .تأليف في صنعة الطب  عنوان المخطوط  
  .غير مذآور   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .الطب  الفن أو الموضوع  
  .األرآان الحمد هللا الذي أبدع بحكمته البالغة األجسام و  أوله  
  .يرجع لونه ال بالفرك وال بالغسل ال أو رمادي بيضه و  آخره  
   فاس2  الوفاء3 شقة ، إقامة ندى230زهراء سحنون فاطمة المالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 36و31 بين المسطرة  
 24.5x17.5 المقياس  
 16 عدد األوراق  
  .العجمي علي بن حسن الشيخ بإشارة ألف اآلخر مبتور مالحظات إضافية  
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  .يةمبرز القواعد اإلعرابية من القصيدة المجراد  عنوان المخطوط 
  .غير مذآور   المؤلفاسم  
 .مسعود بن علي بن عمر بن المختار بن أحمد بن محمد  الناسخاسم  
  .النحو  الفن أو الموضوع  
  .فلما آانت قصيدة الشيخ اإلمام علم األعالم أبي عبد اهللا  أوله  
  .ادع لكاتبه بالمغفرة: يا ناظرا في الخط آيف صوره   آخره  
   فاس2  الوفاء3 شقة ، إقامة ندى230لزهراء سحنون فاطمة امالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 22 المسطرة  
 23.5x18 المقياس  
 21 عدد األوراق  
 .هـ1260  الحجة 15 االثنيننتسخ بتاريخ ا مالحظات إضافية  
     

  .شرح األلفاظ األجرومية في أصول العربية  عنوان المخطوط  
  .د بن عبد اهللا األزهريخال   المؤلفاسم  
  .محمد بن غانم السكيني البعالوي بن غانم   الناسخاسم  
  .النحو  الفن أو الموضوع  
 .  األزهريبكر أبي بن اهللا عبد بن خالد ... يقول أوله  
  .هاريزانتهى شرح األجرومية المسمى باأل  آخره  
   فاس2  الوفاء3 شقة ، إقامة ندى230فاطمة الزهراء سحنون مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر بدوي  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 29 المسطرة  
 21x14.5 المقياس  
 21 عدد األوراق  
    عام1األول ضمن مجموع، نسخ الخميس آخر جمادى   مالحظات إضافية  
  .هـ1203    
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  .علم العربية أصولفي شرح األلفاظ األجرومية   عنوان المخطوط 
  .د اهللا بن أبي بكر األزهريخالد بن أبي عب   المؤلفاسم  
  .صالح بن أحمد السباعي الماسي   الناسخاسم  
  .النحو  الفن أو الموضوع  
 . األزهريبكر أبي بن اهللا عبد بن خالد ...  يقول أوله  
 ... لنهتدي آنا وما اإلعراب لهذا هدانا الذي هللا والحمد آخره  
   فاس2  الوفاء3 شقة ، ندى إقامة230فاطمة الزهراء سحنون مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر وسط  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 27 المسطرة  
 21x14.5 المقياس  
  10 عدد األوراق  
  .هـ1198 ذي الحجة 3  بتاريخنسخالثاني ضمن مجموع،    مالحظات إضافية 

  

  .الحاجن خطب الشيخ أبي عيسى المهدي ب  عنوان المخطوط 
  .بن محمد بن حمدون بن الحاجأبو عيسى المهدي    المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .الخطابة  الفن أو الموضوع  
  .الحمد هللا الحمد المختص بالبقاء المنفرد بالقهر واالستيالء  أوله  
  .منون قائلون بلسان الحالؤفأقول بلسان المقال وأنتم م  آخره  
   فاس2  الوفاء3قة  ش، إقامة ندى230فاطمة الزهراء سحنون مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر لطيف  نوع الخط  
  ورق  الحامل  
 20 المسطرة  
 19.5x14.5 المقياس  
  48 عدد األوراق  
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 .)الثاني النصف( المالكي الفقه في مختصر عنوان المخطوط  
  .غير مذآور   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .الفقه  الفن أو الموضوع  
  ...صف الثاني من هذا الكتاب باب البيوع هو أول الن  أوله  
  .ين من دنانير أو دراهم لم يجز الصلحدفإن آان في الترآة   آخره  
   فاس2  الوفاء3 شقة ، إقامة ندى230فاطمة الزهراء سحنون مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر مليح  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 22 المسطرة  
 23x18 المقياس  
 65 عدد األوراق  
  .مبتور اآلخراألول ضمن مجموع،   ت إضافيةمالحظا 

  

 .)األجرومية المقدمة شرح (النحو في متن شرح عنوان المخطوط 
  .غير مذآور   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .النحو  الفن أو الموضوع  
  .واقعة الفتحة نيابة عن الكسرة هذا إذا لم تكن مضافة وال  أوله  
  ...حمد اهللا  ال هذه المقدمة ووهذا آخر ما ذآرنا على  آخره  
   فاس2  الوفاء3 شقة ، إقامة ندى230فاطمة الزهراء سحنون مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر وسط  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 16 المسطرة  
 23x18 المقياس  
 9 عدد األوراق  
  .مبتور األولالثاني ضمن مجموع،   مالحظات إضافية  
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  .ي الوثائقآتاب ف  عنوان المخطوط  
  .غير مذآور   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .الفقه  الفن أو الموضوع  
 ...هذه جملة من الوثائق، صداق البكر ذات األب  أوله  
   ...به بال عدا آذا آذا خاصة دون زائد عليه ومن طالبهما   آخره  
   فاس2 لوفاء ا3 شقة ، إقامة ندى230فاطمة الزهراء سحنون مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر بدوي                    نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 28 المسطرة  
 21.5x15 المقياس  
 21 عدد األوراق  
  .مبتور اآلخراألول ضمن مجموع،   مالحظات إضافية  

  
 

  .أوراد الخمسة أوقات  عنوان المخطوط 
  .عبد القادر الجيالني   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .التصوف  الفن أو الموضوع  
  .الفاتحة وأول سورة البقرة  أوله  
  ...منه وصلى اهللا نتهى المقصودا  آخره  
   فاس2  الوفاء3 شقة ، إقامة ندى230فاطمة الزهراء سحنون مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر بدوي  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 21 المسطرة  
 21.5x15 المقياس  
 13 عدد األوراق  
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  .أرجوزة في السيرة النبوية  عنوان المخطوط 
  .غير مذآور   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .السيرة النبوية  الفن أو الموضوع  
  ...تصيبه بلوى فحقا آانا: فكان ذا وقال في عثمانا   أوله  
  ...عليه تسع لبنات أطبقت: نصبت  ولحد و الحدا له و  آخره  
   فاس2  الوفاء3شقة ،  إقامة ندى230طمة الزهراء سحنون فامالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر بدوي  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 18 المسطرة  
 21.5x15 المقياس  
 28 عدد األوراق  
  .رمبتورة األول واآلخالثالث ضمن مجموع،   مالحظات إضافية  

  

  .بعض المفردات تأليف في الطب مع تعريف  عنوان المخطوط 
  .أبو عبد اهللا محمد العياشي المغربي  لف المؤاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .الطب  الفن أو الموضوع  
  .وبعد فهذه فوائد وبعض خصائص أشياء وفقني اهللا فالتقطتها  أوله  
  .ةوتخلط بالعسل والزيت والتمر ويقفل عليها مع الليل ليل  آخره  
   فاس2  الوفاء3 شقة ، ندى إقامة230فاطمة الزهراء سحنون مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر وسط  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 25 المسطرة  
 22.5x17.5 المقياس  
 9 عدد األوراق  
  .مبتور اآلخراألول ضمن مجموع،   مالحظات إضافية  
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  .آتاب في الطب  عنوان المخطوط 
  .غير مذآور   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .الطب  الفن أو الموضوع  
  ...نافع جميعا وللبواسير ثم معجون ألمراض الباطن   أوله  
  ... اضمد تمت  عصير ماؤها أو طبيخ لحارها من زهرها  آخره  
   فاس2  الوفاء3 شقة ، إقامة ندى230فاطمة الزهراء سحنون مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر وسط  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 11 المسطرة  
 22.5x17.5 المقياس  
 90 عدد األوراق  
  .مبتور األولالثاني ضمن مجموع،   مالحظات إضافية  

  

 . األخبار بأطيب ارياألخ مستعذب مختصر عنوان المخطوط 
  .الفاسي أبو مدين بن أحمد بن محمد بن عبد القادر   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .السيرة  الفن أو الموضوع  
                        عبد القادر بن أحمد بن محمدمدين بن   أبو...وبعد فيقول   أوله  
  .فكانت األمهات يتخذن ألوالدهن المراضع   آخره  
   فاس2  الوفاء3 شقة ، إقامة ندى230فاطمة الزهراء سحنون مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر مليح  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 19 المسطرة  
 23x18 المقياس  
 9 عدد األوراق  

هو شرح لمختصر اإلمام أبي الحسن األول ضمن مجموع،   مالحظات إضافية     
  .بن فارس الرازي في السيرة النبوية  
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  .بعض خواص حزب البحر  عنوان المخطوط 
  .غير مذآور   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .التصوف  الفن أو الموضوع  
  . حزب البحر مروية عن بعض الصالحينهذه بعض خواص  أوله  
  .حبيبي ألبسني من نورك وعلمني من علمك وفهمني يا  آخره  
   فاس2  الوفاء3 شقة ، إقامة ندى230فاطمة الزهراء سحنون مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر مليح  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 19 المسطرة  
 23x18 المقياس  
 7 عدد األوراق  
  .مبتور األخيرالثاني ضمن مجموع،    ضافيةمالحظات إ  

   

 . العطائية الحكم عنوان المخطوط 
 .اإلسكندري اهللا عطاء ابن  المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .التصوف  الفن أو الموضوع  
  .في التجريد انحطاط عن الهمة العلية، سوابق الهمم  أوله  
  ...ه فعسىعن وجود ذآره أشد من غفلتك في وجود ذآر  آخره  
   فاس2  الوفاء3 شقة ، إقامة ندى230فاطمة الزهراء سحنون مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر وسط  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 24 المسطرة  
 23x18 المقياس  
 7 عدد األوراق  
  .الثالث ضمن مجموع  مالحظات إضافية      
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  .آتاب في النحو  عنوان المخطوط      
  .ر مذآورغي   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .النحو  الفن أو الموضوع  
  .تاء الفاعل فلما منها تبارك وفي شرح األجرومية  أوله  
  .وآان المنعوت معلوما بدون النعت حقيقة أو ادعاء جاز  آخره  
   فاس2  الوفاء3 شقة ، إقامة ندى230فاطمة الزهراء سحنون مالك المخطوط و عنوانه  
  . مجوهر وسطمغربي  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 24 المسطرة  
 23x18 المقياس  
 115 عدد األوراق  

  
  

  .على حروف المعجم آتاب في الحكايات والحكم والفوائد  عنوان المخطوط       
  .غير مذآور   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .الحكايات والفوائد  الفن أو الموضوع  
  ... فمن المروءة إن مشيتوإذا رآبت وآان مثلك ماشيا  أوله  
  ...أول إصالح نفسك فإن عيونهم مصدوقة إليك بالحسن   آخره  
   فاس2  الوفاء3 شقة ، إقامة ندى230فاطمة الزهراء سحنون مالك المخطوط و عنوانه  
  .مجوهر وسط  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 19 المسطرة  
 20.5x15 المقياس  
 140 عدد األوراق  
  . الطرفينمبتور  مالحظات إضافية  
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  .أرجوزة في الرسم القرآني   عنوان المخطوط     
  .غير مذآور   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .علوم القرآن  الفن أو الموضوع  
  م األعراب رابية وتالترابا ث  : سرابيلهم ورابعهم فخذ أمري  أوله  
  حراب مزجالالمشراب وفرابها :  وآسر لب تراب ترابا رابيا   آخره  

  فاس 2  الوفاء3 شقة ، إقامة ندى230فاطمة الزهراء سحنون مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر بدوي  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 16 المسطرة  
 22.5x16.5 المقياس  
 16 عدد األوراق  
  .محذوفة الطرفيناألول ضمن مجموع،   مالحظات إضافية  

  

 .)ونملح (النبوي المديح في قصائد عنوان المخطوط  
  .غير مذآور   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .المديح النبوي  الفن أو الموضوع  
  ...نبدأ به ونستعين:  نبدأ برب العالمين  أوله  
  .انتهى بحمد اهللا وحسن عونه وتوفيقه الجميل  آخره  
   فاس2  الوفاء3 شقة ، إقامة ندى230فاطمة الزهراء سحنون مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر بدوي  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 19 المسطرة  
 22.5x16.5 المقياس  
 9 عدد األوراق  

    .هـ1321 رجب 29نسخ في الثاني ضمن مجموع،   مالحظات إضافية      
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 .)الصالة باب (المالكي الفقه في أرجوزة شرح عنوان المخطوط      
  .غير مذآور   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .الفقه  الفن أو الموضوع  
   ... من حافظ على)ص( قال رسول اهللا :أبي هريرة قال  أوله  
  . بوجود الماء في الوقتفالموقنوإذا أخر الراجي   آخره  
   فاس2  الوفاء3 شقة ، إقامة ندى230فاطمة الزهراء سحنون مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر بدوي  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 22 رةالمسط  
 22.5x16.5 المقياس  
  18 عدد األوراق  
  .الثالث ضمن مجموع   مالحظات إضافية  

  

  .حكاية أدبية  عنوان المخطوط 
  .غير مذآور   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .األدب  الفن أو الموضوع  
  صرت أدعو على الجفون المراض/ ضباعة حتى ضرني الهجر يا  أوله  

  . تقل أثقل من حديث خرافة، انتهىوهذه روضة أدب فال  آخره  
                    فاس2  الوفاء3شقة ،  إقامة ندى230فاطمة الزهراء سحنون مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر مليح  نوع الخط  
  .ورق  لحاملا  
 21 المسطرة  
 23.5x17 المقياس  
 6 عدد األوراق  
  .مبتور األولاألول ضمن مجموع،   مالحظات إضافية  
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  .منظومة في الربع المجيب  عنوان المخطوط 
  .عبد الرحمن الفاسي   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .غير مذآور  الفن أو الموضوع  
  ...قدير الزمان سباللعلم ت:  الحمد هللا قد جعال    أوله  
  ...عبيده الفاسي عبد الرحمن: ونسأل اهللا جميع الغفران  آخره  
   فاس2  الوفاء3 شقة ، إقامة ندى230فاطمة الزهراء سحنون مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر مليح  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 21 المسطرة  
 23.5x17 المقياس  
 2 عدد األوراق  
  .لثاني ضمن مجموعا  مالحظات إضافية  

  
  

 .اعيلاسمالمولى  إلى اليوسي الحسن رسالة منها رسائل 3  عنوان المخطوط  
  .غير مذآور   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .األدب  الفن أو الموضوع  
   ...نبي بعده  الحمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال  أوله  
  ... في الرعية آانوا يتحفظون عليه من العدل لما  آخره  
   فاس2  الوفاء3 شقة ، إقامة ندى230فاطمة الزهراء سحنون مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر مليح  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 21 المسطرة  
 23.5x17 المقياس  
 6 عدد األوراق  
  .الثالث ضمن مجموع  مالحظات إضافية  
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  .وثائق الفشتالي  عنوان المخطوط  
  .شتاليالف   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .الفقه  الفن أو الموضوع  
  ... فهو الزم للحامل يطلب به دون الزوج على هذه اللفظ  أوله  
  .نجز آتاب وثائق الفشتالي بحمد اهللا تعالى وحسن عونه  آخره  
   فاس2  الوفاء3 شقة ، إقامة ندى230فاطمة الزهراء سحنون مالك المخطوط و عنوانه  
  .غربي مجوهر وسطم  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 26 المسطرة  
 23.5x17 المقياس  
 8 عدد األوراق  
  . ضمن مجموعرابعال  مالحظات إضافية 

  

  .مصحف شريف  عنوان المخطوط  
  .تنزيل رب العالمين   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .قرآن آريم  الفن أو الموضوع  
  .سورة الفاتحة  أوله  
  .سورة الناس  آخره  
  .حي الوحدة سال الجديدة، زنقة اينسماللت  33إدريس عسي   مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر وسط  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 15 المسطرة  
 23x18 المقياس  
 182 عدد األوراق  
 وآتبت ،رأحم بمداد مشكول وسط بخط آتب تام، مصحف مالحظات إضافية  

 .واألصفروالقطع باللونين األزرق  الوصل همزات
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  .رياض األنس    عنوان المخطوط 
  .أبو زيد عبد الرحمان الثعالبي   المؤلفاسم  
  . الطيب بن محمد العلمينالتهامي ب   الناسخاسم  
 .تاريخال الفن أو الموضوع  
  .الحمد هللا الذي جل عن األفعال القبيحة وتنزه عن شبه الخليقة  أوله  
  ...ياض األنس انتهى هذا الكتاب المبارك المسمى بر  آخره  
   سال37تجزئة بندحمان رقم ، أنيسة الغازي  مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر وسط  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 14 المسطرة  
 22x17.5 المقياس  
 80 عدد األوراق  
  .مسفرةنسخة تامة، غير   مالحظات إضافية  
      
  
 .)الرابع الربع (البخاري صحيح  عنوان المخطوط   

  . البخارياعيلاسممحمد بن    المؤلفماس  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .الحديث النبوي  الفن أو الموضوع  
  ...آتاب األطعمة وقول اهللا عز وجل آلوا من طيبات   أوله  
  .ثقيلتان في الميزان سبحان اهللا وبحمده سبحان اهللا العظيم  آخره  
  . سال37رقم  تجزئة بندحمان ،أنيسة الغازي  مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر مليح  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 27 المسطرة  
 31.5x22 المقياس  
 150 عدد األوراق  
                              عليه، وعناوين األبواب بالثلث المغربي الملونآتبت          مالحظات إضافية  

  .1284عام  الحرام مومؤرخ بتاريخ فاتح محر  
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 .الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني  عنوان المخطوط
  .الحسن بناني محمد بن    المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .الفقه  الفن أو الموضوع  
  ...إن أحسن ما نطق به اللسان وخطه القلم حمد من خلقه   أوله  
  ...في الوقت بعد زوال العذر ال لطلب اإلزالة لعدم إمكانها    رهآخ  
   أآدال الرباط2  شقة 53جهينة العراقي زنقة سبو عمارة   مالك المخطوط و عنوانه  

  وآتبت الرموز الفقهية باألحمر .دقيقمغربي مجوهر   نوع الخط       
  .ورق  الحامل  
 31 المسطرة  
 19x22 المقياس  
  10 عدد األوراق  
                   الكتاب هو حاشية الشيخ سيدي محمد بناني على الزرقاني،الحظات إضافيةم

  . ، به تأثير األرضةمبتور اآلخر  
  

 .ءالعلما أآبر وفيات تاريخ  بهآناش عنوان المخطوط 
  .غير مذآور   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .التاريخ  الفن أو الموضوع  
  ... ـ توفي الشيخ الفقيه العالمة الدراآةه1213وفي سنة   أوله  
  هـ1314وفي سنة   آخره  
  . أآدال الرباط2  شقة 53جهينة العراقي زنقة سبو عمارة   مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي زمامي  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 .27  إلى تصل مختلفة المسطرة  
 21x15.5 المقياس  
 21 عدد األوراق  
  .هـ1329 سنة بنتهي تغير مرتبة التواريخنسخة   مالحظات إضافية  
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  .تحقيق نسب الشرفاء الوآيليين المخوضيين ناش به   آ  عنوان المخطوط  
  .عبد العزيز بن محمد بن إدريس الحسيني العراقي   المؤلفاسم  
  .بخط المؤلف   الناسخاسم  
  .األنساب  الفن أو الموضوع  
  ... يتلى الحمد هللا الذي شرف ذريته عين الرحمة بما  أوله  
  ...سليل سيدي على األواه:  نجل محمد بن عبد اهللا  آخره  
  . أآدال الرباط2  شقة 53جهينة العراقي زنقة سبو عمارة   مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي زمامي  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 26 المسطرة  
 22x17 المقياس  
 8 عدد األوراق  
  .هذه مسودة المؤلف  مالحظات إضافية  

 

 . الكريم القرآن تفسير في تقييد  وان المخطوطعن 
  .غير مذآور   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .التفسير  الفن أو الموضوع  
  ... أي أرسلنا من" ثم بعثنا من بعدهم موسى "قال اهللا تعالى   أوله  
  .أي ال تتبع من سلك اإلفساد وال تطع من دعاك إليه  آخره  
  . أآدال الرباط2  شقة 53جهينة العراقي زنقة سبو عمارة   مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي زمامي  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 24 المسطرة  
 22x16.5 المقياس  
  9 عدد األوراق  
" موسى دهمبع من بعثنا ثم "تعالى قوله منآناش به تفسير   مالحظات إضافية  
  . ألخيه هارونوقال موسى: " إلى قوله                                  
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 .) منظومة( مقرع أبي علم في المقنع  آناش به عنوان المخطوط 
  .محمد بن سعيد المرغيثي   المؤلفاسم  
  .محمد العربي العراقي   الناسخاسم  
  .الفلك والتوقيت  الفن أو الموضوع  
   ...نونبر وشولة له حكو: منزله الصدفة والتشايو   أوله  
  ...ليا على الرسول الهاشميمص:  أبياته ضحى وعامه شم  آخره  
   أآدال الرباط2  شقة 53جهينة العراقي زنقة سبو عمارة   مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر وسط  نوع الخط  
  . دفتر مدرسي حديث مسطرورق  الحامل  
 22 المسطرة  
 22x17 المقياس  
  4 عدد األوراق  
  .هـ1359ة عام  قعد14انتهى بتاريخ  األول ضمن مجموع،  مالحظات إضافية 

  
  

  .آناش في الفلك والتوقيت  عنوان المخطوط 
  .غير مذآور   المؤلفاسم  
  .محمد العربي العراقي   الناسخاسم  
  .الفلك والتوقيت  الفن أو الموضوع  
  .آيفية استخراج برج الشمس  أوله  
  ...و الساعات النهارية في فاس  آخره  
   أآدال الرباط2  شقة 53 عمارة جهينة العراقي زنقة سبو  مالك المخطوط و عنوانه  
 -الرصاص بقلم بعضه  -زمامي نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
  .مختلفة  المسطرة  
 22x17 المقياس  
 28 عدد األوراق  

 حسابات فلكية ومطالب الحصص الثاني ضمن مجموع،     مالحظات إضافية   
  .وطرق استخراج األوقات        
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  .آناش عدلي  عنوان المخطوط 
  .غير مذآور   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .آنانيش  الفن أو الموضوع  
 ...الحمد هللا يشهد من يضيع شكله عقب تاريخه سامحه اهللا  أوله  
  ... وهم عارفون قدره شهد به عليهم اإلبراءبموجب   آخره  
   أآدال الرباط2  شقة 53جهينة العراقي زنقة سبو عمارة   مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي زمامي  نوع الخط  
  .ورق دفتر مدرسي حديث من نوع  الحامل  
 22 المسطرة  
 22x17 المقياس  
  13 عدد األوراق  
 بنيس وقسمته المدني بن الغني عبد بن محمد الحاج السيدترآة  مالحظات إضافية  

بين الورثة، ثم اإلهداء على يد العرفاء التاجرين محمد الحلو 
   .هـ1371 ربيع األول 29 اآلبار، نسخ السبت اسمومحمد بن ق

  

  .آناش به الرسوم المخرجة من البنيقة  عنوان المخطوط 
  .غير مذآور   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .آنانيش  الفن أو الموضوع  
  . وثائق 3 اشتمل على  البنيقة صك الرسوم المخرجة من  أوله  
 .هـ1369 رمضان 19األربعاء  نهار 12 الساعة وفي آخره  
   أآدال الرباط،2  شقة53جهينة العراقي زنقة سبو عمارة   لك المخطوط و عنوانهما  
  .مغربي زمامي  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 24 المسطرة  
 22x17 المقياس  
 7 عدد األوراق  
  سال، آسفي، الجديدة، مثل المدن من بعدد الوثائق تتعلق   مالحظات إضافية    

  .طنجة  تارودانت،       
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  .آناش عدلي  وطعنوان المخط 
  .غير مذآور   المؤلفاسم  
  .عبد الهادي بن محمد الصقلي والغالي بن العربي بن عمر   الناسخاسم  
  .آناش  الفن أو الموضوع  
 ...الحمد هللا نسخة رسوم ستة آلها تامة مثبتة الثبوت باألول  أوله  

 .السماط  مقصورة قاضي ... الشريف سيدنا وأشهد آخره
  . أآدال الرباط2  شقة 53جهينة العراقي زنقة سبو عمارة   نهمالك المخطوط و عنوا  
  .مغربي مجوهر مليح دقيق  نوع الخط  
  . مدرسي مسطر حديث ورق  الحامل  
 25 المسطرة  
 20x15 المقياس  
 2 عدد األوراق  
  اعيل اسمعليه توقيع قاضي مقصورة السماط بالقرويين    مالحظات إضافية 
  .هـ1363 شوال 10 ، نسخ فيبن المأمون اإلدريسي    

  .آناش عدلي  عنوان المخطوط 
  .غير مذآور   المؤلفاسم  
  .محمد بن عالل بن محمد الزاهدي   الناسخاسم  
  .آنانيش  الفن أو الموضوع  
  ...الحمد هللا توفي وصار إلى عفو اهللا تعالى وسعة   أوله  
   فرنكا31 بطرته بل 844738آتب على بشر 1عدد1صحيفة  آخره  
  . أآدال الرباط2  شقة 53جهينة العراقي زنقة سبو عمارة    عنوانهمالك المخطوط و  
  .مغربي مجوهر لطيف سريع  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 29 المسطرة  
 31x20.5 المقياس  
 5 عدد األوراق  
 الفاسي العباس بن الطيب بالسيد المتعلق المتروك إحصاء به مالحظات إضافية  

،العباس بن الطيب الفاسيالمحجور المتعلقة بالولد  والمحاسبة
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 .)منظومة (الزقاق المية            عنوان المخطوط     
  . الزقاقاسمعلي بن ق   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .الفقه  الفن أو الموضوع  
  .وأحكام جور تفك آجاهل  أوله  
  .إلى غاية آمين تقبال  آخره  
  فاس  شارع محمد الخامس34، فاطمة الزهراء صقلي حسينينهمالك المخطوط و عنوا  
  .مغربي مجوهر دقيق  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
  16  المسطرة  
 18x13  المقياس  
 3 عدد األوراق  
  .نسخة مبتورة األول األول ضمن مجموع،  مالحظات إضافية  

 

  .)منظومة(  للزقاقالمنهج المنتخب  عنوان المخطوط 
  . الزقاقاسمعلي بن ق   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .الفقه  الفن أو الموضوع  
  . علياسميقول نجم ق  أوله  
  .ويرحم اهللا عبدا قال آمينا  آخره  
   شارع محمد الخامس فاس34 ،فاطمة الزهراء صقلي حسينيمالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
  .16  المسطرة  
  .18x13  المقياس  
  .15 دد األوراقع  
  2 االثنيننسخة تامة، نسخ بتاريخ ،  ضمن مجموعالثاني  مالحظات إضافية  
 .هـ1180ربيع الثاني عام     
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  .)منظومة( تذييل المنهج المنتخب  عنوان المخطوط  
  .محمد بن أحمد بن ميارة   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .الفقه  الفن أو الموضوع  
  .ن مالكقال محمد هو اب  أوله  
  .دهىمن بعد األلف وازدالفه   آخره  
   شارع محمد الخامس فاس34 ،فاطمة الزهراء صقلي حسينيمالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر رؤوس مسائله باألحمر  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
  16  المسطرة  
  18x13  المقياس  
  27 عدد األوراق  
 .مليحبخط نسخة تامة ، الثالث ضمن مجموع  مالحظات إضافية  

  .ترجيز آتاب البيع البن جماعة  عنوان المخطوط  
  .عبد الرحمن السنوسي التلمساني   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .الفقه  الفن أو الموضوع  
  .قال السنوسي عابد الرحمن  أوله  
  .أولى التقى معادن العلوم  آخره  
   شارع محمد الخامس فاس34 ،فاطمة الزهراء صقلي حسينيمالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي رؤوس مسائله باألحمر  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
  16  المسطرة  
  18x13  المقياس  
 15 عدد األوراق  
 .نسخة تامة، الرابع ضمن مجموع  مالحظات إضافية  
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  .المسمى التحفة الميمونة نظم الجرومية للفخار  عنوان المخطوط  
  .خارعبد اهللا بن ميمون مول الف   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .النحو  الفن أو الموضوع  
  .يقول عبد المولى الفخار  أوله  
  .ما شان من عيب بها وأصفحا  آخره  
   شارع محمد الخامس فاس34 ،فاطمة الزهراء صقلي حسينيمالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر مدموج رؤوس مسائله باألحمر  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
  16  المسطرة  
  18x13  المقياس  
 5 عدد األوراق  
 . ضمن مجموعالخامس  مالحظات إضافية  

  

  .منظومة المنون  عنوان المخطوط  
  .ابن عمر المنون   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .النحو  الفن أو الموضوع  
  ...يقول نجل عمر المنون  أوله  
  ...تشرفا تفضال تكرما  آخره  
   شارع محمد الخامس فاس34 ،حسيني مة الزهراء صقليفاطمالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر مدموج رؤوس مسائله باألحمر  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
  16  المسطرة  
  18x13  المقياس  
 5 عدد األوراق  
 . ضمن مجموعالسادس  مالحظات إضافية  
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  .الالمية الشاطبية  عنوان المخطوط  
  . بن فيره الشاطبياسمالق   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخسما  
  .القراءات  الفن أو الموضوع  
  ... اهللا في النظم أوالاسمبدأت ب  أوله  
  .زرنبا وقرنفالبغير تناه   آخره  
   شارع محمد الخامس فاس34، فاطمة الزهراء صقلي حسينيمالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر رؤوس مسائله باألحمر  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
  16  المسطرة  
  18x13  المقياس  
 39 عدد األوراق  
  . ضمن مجموعبعالسا  مالحظات إضافية  

  

  .اإلشارات السنية في شرح المباحث األصلية  عنوان المخطوط  
  .محمد بن علي الشاطبي بن حيون األندلسي   المؤلفاسم  
  .محمد بن محمد بن مسعود المجاوي البرماني   الناسخاسم  
  .التصوف  الفن أو الموضوع  
  .آتاب اإلشارات السنية في بعض معاني المباحث األصلية  أوله  
  .آملت المباحث األصلية البن البناء  آخره  
   شارع محمد الخامس فاس34 ،فاطمة الزهراء صقلي حسينيمالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر رؤوس مسائله باألحمر  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
  17  المسطرة  
  18x13  المقياس  
 190 اقعدد األور  
 هـ1181 ذي القعدة 13نسخ بتاريخ ،  ضمن مجموعالثامن  مالحظات إضافية 
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  .قصرة الفقير في الرد على أبي الحسن الصغير  عنوان المخطوط 
  .محمد بن يوسف السنوسي   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .  الفقه  الفن أو الموضوع  
  .ني رأيت الهمم قاصرةأأما بعد ف  أوله  
  .رف اهللا خيره وبرآاته آمين والحمد هللا رب العالمينع  آخره  
   شارع محمد الخامس فاس34 ،فاطمة الزهراء صقلي حسينيمالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي يختلف في الصفحات األخيرة  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
  18  المسطرة  
  18x13  المقياس  
 10 عدد األوراق  
 . ضمن مجموعالتاسع  مالحظات إضافية  

 

  .منظومات أبي على اليوسي  عنوان المخطوط  
  .الحسن بن مسعود اليوسي   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .التصوف  الفن أو الموضوع  
  . وارزقنااهدنارب  رب يا يا  أوله  
  .وتحظ من رب العلى بالمنن: مشتبها الفتن وتنج من   آخره  
   شارع محمد الخامس فاس34 ،فاطمة الزهراء صقلي حسينيمالك المخطوط و عنوانه  
  .بأس به يتخلله اللون األحمر مغربي ال  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
  18  المسطرة  
  18x13  المقياس  
 21 عدد األوراق  
 . ضمن مجموعالعاشر  مالحظات إضافية  
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  .مصحف شريف  عنوان المخطوط  
  .تنزيل رب العالمين   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .قرآن آريم  وعالفن أو الموض  
  .وما آان له عليهم من سلطان  أوله  
  .الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم  آخره  
   شارع محمد الخامس فاس34 ،فاطمة الزهراء صقلي حسينيمالك المخطوط و عنوانه  
  .آوفي آتب صاحبه بأنه خط إفريقي  نوع الخط  
  .ورق صقيل  الحامل  
  10  المسطرة  
  17x12.5  المقياس  
 103 راقعدد األو  
  .مجلد مبتور األول واآلخر، بأوله صيغة تحبيس  مالحظات إضافية  
    
  
  .  دالئل الخيرات  عنوان المخطوط 
  .محمد بن سليمان الجزولي   المؤلفاسم  
  .محمد بن الحاج علي الدمناتي   الناسخاسم  
  .األدعية والصلوات واألذآار  الفن أو الموضوع  
  ...اب ذآر الصالةوبعد هذا فالغرض في هذا الكت  أوله  
  ...آمل دالئل الخيرات بحمد الخالق  آخره  
   شارع محمد الخامس فاس34 ،فاطمة الزهراء صقلي حسينيمالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر مفتوح مزخرف بألوان وماء الذهب  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
  9  المسطرة  
  12x15  المقياس  
 306 عدد األوراق  
  .د صغير بآخره قصيدة البردة به هوامش توضيحيةمجل  مالحظات إضافية  
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 .السنية الصالة في السنية الهدية شرح على حاشية  عنوان المخطوط 
  .غير مذآور   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .الزهد والتصوف  الفن أو الموضوع  
  ...قوة إال باهللا  حول وال بسم اهللا الرحمن الرحيم وال  أوله  
  .هللا رب العالمين، انتهت هذه الحاشية المبارآةوالحمد   آخره  
   شارع محمد الخامس فاس34 ،فاطمة الزهراء صقلي حسينيمالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي متنوع رؤوس مسائله باألحمر  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
  19  المسطرة  
  22.5x17  المقياس  
 398 عدد األوراق  
بد الشكور ع ابن شرح فيه واختلط ،آبيرالرابع ضمن مجموع  مالحظات إضافية  

هـ، 1261 ذي القعدة 18وآالم المحشي، تاريخ التأليف 
 .هـ1321 شوال 4وتاريخ النسخ األحد 

  .جواب التسولي على أسئلة األمير عبد القادر الجزائري  عنوان المخطوط  
  .القاضي علي التسولي امديدش   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .أجوبة فقهية  وضوعالفن أو الم  
  ... من دونه ملتحدادنج نشرك به أحدا وال الحمد هللا الذي ال  أوله  
   ...التحمل علينا إسرا آما حملته على الذين من قبلنا ربنا و  آخره  
   شارع محمد الخامس فاس34 ،فاطمة الزهراء صقلي حسينيمالك المخطوط و عنوانه  
  .ه اللون األحمرمغربي مجوهر مفتوح جميل  يتخلل  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
  16  المسطرة  
  22.5x17  المقياس  
 78 عدد األوراق  
 .نسخة آتبت برسم أحد أحفاد صالح بن المعطي التادلي  مالحظات إضافية  
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  .إزالة اللبس عن حقيقة النفس  عنوان المخطوط 
  . بن أحمد الفضيليإدريس   المؤلفاسم  
  .لعله المؤلف نفسه   الناسخاسم  
  .النصيحة والتربية  الموضوعالفن أو   
  .اللهم إني أحمدك يا من أمر بمخالفة اإلمارة  أوله  
  .وآان الفراغ من تبييض هذا التقييد السعيد  آخره  
   شارع محمد الخامس فاس34فاطمة الزهراء صقلي حسيني مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
  21و18 مابين  المسطرة  
 20.5x15  اسالمقي  
 20 عدد األوراق  
   عند   ألوان األزرق واألحمر، ويختلف الخط الخطتتخلل  مالحظات إضافية  

 .هـ1310نسخ أوائل رمضان عام ، المخطوط منتصف
 

  .بهجة البصر في شرح فرائض المختصر  عنوان المخطوط  
  .محمد بن أحمد بنيس   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .فقه المواريث  وعالفن أو الموض  
  ...إن أولى ما ورثه اإلنسان من الفروض  أوله  
  ...قد نجز بحمد اهللا ما أردناه وبلغنا الغرض الذي قصدناه  آخره  
   شارع محمد الخامس فاس34 ،فاطمة الزهراء صقلي حسينيمالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر دقيق يختلف الخط عند منتصف المخطوط  نوع الخط  
  .ورق  لالحام  
  24  المسطرة  
  20.5x15  المقياس  
 90 عدد األوراق  
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  .بداية الهداية  عنوان المخطوط  
  .محمد بن أحمد الطوسي الغزالي   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .الترغيب والوعظ  الفن أو الموضوع  
  ...عبده الحمد هللا حق حمده والصالة والسالم على محمد  أوله  
  ...فى وسالم على عباده الذين اصطفىالحمد هللا وآ  آخره  
   شارع محمد الخامس فاس34 ،فاطمة الزهراء صقلي حسينيمالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي بدوي مقروء  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
  36  المسطرة  
  33x22  المقياس  
 10 عدد األوراق  
  .األول ضمن مجموع  مالحظات إضافية  
    

  .ة للنفس الزآيةالفوائد  المرضي  عنوان المخطوط  
  .محمد بن أحمد بن محمد المرابط اليعقوبي السماللي   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .األحكام والمواعظ والفوائد  الفن أو الموضوع  
  ...فوائد من األحكام  وبعد فالغرض في هذه األوراق ذآر  أوله  
  ...بلطفه الذي يكفي عن غيره وسالم على المرسلين  آخره  
   شارع محمد الخامس فاس34 ،فاطمة الزهراء صقلي حسينيك المخطوط و عنوانهمال  
  .مغربي بدوي مقروء تتخلله ألوان  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
  40 و34مابين   المسطرة  
  33x22  المقياس  
 12 عدد األوراق  
 .هـ1207نسخ أوائل شوالالثاني ضمن مجموع،   مالحظات إضافية  
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  .رات بجالء دالئل الخيراتمطالع المس  عنوان المخطوط 
  .محمد المهدي بن أحمد بن علي بن يوسف الفاسي الفهري   المؤلفاسم  
  .مبارك بن الحاج محمد اليزيدي   الناسخاسم  
  .شرح األدعية واألذآار والصلوات  الفن أو الموضوع  
  .الحمد هللا الذي اختص رسوله محمدا صلى اهللا عليه وسلم   أوله  
  .دوام والحمد هللا رب العالمينيتعاقبان على ال  آخره  
   شارع محمد الخامس فاس34 ،فاطمة الزهراء صقلي حسينيمالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر رؤوس مسائله باألحمر  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
  39  المسطرة  
 33x22  المقياس  
 120 عدد األوراق  
  فاس  المرآز  
  .هـ1282ان  شعب8نسخ ، الثالث ضمن مجموع  مالحظات إضافية  

  .ذهاب الكسوف ونفي الظلماء في علم الطب والحكماء  عنوان المخطوط  
  .غير مذآور   المؤلفاسم  
  .محمد بن محمد حجيرة   الناسخاسم  
  .علم الطب  الفن أو الموضوع  
  . أن أصنع لك آتابا مختصرا في الطب...سألتني أيها األخ   أوله  
  .ا انتهى هذا الكتابوالتاتول والحكة والبهق األسود، وهن  آخره  
   شارع محمد الخامس فاس34 ،فاطمة الزهراء صقلي حسينيمالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
  19  المسطرة  
  23x18  المقياس  
 135 عدد األوراق  
   جمادى8تاريخ النسخ ، مسائل باألحمرالس ورؤآتبت   مالحظات إضافية  
  .هـ1285 األولى     
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  .يصلح في األربعة األزمنة  البينة وماالمنافع  وان المخطوطعن  
  .محمد بن علي الصنهاجي   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .الطب  الفن أو الموضوع  
  .الحمد هللا الذي آثر بالحكمة والبيان  أوله  
  .وباهللا أستعين...  بما يوافق من العالج فليتالحق  آخره  
   شارع محمد الخامس فاس34 ،مة الزهراء صقلي حسينيفاطمالك المخطوط و عنوان  
  . اللون األحمريتخلله ،مغربي مجوهر  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
  25  المسطرة  
  22.5x17  المقياس  
 16 عدد األوراق  
  .مجلد صغير  مالحظات إضافية  

  .مقامات الحريري  عنوان المخطوط 
  . الحريرياسمالق   المؤلفاسم  
  .حمد بن علي اليزيدي األمويعمر بن م   الناسخاسم  
  .األدب  الفن أو الموضوع  
  ...مناد وال آبا قدح  أوله  
  ...نجز جميع هذا التأليف المبارك والحمد هللا رب العالمين  آخره  
   شارع محمد الخامس فاس34 ،فاطمة الزهراء صقلي حسينيمالك المخطوط و عنوانه  
  .خط أندلسي  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
  21  المسطرة  
  25.5x19  المقياس  
 126 عدد األوراق  
  تتخللها تلف، أولها أصاب عتيقة نسخة األول، ناقصة مالحظات إضافية  
  .هـ981رمضان أول  نسخ هوامش،    
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  .مجموع به مراسالت ومكاتبات   عنوان المخطوط  
  .متعددون   المؤلفاسم  
  .متعددون   الناسخاسم  
  .مكاتبات مختلطة  الفن أو الموضوع  
  .قام الذي نغتنم وجودهالم  أوله  
  .والمولى يرعاك بمنه و السالم...حفظ اهللا بمنه   آخره  
   شارع محمد الخامس فاس34 ،فاطمة الزهراء صقلي حسينيمالك المخطوط و عنوانه  
  . مجوهرمغربي  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 .مختلفة  المسطرة  
  18x11.5  المقياس  
 64 عدد األوراق  
  .طوط أصحابها جمعت وألصقت داخل غالفرسائل بخ  مالحظات إضافية  

  .شرح الشيخ خليل  عنوان المخطوط  
  .بهرام الصغير   المؤلفاسم  
  .محمد بن عبد الرحمان الحسني    الناسخاسم  
  .الفقه  الفن أو الموضوع  
  .للنجاسة والمراد به ينتن أو يصير دما  أوله  
  .مفإذا حصل شيء من هذه العالمة زال اإلشكال واهللا أعل  آخره  
   شارع محمد الخامس فاس34 ،فاطمة الزهراء صقلي حسينيمالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مقروء يتخلله اللون األحمر  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
  43  المسطرة  
  29.5x19  المقياس  
 500 عدد األوراق  
  مجلد األول، ناقصة والتلف، السوس خرق أصابها نسخة مالحظات إضافية  
  .هـ1077 شوال 14النسخ تاريخ  آبير،     
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  .نوازل ابن هالل السجلماسي  عنوان المخطوط  
  . بن هالل السجلماسيإبراهيم   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  الفقه  الفن أو الموضوع  
  ...الحمد هللا سيدي رضي اهللا عنكم جوابكم الشافي  أوله  
  ...هنا انتهى ما وجد من نوازل ابن هالل  آخره  
   شارع محمد الخامس فاس34 ،فاطمة الزهراء صقلي حسينيوط و عنوانهمالك المخط  
  .أندلسي  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
  33  المسطرة  
  26x19  المقياس  
 100 عدد األوراق  
  أصابه خرق السوس، رسم بشكل سيء فضاعت منه   مالحظات إضافية  
 .المكتوبة الهوامش    

  .آشف أقوال الحكماء  عنوان المخطوط 
  .غير مذآور  ؤلف الماسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .شرح الحكم و الكيمياء  الفن أو الموضوع  
  .وقد سميت آتابي هذا بالكشف  أوله  
  .آل يوم بالماء الفاتر في هواء  آخره  
   شارع محمد الخامس فاس34 ،فاطمة الزهراء صقلي حسينيمالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي ويختلف في نصفه اآلخر  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
  20  المسطرة  
  23x18  المقياس  
 34 عدد األوراق  
  .يتخلله نقص في وسطه  مالحظات إضافية  
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  .شرح المقنع من نظم محمد بن سعيد  عنوان المخطوط 
  .محمد بن محمد بن عبد اهللا الدليمي الورزازي الدرعي   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .الفلك والتوقيت  الفن أو الموضوع  
  أما بعد فهذا شرح لنظم اإلمام محمد بن سعيد المسمى بالمقنع   أوله  
  فاهللا خير حافظا وهو أرحم الراحمين وحسبنا اهللا ونعم الوآيل  آخره  
   شارع محمد الخامس فاس34 ،فاطمة الزهراء صقلي حسينيمالك المخطوط و عنوانه  
  .سريع مقروء محلى باألحمرمغربي   نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
  19  المسطرة  
  29.5x17.5  المقياس  
 66 عدد األوراق  
  مجلد به مخطوطات ومطبوعات  األول ضمن مجموع  مالحظات إضافية  
  .حجرية    

  .شرح الصالة المشيشية  عنوان المخطوط 
  .الحسن الزياني   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .التصوف  الفن أو الموضوع  
  ...ارك وتعالى إلي تفضال منه الحمد هللا لما حبب اهللا تب  أوله  
  . قديرشيءوألبسني التقوى منك وبك على آل   آخره  
   شارع محمد الخامس فاس34 ،فاطمة الزهراء صقلي حسينيمالك المخطوط و عنوانه  
  . والمتن باألحمرمجوهر مليحمغربي   نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
  18  المسطرة  
  29.5x17.5  المقياس  
 11 عدد األوراق  
  .الثاني ضمن مجموع  ات إضافيةمالحظ  
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  .شرح الحزب الكبير للشاذلي  عنوان المخطوط 
  .أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي عرف بزروق   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .التصوف  الفن أو الموضوع  
  .فإني قصدت من اهللا حسن التوفيق  أوله  
  .آمل الشرح بحمد اهللا ويمنه وحسن عونه  آخره  
   شارع محمد الخامس فاس34 ،فاطمة الزهراء صقلي حسينيلمخطوط و عنوانهمالك ا  
  .بأس به آتب المتن باللون األحمر مغربي ال  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
  18  المسطرة  
  29.5x17.5  المقياس  
 48 عدد األوراق  
  .الثالث ضمن مجموع  مالحظات إضافية 

  

 . األستار آشف ىالمسم مدين أبي قصيدة شرح ملخص عنوان المخطوط  
  .محمد الهبطي الصغير   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .التصوف  الفن أو الموضوع  
  .الحمد هللا الذي اختص أهل الوجود باألسرار  أوله  
  ...وقد تم شرحي للقصيدة موجزا فلله حمدي في ابتداء   آخره  
  حمد الخامس فاس شارع م34 ،فاطمة الزهراء صقلي حسينيمالك المخطوط و عنوانه  
  .بأس به يتخلله اللون األحمر مغربي سريع ال  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
  24  المسطرة  
  29.5x17.5  المقياس  
 10 عدد األوراق  
  .الخامس ضمن مجموع  مالحظات إضافية  
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  .رسالة صوفية إخوانية  عنوان المخطوط  
  .أحمد البدوي زويتن   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .التصوف والتربية   أو الموضوعالفن  
  .أما بعد فهاآم سادتي وموالي وعنايتي  أوله  
  . اللصوصبندمهألن من لم يقدم الخصوص ابتلى   آخره  
   شارع محمد الخامس فاس34 ،فاطمة الزهراء صقلي حسينيمالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي سريع مقروء  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
  10  المسطرة  
  29.5x17.5  المقياس  
 10 عدد األوراق  

 .هـ1269 شوال النسختاريخ ، الخامس ضمن مجموع   مالحظات إضافية      

  

  .تحفة األريب ونزهة اللبيب  عنوان المخطوط 
  .أبو مدين عبد اهللا الفاسي الفهري   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .األدب والمحاضرات والمسامرات  الفن أو الموضوع  
  ... هللا الذي أسس سماء العلوم جالال وجماالالحمد  أوله  
  ...تمت تحفة األريب ونزهة اللبيب بحمد اهللا وحسن عونه   آخره  
   شارع محمد الخامس فاس34 ،فاطمة الزهراء صقلي حسينيمالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي زمامي سريع ملون باألحمر واألزرق  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
  20  المسطرة  
  29.5x17.5  المقياس  
 60 عدد األوراق  
  هـ1310 ربيع األول19نسخ بتاريخ ، السادس ضمن مجموع  مالحظات إضافية  
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  .المنظومة الشقرونية في طب المآآل  عنوان المخطوط 
  .عبد القادر بن شقرون المكناسي   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .الطب  الفن أو الموضوع  
  .لمنطقيا شيخنا النحرير حلو ا  أوله  
  .انتهت القصيدة الفائقة واألرجوزة الرائقة  آخره  
   شارع محمد الخامس فاس34 ،فاطمة الزهراء صقلي حسينيمالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر بدوي  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
  12  المسطرة  
  29.5x17.5  المقياس  
 30 عدد األوراق  
 .السابع ضمن مجموع  مالحظات إضافية  

 

  

   

  .وتريات البغدادي في المديح النبوي  وان المخطوطعن 
  .محمد رشيد البغدادي   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  . المديح النبوي  الفن أو الموضوع  
  ...صالتك ربي والسالم على النبي  أوله  
  ...وذاك رجاء في الممات وفي المحيا  آخره  
   شارع محمد الخامس فاس34 ،يفاطمة الزهراء صقلي حسينمالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي زمامي وسط  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
  37  المسطرة  
  29.5x17.5  المقياس  
 10 عدد األوراق  
  .الثامن ضمن مجموع مالحظات إضافية  
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  .حاشية اللقاني على الجالل المحلي  عنوان المخطوط  
  .اللقاني المصري   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .األصول   الموضوعالفن أو  
  ...الحمد هللا على أفضاله والصالة  أوله  
  .والحمد هللا وآفى وسالم على عباده الذين اصطفى  آخره  
   شارع محمد الخامس فاس34 ،فاطمة الزهراء صقلي حسينيمالك المخطوط و عنوانه  
  . وسط مجوهر مغربي  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
  31  المسطرة  
  25x18  المقياس  
 60 اقعدد األور  
  .األول ضمن مجموع  مالحظات إضافية  

 

  .حاشية ابن أبي شريف على الجالل المحلي  عنوان المخطوط  
  .ابن أبي شريف   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .األصول  الفن أو الموضوع  
  ...وأقول إنه لما آان آتاب جمع الجوامع تأليف العالمة  أوله  
  ...األآمالن على سيدنا محمد والصالة والسالم األتمان  آخره  
   شارع محمد الخامس فاس34 ،فاطمة الزهراء صقلي حسينيمالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر دقيق يتخلله اللون األحمر  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
  30  المسطرة  
  25x18  المقياس  
 70 عدد األوراق  
 .الثاني ضمن مجموع  مالحظات إضافية  
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  .مزة الخزرجية في العروضالرا  عنوان المخطوط  
  .عبد اهللا الخزرجي   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .العروض  الفن أو الموضوع  
  ...وللشعر ميزان تسمى عروضه  أوله  
  .مطالعها إتحافه منه بالدعا: ويسأل عبد اهللا ذا الخزرجي من   آخره  
  حمد الخامس فاس شارع م34 ،فاطمة الزهراء صقلي حسينيمالك المخطوط و عنوانه  
  .مشرقي جميل يتخلله اللون األحمر  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
  17  المسطرة  
  21x15.5  المقياس  
 10 عدد األوراق  
 .هـ1140 شعبان 18نسخ بتاريخ األول ضمن مجموع،   مالحظات إضافية  

  

  .فتح البرية بشرح القصيدة الخزرجية  عنوان المخطوط
  .زآرياء األنصاري   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .العروض  الفن أو الموضوع  
  ...أما بعد فهذا شرح على الخزرجية المنظومة على   أوله  
  .أي أن من مطالعها بالدعاء بخير نجز هذا الشرح المبارك  آخره  
   شارع محمد الخامس فاس34 ،فاطمة الزهراء صقلي حسينيمالك المخطوط و عنوانه  
  .له اللون األحمرمشرقي جميل يتخل  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
  17  المسطرة  
  21x15.5  المقياس  
 53 عدد األوراق  
 .هـ1139 شوال 22تاريخ النسخ الثاني ضمن مجموع،   مالحظات إضافية 
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  .آتاب في العروض و القوافي  عنوان المخطوط 
  .أبو زآريا يحيى بن علي الخطيب التبريزي   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .العروض  ن أو الموضوعالف  
  ...علم أن العروض ميزان الشعرا...أما بعد فيقول الشيخ   أوله  
 . الشرح ثم للمتوسط وتذآرة للمبتدئ آفاية الكلمات هذه وفي آخره  
   شارع محمد الخامس فاس34 ،فاطمة الزهراء صقلي حسينيمالك المخطوط و عنوانه  
  .مشرقي جميل يتخلله اللون األحمر  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
  17  المسطرة  
  21x15.5  المقياس  
 87 عدد األوراق  
  .هـ1140 شعبان 18نسخ بتاريخ  ،الثالث ضمن مجموع  مالحظات إضافية  

  .شرح المية الزقاق  عنوان المخطوط  
  .محمد بن أحمد ميارة   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .الفقه  الفن أو الموضوع  
  …ثاني ثم قال في الضر ال  أوله  
  .قوة إال باهللا العلي العظيم حول وال نفعنا اهللا بأجره وال  آخره  
   شارع محمد الخامس فاس34 ،فاطمة الزهراء صقلي حسينيمالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي متنوع  نوع الخط  
  ورق  الحامل  
  25  المسطرة  
  18x13  المقياس  
 108 عدد األوراق  
    مختلفة، وبخطوط األول مبتورة خةنساألول ضمن مجموع،  مالحظات إضافية  

  .هـ1188 عام الحجة ذي 15 الخميس بتاريخ نسخ
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  .شرح األجرومية  عنوان المخطوط  
  .خالد األزهري   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .النحو  الفن أو الموضوع  
  ...الحمد هللا رافع مقام المنتخبين لنفع العبيد الخافقين جناحهم  أوله  
  . أعلم بالصواب وإليه المرجع والمـآبواهللا  آخره  
   شارع محمد الخامس فاس34 ،فاطمة الزهراء صقلي حسينيمالك المخطوط و عنوانه  
  . يتخلله اللون األحمر،مغربي زمامي سريع  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
  21  المسطرة  
  18x13  المقياس  
 27 عدد األوراق  
 .الرطوبةنتيجة  السوسبراقه  أويبتأص الثاني ضمن مجموع،  مالحظات إضافية  

  

  .جزء من شرح مقصورة حازم القرطاجني  عنوان المخطوط 
  .لعله الشريف السبتي   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .األدب  الفن أو الموضوع  
  ...حمل المهارى فيه صيران المها...آم موقف حملني  أوله  
  ...شجعان العرب وفرسانهم في مواطن الحروب  آخره  
   شارع محمد الخامس فاس34 ،فاطمة الزهراء صقلي حسينيعنوانهمالك المخطوط و   
  .أندلسي جيد  نوع الخط  
  ورق  الحامل  
  29  المسطرة  
  26.5x20  المقياس  
 100 عدد األوراق  
فرممت األرضة خرق أصابها األخير، مبتورة نفيسة نسخة مالحظات إضافية  
 . بحواشيهاأضاع ترميما     
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  .مصحف شريف           عنوان المخطوط 
  .تنزيل رب العالمين   المؤلفاسم  
  .يرزحافظ خليل العوني ت   الناسخاسم  
  .قرآن آريم  الفن أو الموضوع  
  .بسم اهللا الرحمن الرحيم الحمد هللا رب العالمين  أوله  
  .من الجنة والناس، وختم بالدعاء  آخره  
  شارع محمد الخامس فاس 34 ،فاطمة الزهراء صقلي حسينيمالك المخطوط و عنوانه  
  .مشرقي نسخ معتاد   نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
  15  المسطرة  
  18x12  المقياس  
 295 عدد األوراق  
  .هـ1256، نسخ  مؤطرة المتننسخة نفيسة مزخرفة وملونة  مالحظات إضافية  

   
    
  .آتاب حديث في الجهاد ولعله قطعة من صحيح البخاري  عنوان المخطوط  
  .مذآورغير    المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .الحديث  الفن أو الموضوع  
  باب قول اهللا تعالى وال تحسبن الذين قتلوا في سبيل اهللا أمواتا  أوله  
   ...فسأله أين صلى رسول اهللا عليه وسلم فأشار له  آخره  
   شارع محمد الخامس فاس34 ،فاطمة الزهراء صقلي حسينيمالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر واسع، يتخلله اللون األحمر  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
  16  المسطرة  
  29x21  المقياس  
 150 عدد األوراق  
 .ةغير تامنسخة   مالحظات إضافية 
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  .سفر من صحيح البخاري  عنوان المخطوط  
  . البخارياعيلاسم  بنمحمد   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .الحديث  الفن أو الموضوع  
  ووصينا اإلنسان بوالديه(باب قول اهللا عز وجل: اب اآلدابتآ  أوله  
  ...خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان   آخره  
   شارع محمد الخامس فاس34 ،فاطمة الزهراء صقلي حسينيمالك المخطوط و عنوانه  
  .  قريب من المبسوطمغربي مجوهر  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
  22  المسطرة  
  32x22  المقياس  
 500 عدد األوراق  
  مسائل باألحمرال رؤوس آتبت نسخة نفيسة جيدة مجلدة،  مالحظات إضافية  
  .هـ1119 نسخ أوائل ربيع النبوي عام ، واألزرق    

  

  .شرة في األحاديث المشتهرةتالدرر المن  عنوان المخطوط  
  .جالل الدين عبد الرحمان السيوطي   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .الحديث   الموضوعالفن أو  
  ...الصالة والسالم الحمد هللا تعظيما شأنه و  أوله  
  ...واهللا أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب   آخره  
   شارع محمد الخامس فاس34،فاطمة الزهراء صقلي حسينيمالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي زمامي تتخلله األلوان الحمراء واالزرقاء   نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
  23  المسطرة  
  23x17  المقياس  
 26 عدد األوراق  
  .طرر وحواش آثيرة عليه  مالحظات إضافية  
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  .التسهيل لعلوم التنزيل    عنوان المخطوط  
  . محمد بن أحمد بن جزي الكلبي األندلسياسمأبو الق   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .التفسير  الفن أو الموضوع  
  ...اب ملك الملوك ورب األربابالحمد هللا العزيز الوه  أوله  
  ...آمل تفسير سورة الصافات من آتاب التسهيل  آخره  
   شارع محمد الخامس فاس34 ،فاطمة الزهراء صقلي حسينيمالك المخطوط و عنوانه  
  .بأس به يتخلله اللون األحمر مغربي ال  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
  32  المسطرة  
  29x20  المقياس  
 460 عدد األوراق  
 .مجلد به ثالثة أرباع الكتاب  حظات إضافيةمال  

 

  .آتاب في الحديث لعله بالفارسية  عنوان المخطوط 
  .ابن عبد الحسين آل حسيني الجزائري النجفي   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .الحديث  الفن أو الموضوع  
  س فاس شارع محمد الخام34 ،فاطمة الزهراء صقلي حسينيمالك المخطوط و عنوانه  
  .مشرقي نسخي مزين باأللوان الحمراء  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
  .17  المسطرة  
  .20x14  المقياس  
 .200 عدد األوراق  
  مجلد يمثل السفر األول من الكتاب  مالحظات إضافية 
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  .دالئل الخيرات  عنوان المخطوط  
  .محمد بن سليمان الجزولي   المؤلفاسم  
  .دعبد القادر بن محم   الناسخاسم  
  .األدعية و الصلوات  الفن أو الموضوع  
  )ص(وبعد، فالغرض في هذا الكتاب ذآر الصالة على النبي   أوله  
  .حول وال قوة إال باهللا حسبنا اهللا ونعم الوآيل والو  آخره  
   شارع محمد الخامس م ج فاس34،محمد رشيد عراقي  مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مقروء  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
  7  المسطرة  
  11x10.5  المقياس  
 200 عدد األوراق  
نسخ ملونة، أوراق به جلدي، محمل في صغير حجم من مجلد مالحظات إضافية  
 .هـ1307 القعدة ذي 14         

  

  .الجواهر و الدرر  عنوان المخطوط  
  .عبد الوهاب الشعراني   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .كيمة واألقوال الصوفيةاألقوال الح  الفن أو الموضوع  
  .وبعد فقد التمس مني بعض اإلخوان  أوله  
  .من مشترآاؤ الماسممن يجعل ؤالم  آخره  
  . شارع محمد الخامس م ج فاس34 ،محمد رشيد عراقي  مالك المخطوط و عنوانه  
  .بأس به تتخلله ألوان حمراء مغربي ال  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
  23x18  المسطرة  
  25  المقياس  
 21 د األوراقعد  
 .عاختلط بغيره في المجمواألول ضمن مجموع،   مالحظات إضافية  
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  .في براهين األعراض واألجرام  عنوان المخطوط  
  .محمد المدني بن جلون   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .في الصنعة والحكمة  الفن أو الموضوع  
  .عالية ثم قال  أوله  
  .آة والسكون آمينآان اهللا له ووفقه في الحر  آخره  
  . شارع محمد الخامس م ج فاس34 ،محمد رشيد عراقي  مالك المخطوط و عنوانه  
  .بأس به  ال مجوهرمغربي  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
  23x18  المسطرة  
  25  المقياس  
 6 عدد األوراق  
  .نسخة مبتورة األول، تامة األخيرالثاني ضمن مجموع،   مالحظات إضافية  

    

  .آتاب في الطب والتشريح  طعنوان المخطو 
  .غير مذآور   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .الطب  الفن أو الموضوع  
  ...مقدمة اعلم أنه على طرف المعاد المستقيم  أوله  
  ...يسكن وجع البواسير وينفعها طالء  آخره  
  . شارع محمد الخامس م ج فاس34 ،محمد رشيد عراقي  مالك المخطوط و عنوانه  
  .بأس به رؤوس مسائله باألحمر مغربي ال  الخطنوع   
  .ورق  الحامل  
  22  المسطرة  
  23x18  المقياس  
 12 عدد األوراق  
 ضمن مجموع مبتور األول بمقدار الثالث ضمن مجموع   مالحظات إضافية  
 .ورقة أو أآثر    
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  .آتاب في شرح الحديث  عنوان المخطوط  
  .غير مذآور لبتر أوله   المؤلفاسم  
  .غير مذآور لبتر آخره   الناسخاسم  
  .الحديث  الفن أو الموضوع  
  ..فكان سبب رحيلهم على المسلمين لما أصابهم بها عن الشدة  أوله  
  ادية وآيف محمد صلى اهللا عليه وسلمففقال لي آيف أنت يا   آخره  
  . شارع محمد الخامس م ج فاس34 ،محمد رشيد عراقي  مالك المخطوط و عنوانه  
  .هر واسعمغربي مجو  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
  20  المسطرة  
  23.5x16  المقياس  
 60 عدد األوراق  
 .مجلد ال أول له وال آخر  مالحظات إضافية  

  

  .مجموع في الفقه واألجوبة  عنوان المخطوط  
  .غير مذآور و تتصدره أجوبة القوري   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .الفقه واألجوبة  الفن أو الموضوع  
  .هذه أسئلة أجاب عنها أبو عبد اهللا القوري  أوله  
  .هنا انتهى القول بنا في هذا المجموع  آخره  
  . شارع محمد الخامس م ج فاس34 ،محمد رشيد عراقي  مالك المخطوط و عنوانه  
  .بأس به مغربي زمامي ال  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
  32  المسطرة  
  17.5x18  المقياس  
 88 عدد األوراق  
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  .النهجة المرضية في شرح األلفية  طعنوان المخطو  
  .جالل الدين عبد الرحمن السيوطي   المؤلفاسم  
  .محمد بن عبد اهللا األزدي الجزولي   الناسخاسم  
  .النحو  الفن أو الموضوع  
  .هذا شرح لطيف مزجته بألفية ابن مالك  أوله  
  .انتهى هذا الشرح المبارك بحمد اهللا وحسن عونه  آخره  
  . شارع محمد الخامس م ج فاس34 ،محمد رشيد عراقي  وانهمالك المخطوط و عن  
  . رديءمغربي بدوي  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
  22  المسطرة  
  23x17  المقياس  
 94 عدد األوراق  
 .هـ1299أوائل جمادى الثانية عام   مالحظات إضافية  

     

  .مصحف شريف  عنوان المخطوط  
  .تنزيل رب العالمين   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .قرآن آريم  الفن أو الموضوع  
  .الفاتحة  أوله  
  .زآية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا  آخره  
   شارع محمد الخامس م ج فاس34 ،محمد رشيد عراقي  مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر واسع تتخلله ألوان حمراء  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
  14  المسطرة  
  22x16.5  المقياس  
 170 ألوراقعدد ا  
مجلد به النصف األول من القرآن الكريم، عليه عالمات   مالحظات إضافية  

  .الترقيم الخطية
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  .شرح فقهي على تحفة الحكام البن عاصم  عنوان المخطوط  
  . لبتر أولهرغير مذآو   المؤلفاسم  
  بن ابراهيم بن موسى بن أحمد محمد بن عبد اهللا بن علي   الناسخاسم  
  .األزديالحسين     
  .الفقه  الفن أو الموضوع  
  ...وساآنا بغير عذر مانع: بفعل إذن بائع   أوله  
  .أو علم يثب في صدور الرجال آما قال عليه الصالة والسالم  آخره  
  . شارع محمد الخامس م ج فاس34 ،محمد رشيد عراقي  مالك المخطوط و عنوانه  
  .هتة تتخلله األلوان الصفراء والبارديءمغربي بدوي   نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
  27  المسطرة  
  23x17  المقياس  
 320 عدد األوراق  
  هـ1298شوال عام  22  مالحظات إضافية  

 

  .آتاب في القراءات  عنوان المخطوط  
  .غير مذآور   المؤلفاسم  
  .عبد اهللا بن محمد الصنهاجي   الناسخاسم  
  .القراءات   الفن أو الموضوع  
  ...يتهدالفعل األول في الضمة وفيه يس  أوله  
  .انتهى وآفى... نهيت عيبي بمواقع   آخره  
   شارع محمد الخامس م ج فاس34 ،محمد رشيد عراقي  مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي بدوي  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
  22  المسطرة  
  23x18  المقياس  
 70 عدد األوراق  
 .هـ1295 صفر الخير 4  مالحظات إضافية  
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 .)الصغير (عاشر البن لمعينا المرشد شرح عنوان المخطوط  
  .محمد بن أحمد ميارة الفاسي   المؤلفاسم  
  .أحمد بن عبد اهللا بن محمد الصرحاني الوداني   الناسخاسم  
  .الفقه والعبادات  الفن أو الموضوع  
  .قد آنت قبل مرة وضعت على النظم المسمى بالمرشد المعين  أوله  
  . حمد بن أحمد  م...قد انتهى المختصر بتاريخه لإلمام   آخره  
  . شارع محمد الخامس م ج فاس34 ،محمد رشيد عراقي  مالك المخطوط و عنوانه  
  . به أخطاء آثيرةرديءمغربي   نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
  .29  المسطرة  
  .21.5x15.5  المقياس  
 .55 عدد األوراق  
  .هـ1191نسخ بتاريخ   مالحظات إضافية  

   

  .بوي فصيح و ملحونمجموع في المديح الن  عنوان المخطوط  
  .غير مذآور   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .المديح النبوي  الفن أو الموضوع  
  ... أجري عبرتي من شوق أحمد  أوله  
  ...أهل فضل شهير  آخره  
   شارع محمد الخامس م ج فاس34 ،محمد رشيد عراقي  مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر مفتوح جيد  نوع الخط  
  .ورق  املالح  
  17  المسطرة  
  27x20  المقياس  
 69 عدد األوراق  
 .مجلد ال أول له و ال آخر  مالحظات إضافية  
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  .خواص الحيوانات  عنوان المخطوط 
  .غير مذآور    المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .في علم الحيوانات ورواية الحديث فيها  الفن أو الموضوع  
  .فوقها الذهب وهو أفضل منها  أوله  
  .أحدها أنه ليس من جنس  آخره  
  . شارع محمد الخامس م ج فاس34 ،محمد رشيد عراقي  مالك المخطوط و عنوانه  
  .مشرقي دقيق  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
  .31  المسطرة  
  .25.5x17  المقياس  
 .129 عدد األوراق  
 .مجلد ال أول له وال آخر   مالحظات إضافية  

  . مدح صاحب اللواء والتاج فيذخيرة المحتاج  عنوان المخطوط 
  .المعطي بن الصالح الشرقي   المؤلفاسم  
  .غير مذآور    الناسخاسم  
  .الصلوات واألذآار واألدعية  الفن أو الموضوع  
  . عليه السالمآدمحمدا لمن قرت بوحدانيته األرواح في صلب   أوله  
  .الذي جعلت الصالة عليه وسيلة  األطهار  آخره  
  . شارع محمد الخامس م ج فاس34 ،محمد رشيد عراقي  همالك المخطوط و عنوان  
  .مغربي مقروء  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
  30  المسطرة  
  30x19  المقياس  
  76 عدد األوراق  
  .مبتور اآلخر  مالحظات إضافية  
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  .حلة السرى في أنساب العرب وسيرة خير الورى  عنوان المخطوط 
  .محمد بن سعيد   المؤلفاسم  
  .ذآورغير م   الناسخاسم  
  األنساب  الفن أو الموضوع  
  ... دوائررسومهفلما آان العلم بأنساب العرب صارت   أوله  
  .فكان عقبه يقولون نحن أقل الناس  آخره  
  . شارع محمد الخامس م ج فاس34 ،محمد رشيد عراقي  مالك المخطوط و عنوانه  
  .مامي ملون مقروء في عمومهزمغربي   نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
  30  المسطرة  
  34x29  المقياس  
 0 عدد األوراق  
  .مجلد آبير غير تام  مالحظات إضافية  

 

  .شرح قصيدة الدرر اللوامع في القراءات  عنوان المخطوط  
  . الشاطبي اسمأبو الق   المؤلفاسم  
  .ي الهواري الوطاعيلاسمأحمد بن ناصر بن عمر بن    الناسخاسم  
  .القراءات  الفن أو الموضوع  
  ... الذي أورثنا آتابه وعلمه علمناالحمد هللا  أوله  
  الموسومة بالدرر اللوامع  من شرح األرجوزة...هذا آخر   آخره  
   شارع محمد الخامس م ج فاس34،محمد رشيد عراقي  مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي دقيق  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
  37  المسطرة  
  28.5x20  المقياس  
 60 عدد األوراق  
 .هـ1133محرم عام 10  نسخ بتاريخجلد تام،م  مالحظات إضافية  
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  .شرح المباحث األصلية  عنوان المخطوط  
  .محمد بن علي بن محمد بن حيون الصقلي الشطيبي   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .التصوف  الفن أو الموضوع  
  ...لما تيقن في خلدي وصح في ضميري واعتقادي   أوله  
 ... عنه اهللا رضي البنا ابن الشيخ بأرجوزة أختمه أنا وها آخره  
   شارع محمد الخامس م ج فاس34 ،محمد رشيد عراقي  مالك المخطوط و عنوانه  
  .بأس به مزخرف باألسود واألحمر مغربي مجوهر ال  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
  23  المسطرة  
  21.5x15  المقياس  
 80 عدد األوراق  
 .مجلد أصيب بخرق السوس  مالحظات إضافية  

 
 

  .اإلبريز من آالم الشيخ موالنا عبد العزيز  عنوان المخطوط  
  .أحمد بن مبارك اللمطي السجلماسي   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .المناقب الصوفية  الفن أو الموضوع  
  . النبوية السالفة األعصار المتقادمةوالشرائع  أوله  
 .اللمطي يالسجلماس مبارك بن اأحمد ...آتبه ما آخره وهذا آخره  
  . شارع محمد الخامس م ج فاس34 ،محمد رشيد عراقي  مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر رقيق رؤوس مسائله باألسود الغليظ  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
  35  المسطرة  
  27x20  المقياس  
 150 عدد األوراق  
 .مجلد مبتور األول بأوراق  مالحظات إضافية  
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  .ن المروى بمورده الظمآنفتح المنا  عنوان المخطوط  
  .عبد الواحد بن عاشر األندلسي   المؤلفاسم  
  .محمد بن عبد الرحمن بن عدو المبارآي   الناسخاسم  
  .الرسم القرآني  الفن أو الموضوع  
  .يقول العبد الضعيف الملتجئ إلى باب آرم مواله  أوله  
  .نجز بحمد اهللا وحسن عونه وقد آمل تخريجه من المبيضة  آخره  
  .زنقة الريف طريق زعير الرباط 8شمس الضحى الفاسي الفهري  لك المخطوط و عنوانهما  

  .بأس به مقروء مغربي دقيق ال  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 25  المسطرة  
 x15.5.20  المقياس  
 234 عدد األوراق 
  .هـ1031 جمادى األولى 9نسخ بتاريخ الثالثاء   مالحظات إضافية  

  
   

  .في الصالة على النبي صلى اهللا عليه وسلمآتاب   عنوان المخطوط  
  .غير مذآور لبتر أوله   المؤلفاسم  
  .غير مذآور لبتر آخره   الناسخاسم  
  .الصلوات واألذآار  الفن أو الموضوع  
  ...اللهم صل على محمد نور الهدى والقائد إلى الخير  أوله  
  ...مفتاح الجنة علم اإليمان علم اليقين  آخره  
. زنقة الريف طريق زعير الرباط8شمس الضحى الفاسي الفهري   عنوانهمالك المخطوط و   
  .مغربي مجوهر مزخرف باأللوان  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
  13  المسطرة  
  16.5x16  المقياس  
 22 عدد األوراق  
  .لعله قطعة من دالئل الخيرات  مالحظات إضافية  
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  .شرح ألفية ابن مالك  عنوان المخطوط  
  .عبد الرحمن بن علي بن صالح المكوديأبو زيد    المؤلفاسم  
  . الودراسيإبراهيمأحمد بن محمد بن أحمد بن    الناسخاسم  
  .النحو  الفن أو الموضوع  
  .على ألفية ابن مالك أما بعد فهذا شرح مختصر  أوله  
  .انتهى بحمد اهللا  آخره  
.لرباط زنقة الريف طريق زعير ا8شمس الضحى الفاسي الفهري   مالك المخطوط و عنوانه  
  . مجوهرمغربي  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 22 المسطرة  
 22x17 المقياس  
 123 عدد األوراق  
  .هـ1272 رجب 24ن باألحمر، األربعاء تالم  مالحظات إضافية  
   

  .برنامج مكتبة الزاوية المعينية  عنوان المخطوط 
  .غير مذآور   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .أدب  الفن أو الموضوع  
  ...أحمدك اللهم والمحامد راجعة إليك  أوله  
  ...أقل أفراده يعي النهي ولكم  آخره  
. زنقة الريف طريق زعير الرباط8شمس الضحى الفاسي الفهري   مالك المخطوط و عنوانه  
  .مجوهر مغربي  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 20 المسطرة  
 19x15 المقياس  
 70 عدد األوراق  
    

 169



  .لتسولي على التحفةشرح ا  عنوان المخطوط  
  . بن عبد السالميالتسولي عل   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .الفقه  الفن أو الموضوع  
  .باب البيوع  أوله  
  . الكتابمتم  آخره  
. زنقة الريف طريق زعير الرباط8شمس الضحى الفاسي الفهري   مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 28 المسطرة  
 22x16 المقياس  
 93 عدد األوراق  
      

  .القراءة والتجويد أحكام الرسم و  عنوان المخطوط  
  .أبو زيد عبد الرحمن بن القاضي   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .علوم القرآن  الفن أو الموضوع  
  .... أن متابعة الرسم،إياك اعلم رحمنا اهللا و  أوله  
  ...وما بعده آسر  آخره  
. زنقة الريف طريق زعير الرباط8شمس الضحى الفاسي الفهري   لك المخطوط و عنوانهما  
  .مغربي ملون  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 26 المسطرة  
 23x17 المقياس  
 10 عدد األوراق  
به آثير من األوراق الملفقة من فنون األول ضمن مجموع،   مالحظات إضافية  
 .وعلوم مختلفة    
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 .الفقه في ةمنظوم عنوان المخطوط  
  .أبو الحسن محمد العربي يوسف بن محمد الفاسي   المؤلفاسم  
  .عبد القادر بن سليمان بن محمد بن عبد اهللا   الناسخاسم  
  .الفقه  الفن أو الموضوع  
  ...الرآن األول في الذآاة وصفاتها  أوله  
  ...على ختام األنبياء و المرسلين وآله وصحبه التابعين  آخره  
. زنقة الريف طريق زعير الرباط8شمس الضحى الفاسي الفهري   و عنوانهمالك المخطوط   
  .مغربي  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 26 المسطرة  
 22x16 المقياس  
 59 عدد األوراق  
 هـ1268 سنةعليها شروح آثيرة، نسخ الثاني ضمن مجموع،  مالحظات إضافية  

 

  .تلفةمجموع به أوراق ملفقة من فنون وعلوم مخ  عنوان المخطوط 
  .غير مذآور   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .فنون مختلفة  الفن أو الموضوع  
  .علي آنون  سيدي التهامي بن المدني بن...هذا تقييد الفقيه   أوله  
  ...ولي بالنواذل وقلبي   آخره  
. زنقة الريف طريق زعير الرباط8شمس الضحى الفاسي الفهري   مالك المخطوط و عنوانه  
 .مغربي مختلف  الخطنوع   
  .ورق  الحامل  
  .21 و18بين   المسطرة  
 18x11.5  المقياس  
 69 عدد األوراق  
 .أوراق و مالزم ضمت إلى بعضها البعض  مالحظات إضافية  
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  .مجموع به خليط من األوراق في فنون مختلفة  عنوان المخطوط  
  .غير مذآور   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .فنون مختلفة  الفن أو الموضوع  
  .فضل في قصة الشبل مع أمه  أوله  
  .نجز الكتاب المبارك بحمد اهللا وحسن عونه  آخره  
. زنقة الريف طريق زعير الرباط8شمس الضحى الفاسي الفهري   مالك المخطوط و عنوانه  
  .مختلف  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
  .31 و23بين   المسطرة  
  21x14  المقياس  
 52 عدد األوراق  
 .جلدت مجموعة من أوراق مختلفة العلوم والفنون والخطوط  ات إضافيةمالحظ  

 

 .)خليل شرح (األول مبتور فقهي لمتن شرح آتاب عنوان المخطوط  
  .غير مذآور   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .الفقه  الفن أو الموضوع  
  .أتبع البسملة بالتعريف  أوله  
  .أتبع ذلك بالسالم عليها  آخره  
. زنقة الريف طريق زعير الرباط8شمس الضحى الفاسي الفهري    المخطوط و عنوانهمالك  
  .مغربي زمامي سريع دقيق  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
  22  المسطرة  
 22.5x17  المقياس  
 140 عدد األوراق  
  .شرح الربع األول من متن الشيخ خليل  مالحظات إضافية  
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  .آتاب في علوم الباطن  عنوان المخطوط  
  .عبد الرحمن العراقي   المؤلفماس  
  .عبد الرحمن العراقي   الناسخاسم  
  .علوم الباطن واألسرار  الفن أو الموضوع  
  ...القدرة والعزة الشامخة  المهابة وذيالحمد هللا   أوله  
  ...أجيبوا وأظهروا برهانهم بكذا وآذا  آخره  
.طريق زعير الرباط زنقة الريف 8شمس الضحى الفاسي الفهري   مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي ملون  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
  13  المسطرة  
  21x14  المقياس  
 12 عدد األوراق  
 .األول ضمن مجموع  مالحظات إضافية  

 
  

  .النور المحجوب في أسرار الغيوب  عنوان المخطوط 
  .ابن الحاج الكبير   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .ت واألسرارالروحانيا  الفن أو الموضوع  
  .شيءقاعدة جليلة مبارآة في مخمس خالي القلب عن   أوله  
  .وإن لم يستجب لك فاعلم أن علمك خاطئ  آخره  
. زنقة الريف طريق زعير الرباط8شمس الضحى الفاسي الفهري   مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي ملون  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
  13  المسطرة  
  21x14  المقياس  
 41 قعدد األورا  
 .مكتوب بأناقة وزخرفة وألوانالثاني ضمن مجموع،   مالحظات إضافية  

 173



  .مصحف شريف  عنوان المخطوط      
  .تنزيل رب العالمين   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .قرآن آريم  الفن أو الموضوع  
  .بسم اهللا الرحمن الرحيم الحمد هللا رب العالمين  أوله  
  . بالباطلويجادل الذين آفروا  آخره  
. زنقة الريف طريق زعير الرباط8شمس الضحى الفاسي الفهري   مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي بدوي ملون  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
  17  المسطرة  
 30x20  المقياس  
 90 عدد األوراق  
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 176



  . آراسة من القاموس  عنوان المخطوط 
 . الفيروزابادي   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .اللغة   الفن أو الموضوع  
  .باب الهمزة   أوله  
 .باب الخاء  آخره  
  . الداخلة 2 رقم 2محمد فاضل بارك اهللا حي المسيرة الشطر   مالك المخطوط و عنوانه  
  .مسندمغربي   نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 37 المسطرة  
    13.5x18 المقياس  
 39 عدد األوراق  
 .المخطوط متالشي الجوانب ومبتور مالحظات إضافية  

     

 .)األولمبتور( عار عن العنوان  عنوان المخطوط  
  .غير مذآور   المؤلفاسم  
  .  رغير مذآو   الناسخاسم  
  النحو   الفن أو الموضوع  
  .وهل هي آلمة استفهام : قوله  أوله  
  .وتي وبين إخ... وجعل يقول في نفسه   آخره  
  . الداخلة2  رقم 2محمد فاضل بارك اهللا حي المسيرة الشطر   مالك المخطوط و عنوانه  
  .ي دقيق يميل إلى المسند مغرب  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 42 المسطرة  
 22x17 المقياس  
 10 عدد األوراق  
  عزى مالكه تأليفه إلى الشيخ محمد المام بن البخاري البارآي  مالحظات إضافية  
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 .) الجرادة الصفراء(وضع مالكه  وان المخطوطعن   
  .الشيخ محمد المام بن البخاري بن البارآي   المؤلفاسم  
  .هو نفسه    الناسخاسم  
  .المديح النبوي   الفن أو الموضوع  
  ...زبد البحر والغمام جوفاء   أوله  
  ...بدوي حيطانه اإلناء  آخره  
  . الداخلة 2 رقم 2 المسيرة الشطر محمد فاضل بارك اهللا حي  مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر   نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 21 المسطرة  
 18x13 المقياس  
 13 عدد األوراق  
  الورقة األولى متالشية، ويظهر أن القصيدة من إحدى   مالحظات إضافية  
  .معارضات همزية البوصيري     
    

   

  .الدرر اللوامع في أصل مقرأ نافع   عنوان المخطوط  
  .ابن بري    المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .القراءات   الفن أو الموضوع  
  ...الحمد هللا الذي أورثنا   أوله  
  ..."أال إنها قربة لهم" من قوله عز وجل   آخره  
   الداخلة2 رقم 2محمد فاضل بارك اهللا حي المسيرة الشطر   مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مسند   نوع الخط  
  .ورق  ملالحا  
 25 المسطرة  
 17x11 المقياس  
 10 عدد األوراق  
وضعت على النظم طرر آثيرة وحواشي لشرح المتن، وهو مالحظات إضافية  
  . مبتور األخير    
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  ..شريفمصحف   عنوان المخطوط     
  .تنزيل رب العالمين    المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .قرآن آريم   الفن أو الموضوع  
  . الفاتحة سورة  أوله  
  .سورة الناس   آخره  
  . الداخلة 4رملة المختار حي المسيرة   مالك المخطوط و عنوانه  
  .مجوهر  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 20 المسطرة  
  22x18 المقياس  
 233 عدد األوراق  
   
    

  .صر خليللعبد الباقي الزرقاني على مختيظهر أنه شرح   عنوان المخطوط 
  .الزرقاني    المؤلفاسم  
  .عبد اهللا ولد بيي     الناسخاسم  
  .الفقه  الفن أو الموضوع  
  .يقول الفقير والفقر وصف الزم للعبد   أوله  
 مبتور أي من انتقلت إليه فتعود لها إذا وللحاضنة قبض نفقته  آخره  
  . الداخلة 4أحمد بوحبيني المسيرة   مالك المخطوط و عنوانه  
  .دقيق يميل إلى المسند مغربي   نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 38 المسطرة  
 22x17 المقياس  
 82 عدد األوراق  
 .لحقه تلف وتالش نتيجة آثرة التداول، وهو مبتور األخير مالحظات إضافية  
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  .لعله أحد شروح خليل   عنوان المخطوط    
  .غير مذآور    المؤلفاسم  
 .المختار بن محمد محمود بن حبيب اهللا   الناسخاسم  
  .فقهال  الفن أو الموضوع  
  .باب في الذآاة وهو لغة   أوله  
  .ما يسره اهللا من الكالم على هذا الجزء  آخره  
  . الداخلة 1329الحسن نايت بابا جمو شارع واد شياف رقم   مالك المخطوط و عنوانه  
  مغربي دقيق   نوع الخط  
  ورق  الحامل  
 36 المسطرة  
 22x17 المقياس  
 160 عدد األوراق  
  . مدين بفوائد منها ما يتصل بفن علم اللغة المخطوط مالحظات إضافية  
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  مراكش
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النور القوي في ذآر شيخنا موالنا عبد الواحد الدباغ وشيخه  عنوان المخطوط  
  . موالنا العربي الدرقاوي  
  .أبو عبد اهللا محمد المهدي بن محمد بن القاضي   المؤلفاسم  
  . مذآورغير   الناسخاسم  
  .المناقب  الفن أو الموضوع  
  .من الصالحين من بر الوالدين، وأحرى إن آانوان اعلم أ  أوله  
  .فاألمر أوسع مما تدرآه  العقول، ويصفه المقول  آخره  
 .الجديدة 20 رقم الثاني الحسن شارع الناصري، خليل مالك المخطوط و عنوانه  
  .وانقريب من المسند رؤوس مسائله باألل  نوع الخط  
  .ورق مجدول  الحامل  
 22 المسطرة  
 21.5x16.5 المقياس  
  128 عدد األوراق  

 العبارة، في خالف المذهبة الترجمة وفي المؤلف، سمي آذا مالحظات إضافية  
ولعل للراوية " القوي"وصححت إلى " القاوي"آشطت وقد

  .األولى وجها، فليحرر

  

 .صاحب اللواء والتاجفي ذآر   المحتاجذخيرةجزء من  عنوان المخطوط 
  .غير مذآور     المؤلفاسم  
  غير مذآور، ولعله من الوراقين المختصين بزاوية أبي الجعد   الناسخاسم  
  .التصوف واألذآار  الفن أو الموضوع  
  .ين النوافح اإللهيةتالحمد هللا الذي غرس في قلوب أوليائه بسا  أوله  
    ...لي وحسنطيب ما يم يا: ورد المناهل من مجالس قدسه  آخره  
  . الجديدة20خليل الناصري، شارع الحسن الثاني رقم   مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مبسوط، والعناوين بخط مجوهر  نوع الخط  
  .سميكورق   الحامل  
 18 المسطرة  
 26.5x20 المقياس  
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  136 عدد األوراق  
 وهو ،الشرقاوي المعطي محمد الشيخ أحفاد أحدلعل المؤلف  مالحظات إضافية  

ابن ولده أبي عبد اهللا محمد المعروف بالصالح، عول فيه في 
 يلحق أن يصلح مما الكتابو. الجل على آثير من آالم أبيه

 تأليفه، وآونه ينمي إلى نفس مع التحاده ذخيرة،ال بكتاب ذيال
 .األسرة الشرقاوية، ثم لوجود مادة يشترك فيها الجد واألب

 

  

 من اآلمال مبلغ تضمنه عما اإلشكال ومزيل لاألقفا مفتاح عنوان المخطوط 
 . تصريف األفعال    
  بن محمد بن عبد الجليل السجلماسي اسممحمد بن أبي الق   المؤلفاسم  
  .الرباطي    
  . التمكروتياسممحمد بن محمد بن أبي الق   الناسخاسم  
  .لنحوا  الفن أو الموضوع  
  ...فنال المطلوبالحمد هللا الذي بلغ آمال من شاء من عباده،     أوله  
  سنة المعظم رمضان شهر في تعليقه من الفراغ وآان آخره  
 .هـ1154     
  .محمد عياض الناصري، حي زاوية البرآة، زاآورة  مالك المخطوط و عنوانه  
  .خط بدوي معتاد  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 22 المسطرة  
 23x16 المقياس  
  270 عدد األوراق  
 صفحة، 412هـ وفي 1328ر بفاس ، سنة طبع على الحج  مالحظات إضافية  

 الوقت وهذا الكتاب موضوع أآثر من وآان من مقررات
  رسالة جامعية
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  .الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني  عنوان المخطوط 
 .المالكي الفاسي بناني السالم عبد بن محمد اهللا عبد ألبي  المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .الفقه  الفن أو الموضوع  
 ...القلم وخطه اللسان، به نطق ما أحسن من إن أوله  
 ... عليها فينفق الفقيرة أما غنية، الحاضنة آانت إذا الخالف آخره  
  .محمد عياض الناصري، حي زاوية البرآة، زاآورة  مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مسند  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 35 المسطرة  
 30x21 المقياس  
 213 وراقعدد األ  
بوالق الكتاب وطبع هـ،1173  سنة التأليف من الفراغ وقع مالحظات إضافية  

رمز المؤلف برموز في صدر المقدمة، به  هـ،1303  سنة  
 .توقيفات شتى وطرر

  .العلوم الفاخرة في أمور اآلخرة  عنوان المخطوط  
  .هـ876عبد الرحمن بن محمد الثعالبي الجزائري ت    المؤلفاسم  
  .أحمد بن يوسف بن محمد الحاميدي الديلمي  الناسخ اسم  
  الرقائق  الفن أو الموضوع  
 … خلقه على حكم الذي الدائم بالبقاء المنفرد هللا الحمد أوله  
  اآلخرةتم آتابنا المسمى بالعلوم الفاخرة في النظر في أمور   آخره  
  .ورةمحمد عياض الناصري، حي زاوية البرآة،  زاآ  مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي يميل إلى المبسوط رؤوس مسائله بالمداد األحمر  نوع الخط  
  ورق  الحامل  
 34 المسطرة  
 20x27 المقياس  
  114 عدد األوراق  
  .هـ1317 سنة جزئين في المصرية، الحميدية بمطبعة طبع مالحظات إضافية  
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 .)الثاني السفر (الرسالة على األنفاسي شرح عنوان المخطوط 
  .يوسف بن عمر األنفاسي   المؤلفاسم  
  .موسى بن محمد بن أمغار التواتي   الناسخاسم  
  .الفقه  الفن أو الموضوع  
 .الجهاد باب أوله  
 ...  عياضذآره...التعجب وعند ...الدعاء آخر وفي آخره  
  .محمد عياض الناصري، حي زاوية البرآة، زاآورة  مالك المخطوط و عنوانه  
  .وهرمغربي يميل إلى المج  نوع الخط  
  .مائية عالمات به ورق أوروبي  الحامل  
 34 المسطرة  
 28x21 المقياس  
  140 عدد األوراق  
ن شيخه عتقييد هو و تجوزا، األنفاسي إلى الشرح هذا نسب  مالحظات إضافية  

 . أبي زيد عبد الرحمن بن عفان الجزولي

 .)المنتخب المنهج المسمى ( الزقاقية شرح  عنوان المخطوط 
  .محمد بن عبد اهللا بن الحسن الدليمي  لف المؤاسم  
  .محمد بن عبد اهللا الغانمي   الناسخاسم  
  .الفقه  الفن أو الموضوع  
 .  الشهير بالزقاقالحسن أبي اإلمام لقصيدة لطيف شرح فهذا أوله  
  ...تضيع األيام المفوتة فيه مجانا ألن ال  آخره  
  .ن الثاني الجديدة شارع الحس20سومية الناصري   مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مسند  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 22 المسطرة  
 21x14 المقياس  
 42 عدد األوراق  
 لقاسم ابن ألبي الحسن علي المنتخب المنهجشرح  األول ضمن مجموع، مالحظات إضافية  

 آلية بمكتبة أخرى نسخة منه هـ 912التجيبي المعروف بالزقاق ت 
 .هـ1245 نسخ بتاريخ ،2 مج 49 رقم تبالكوي والمخطوطات اآلداب
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  .أجنحة الرغاب في معرفة الفرائض والحساب  عنوان المخطوط 
  .)هـ1133ت  (أحمد بن سليمان الرسموآي   المؤلفاسم  
  .مذآور لبتر آخره غير   الناسخاسم  
  .ضالفرائ  الفن أو الموضوع  
  ...الحمد هللا مسهل الحساب  أوله  
  ...خروما بعدها من واحد صحيح آ  آخره  
  . شارع الحسن الثاني الجديدة20سومية الناصري   مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي معتاد  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 26 المسطرة  
 20.5x14.5 المقياس  
 52 عدد األوراق  
 نسخ الكتاب وفيرة، منها على األقلالثاني ضمن مجموع،   مالحظات إضافية  
 ..طبالخزانة الحسنية بالربانسخ  ست     

 .) العربي حامد أبي منظومة شرح (الذآاة قصيدة شرح عنوان المخطوط 
  .المالكي الفاسي الزياتي الطيب أبي بن العزيز عبد محمد أبو  المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .الفقه  الفن أو الموضوع  
  ...الحمد هللا المنفرد بالبقاء  أوله  
.األوائل في مطلوبة أنها ماآ األواخر في مطلوبة أنها والشك آخره  
  . شارع الحسن الثاني الجديدة20سومية الناصري   مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مسند  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 23 المسطرة  
 20.5x14.5 المقياس  
 55 عدد األوراق  
 نسخو.  هـ1055المؤلف توفي بتطوان في ، الثالث ضمن مجموع مالحظات إضافية  

 والخزانة (123) بمراآش يوسف ابن بخزانة منها ة،وفير الكتاب
  .)1/7(د، و الصبيحية 1522د، 1698بالرباط   العامة
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  .نظم الهبطي في العدة  عنوان المخطوط  

  .سعيد بن محمود الهبطي   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .الفقه  الفن أو الموضوع  
  .القول في العدة من وقع الطالق  أوله  
  . الرشد إلىفظله ألهمنامن   آخره  
  . شارع الحسن الثاني الجديدة20سومية الناصري   مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 23 المسطرة  
 20.5x14.5 المقياس  
 2 عدد األوراق  
   السلسبيل العذب المنهل في األزاريفي بتمامها ساقها، الرابع ضمن مجموع مالحظات إضافية  

 

 

  .تحفة القضاة ببعض مسائل الرعاة  نوان المخطوطع  
 . بالملوي الشهير البويعقوبي محمد بن أحمد العباس أبو  المؤلفاسم  
  .محمد بن عبد اهللا الدآالي الغانمي   الناسخاسم  
  .الفقه  الفن أو الموضوع  
  .هذه فروع تتعلق بالرعاة  أوله  
  .فال أجر له على ذلك، وإال فله أجرته  آخره  
  . شارع الحسن الثاني الجديدة20سومية الناصري   المخطوط و عنوانهمالك   
  .مغربي مبسوط  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
                     23 المسطرة  
 20.5x14.5 المقياس   
 12 عدد األوراق  
 بالرباط العامة الخزانة نسخ منها، آثيرة نسخ، منها الخامس ضمن مجموع مالحظات إضافية  

، )1/359(، ابن يوسف )17/255(الصبيحية  د،1345 د،1418 د، 1079
 .)م1909( والكتاب مطبوع بباريس، مع ترجمة فرنسية 
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  .تحرير الكالم في مسائل االلتزام  عنوان المخطوط 
.المالكي الرعيني الرحمن عبد بن محمد بن محمد اهللا عبد أبو  المؤلفاسم  
 . )هـ954ت( بالحطاب المعروف    
  . مذآورغير   الناسخاسم  
  .الفقه  الفن أو الموضوع  
  .منين بالوفاءؤالحمد هللا الذي أمر عباده الم  أوله  
على وإتمامه التصنيف، هذا إلهام من به من ما على فنحمده آخره  
 .و التصريف الوضع هذا     
  . شارع الحسن الثاني الجديدة20سومية الناصري   مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي  نوع الخط  
  ورق  الحامل  
 23 المسطرة  
 20.5x14.5 المقياس  
 67 عدد األوراق  
 التصحيف نسخة عن النسخة هذه نقلت، السادس ضمن مجموع مالحظات إضافية  

على الحجر بفاس سنة  طبع جدا، آثيرة نسخة والتحريف،
 .صفحة184هـ، في 1305
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  وجدة
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  .شرح مختصر خليل   عنوان المخطوط  
  .بهرام المصري    المؤلفاسم  
  .سالم بن أحمد المالكي الدلنجي    الناسخاسم  
  .الفقه  الفن أو الموضوع  
  .باب ذآر فيه اإلجارة  أوله  
  .وشغل البال ونهب األموال  آخره  
 . حي الزهور تازة العليا 10عبد العزيز ديدي  مالك المخطوط و عنوانه  
  .معتاد مقروءمشرقي نسخ   نوع الخط  
  .ورق   الحامل  
 .  مجلد آبير مالحظات إضافية  

  

  

 . الثلث الثاني من شرح جسوس على متن فقهي  عنوان المخطوط  
  . جسوساسممحمد بن ق    المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .الفقه  الفن أو الموضوع  
  ...الشرح موفيا بفضل اهللا بمعاني المشروح   أوله  
  ...ن إن وجد، باب في البيوع وما شاآل البيوعوله الثم  آخره  
  . درب امباصور تاوريرت 24امحمد المرضي   مالك المخطوط و عنوانه  
  .به ألوان حمراءمغربي   نوع الخط  
  .  ورق  الحامل  
  .  مجلد مبتور األول بمقدار ورقة أو أآثر مالحظات إضافية  
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 . آتاب في الصالة عنوان المخطوط  
  .مذآورغير    المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .عبادات  الفن أو الموضوع  
  ...وإن صلى قبلها أعاد     أوله  
 ...بطلت صالته ، والسهو في الصالة آخره  
  . درب امباصور تاوريرت 24امحمد المرضي   مالك المخطوط و عنوانه  
  .خط بدوي   نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 17 المسطرة  
 17x12 المقياس  
  . مبتور األول واألخير  افيةمالحظات إض  

   

  .شجرة نسب سيدي مصال بن هارون السماللي الجزولي  عنوان المخطوط 
 .غير مذآور  المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .شجرة أنساب   الفن أو الموضوع  
 ...الحمد هللا ذي العزة والجبروت أوله  
  سلم آافةونفعنا ببرآاته وبرآات آل النبي صلى اهللا عليه و آخره  
  . درب امباصور تاوريرت24امحمد المرضي   مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مجوهر  نوع الخط  
 .ورق  الحامل  
 .مجلد صغير مالحظات إضافية  
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  .قطعة من آتاب في السيرة النبوية  عنوان المخطوط  
  .غير مذآور   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .نبويةالسيرة ال  الفن أو الموضوع  
 ...عيرهم ألف بعير ولم يكن لحويطن بن عبد العزيز أوله  
  ...رموا عائشة باإلفك حين نزل القرآن  آخره  
  . درب امباصور تاوريرت24امحمد المرضي   مالك المخطوط و عنوانه  
  .نسخيمشرقي   نوع الخط  
  ورق  الحامل  
 19 المسطرة  
 20x15 المقياس  
 11 عدد األوراق  
 . قطعة ال أول لها وال آخر  مالحظات إضافية  

 
   
 . قطعة من حاشية في العقائد  عنوان المخطوط 
  .غير مذآور   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .العقائد  الفن أو الموضوع  
 ...وأفعالها قوله فإنه متعلق بفعل المكلف أوله  
 ...لما ثبت في الحديث الشريف  آخره  
  . درب امباصور تاوريرت24المرضي امحمد   مالك المخطوط و عنوانه  
  .مجوهرمغربي   نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 19 المسطرة  
  18x23 المقياس  
 8 عدد األوراق 
 .قطعة ال أول لها وال آخر مالحظات إضافية  
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  . مفرقة من تأليف في النحوأوراق عنوان المخطوط  
  .غير مذآور   المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .النحو  ضوعالفن أو المو  
 ...وبالهمز أقول أوله  
  ...بقاء الخطاب الواحد آتقوم   آخره  
  . درب امباصور تاوريرت24امحمد المرضي   مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي جيد ملون  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 13 المسطرة  
 23x18 المقياس  
 8 عدد األوراق  
 .قطعة ال أول لها وال آخر  مالحظات إضافية  

  

  .قطعة من حاشية على شرح السلم في المنطق  نوان المخطوطع 
  .غير مذآور   المؤلفاسم  
  .مذآور غير   الناسخاسم  
  .المنطق  الفن أو الموضوع  
  ...إن أنفس ما سطر في الطروس  أوله  
  ...إن محل العقل عنده الرأس فقد أذهب  آخره  
  .ت درب امباصور تاورير24امحمد المرضي   مالك المخطوط و عنوانه  
  .مجوهرمغربي   نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 20 المسطرة  
 18x23 المقياس  
 10 عدد األوراق  
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 .قطعة من آتاب في تفسير األحالم عنوان المخطوط  
 . أبو عبد اهللا محمد بن سيرين  المؤلفاسم  
  .غير مذآور   الناسخاسم  
  .تفسير األحالم  الفن أو الموضوع  
  .عبارةهذا آتاب اإلشارة في علم ال  أوله  
 .فهو شرف الدين يكون مهموما  آخره  
  . درب امباصور تاوريرت24امحمد المرضي   مالك المخطوط و عنوانه  
  .مغربي مسند  نوع الخط  
  .ورق  الحامل  
 22 المسطرة  
 24x17 المقياس  
 20 عدد األوراق  
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  الوثائق:  ب
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  أكادير        
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  .تجديد التوقير واالحترام واإلعفاء من الوظائف المخزنية  موضوع الوثيقة  
  .السلطان محمد بن عبد الرحمان  الجهة الصادرة عنها  
 .يوسف بن ربيع سيدي الصالح من تعنيه الوثيقة  
 .سلطان ظهير نوعها  
  .هـ1279 ذي الحجة 29  تاريخها  
 .تارودانت بنونة اوالد رايب 815، عيربي سعيد موالي مالك الوثيقة و عنوانه  
  .جلد  الوعاء  
  .لحق تلف شبه تام بالشطر األول منه  مالحظات إضافية  

    

 الشاوية لبالد عبورها عند السلطانية للمحلة حدث بما إخبار موضوع الوثيقة  
 .والرحامنة    
  .السلطان موالي عبد العزيز  الجهة الصادرة عنها  
 .إخوانه وأعوان المتوآي المالك عبد القائد من تعنيه الوثيقة  
  .رسالة سلطانية إخبارية  نوعها  
  .هـ1326 شعبان 6  تاريخها  
  ، أمسرنات أآادير122: محمد الناصري، عمارة نرجس رقم  مالك الوثيقة و عنوانه  
  .ورق  الوعاء  
 .ظهرها على "البالستيك" من طرف بإلصاق مالكها حفظها مالحظات إضافية  

    

  .تهنئة السلطان موالي عبد العزيز  قةموضوع الوثي 
  .السلطان موالي عبد العزيز  الجهة الصادرة عنها  
 .الناصري الحنفي من تعنيه الوثيقة  
  .رسالة سلطانية جوابية  نوعها  
  .هـ1317 محرم الحرام 19  تاريخها  
  ، أمسرنات أآادير122: محمد الناصري، عمارة نرجس رقم  مالك الوثيقة و عنوانه  
  .ورق  الوعاء  
  .على ظهرها" البالستيك"حفظها مالكها بإلصاق طرف من   مالحظات إضافية  
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  .أمر بانجاز وعد تسريح ثالث زوايا  موضوع الوثيقة  
  .السلطان موالي عبد العزيز  الجهة الصادرة عنها  
 .الناصري الحنفي من تعنيه الوثيقة  
  .رسالة سلطانية  نوعها  
  .هـ1317 جمادى الثانية 5   تاريخها  
  أآادير أمسرنات  :122 رقم نرجس عمارة الناصري، محمد مالك الوثيقة و عنوانه  
  .ورق  الوعاء  
 .ظهرها على "البالستيك" من طرف بإلصاق مالكها حفظها مالحظات إضافية  

  

  .تنفيد دار بمراآش ألحمد بن أبي بكر الناصري  موضوع الوثيقة  
  .زالسلطان موالي عبد العزي  الجهة الصادرة عنها  
  .خدام ووالة األمر المخزني بمراآش  من تعنيه الوثيقة  
  .رسالة سلطانية  نوعها  
  .هـ1319 شعبان 18  تاريخها  
  ، أمسرنات أآادير122: محمد الناصري، عمارة نرجس رقم  مالك الوثيقة و عنوانه  
  .جلد  الوعاء  
  الثالث السطرين في رطوبة من لحقها ما رغم تامة وثيقة مالحظات إضافية  
 .والرابع     

    

  .تجديد ظهير ما بيد المرابطين الَكوطيين من التوقير  موضوع الوثيقة  
  . واالحترام واإلنعام    
  .السلطان موالي محمد بن عبد اهللا  الجهة الصادرة عنها  
 .الكوض سعيد سيدي أوالد المرابطون من تعنيه الوثيقة  
  .تجديد ظهير سلطاني  نوعها  
  .هـ1199 ربيع األول 23  تاريخها  
  . زرايب اوالد بنونة تارودانت815موالي سعيد ربيعي،   مالك الوثيقة و عنوانه  
  .جلد  الوعاء  
  .لحق به بعض التلف وخاصة بالسطر الرابع منه  مالحظات إضافية  
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 سيدي سعيد الكوط على ما بأيديهم منأوالدإقرار المرابطين   موضوع الوثيقة  
  . الظهائر    
  .قواد المخزنأحد   الجهة الصادرة عنها  
  .أوالد سيدي سعيد الكوض  من تعنيه الوثيقة  
  .تحديد ظهير  نوعها  
  .هـ1314  تاريخها  
  . زرايب اوالد بنونة تارودانت815موالي سعيد ربيعي،   مالك الوثيقة و عنوانه  
  .جلد الوعاء  
  .تالشي السطر الرابع من الوثيقة  مالحظات إضافية  

   

  .قير واالحترام وعدم خرق العادةتجديد ظهير التو  موضوع الوثيقة  
  .زالعزي عبد موالي السلطان الجهة الصادرة عنها  
  .أوالد سيدي سعيد الكوض  من تعنيه الوثيقة  
 .سلطاني ظهير نوعها  
  .هـ1314 ربيع األول 20  تاريخها  
 تارودانت بنونة اوالد زرايب 815:رقم ربيعي، سعيد موالي مالك الوثيقة و عنوانه  
 .جلد الوعاء  

  
   

  . ألوالد أحد المتصوفةتنفيذظهير   موضوع الوثيقة 
  .أحمد المنصور السعدي  الجهة الصادرة عنها  
  .أوالد أحد المتصوفة  من تعنيه الوثيقة  
  .ظهير سلطاني  نوعها  
  .عام ثمانية وثمانون وتسعمائة...في أواسط   تاريخها  
  د بنونة تارودانت زرايب اوال815موالي سعيد ربيعي،   مالك الوثيقة و عنوانه  
  .جلد  الوعاء  
 .البلى بسبب محو عراه مالحظات إضافية  
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  .تجديد ظهير  موضوع الوثيقة  
  .السلطان موالي سليمان  الجهة الصادرة عنها  
  .أوالد المرابط ربيعة بن يوسف  من تعنيه الوثيقة  
  .تجديد ظهير السلف  نوعها  
 .هـ1220 شعبان تاريخها  
  . زرايب اوالد بنونة تارودانت815والي سعيد ربيعي، م  مالك الوثيقة و عنوانه  
  .جلد  الوعاء  
 أخيهم لصالح بسوس إخوانهم زآاة حيازة بإسناد مذيل الظهير  مالحظات إضافية  

 .الرحمان عبد بن موسى المرابط

   

  من إنعام على أحمد بن ربيعة بأربع وعشرين ساعة سقيا  موضوع الوثيقة 
  .الحوارية السلقية     
  .اعيلاسمالسلطان موالي   هة الصادرة عنهاالج  
  .أحمد بن ربيعة وإخوانه  من تعنيه الوثيقة  
 .إنعام نوعها  
 .هـ1127  الثانية جمادى أوائل تاريخها  
 .تارودانت بنونة اوالد زرايب 815 ربيعي، سعيد موالي مالك الوثيقة و عنوانه  
 .جلد الوعاء  
 . بالسطر الرابع منهلحق به بعض التلف وخاصة  مالحظات إضافية 

  

 .واالحترام بالتوقير إقرار موضوع الوثيقة 
 .اهللا عبد بن محمد السلطان الجهة الصادرة عنها  
 .الكوط سعيد سيدي أوالد مرابطوا من تعنيه الوثيقة  
 .ظهير تجديد نوعها  
  .هـ1199 ربيع األول 23  تاريخها  
 تارودانت بنونة اوالد رايبز  815 ربيعي، سعيد موالي مالك الوثيقة و عنوانه  
 .جلد الوعاء  
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  .جواب السلطان يخبر فيه بتوصله بالهدية المعتادة  موضوع الوثيقة 
  .السلطان موالي عبد العزيز  الجهة الصادرة عنها  
  .الحنفي الناصري  من تعنيه الوثيقة  
 .جوابية سلطانية رسالة نوعها  
  .غير مذآور  تاريخها  
  ، أمسرنات أآادير122: د الناصري، عمارة نرجس رقممحم  مالك الوثيقة و عنوانه  
  .ورق  الوعاء  
.رهاظه على "البالستيك" من طرف بإلصاق مالكها حفظها مالحظات إضافية  
   
  
  الشيخ عمل فيه يزآي العزيز عبد موالي السلطان جواب موضوع الوثيقة 
 .الحنفي     
  .السلطان موالي عبد العزيز  الجهة الصادرة عنها  
  .الحنفي الناصري  عنيه الوثيقةمن ت  
  .رسالة سلطانية  نوعها  
  .هــ1313 رجب 16  تاريخها  
 أآادير أمسرنات 122:رقم نرجس عمارة الناصري، محمد مالك الوثيقة و عنوانه  
  .ورق  الوعاء  
 .ظهرها على "البالستيك" من فطر بإلصاق مالكها حفظها مالحظات إضافية  

 

تزآيته للمرابطين وسكان الزاوية الناصريةشكر السلطان و  موضوع الوثيقة 
  . على ذبهم عن الزاوية    

  .السلطان موالي عبد العزيز  الجهة الصادرة عنها  
  .مرابطوا وسكان الزاوية تامكروت  من تعنيه الوثيقة  
  .رسالة سلطانية  نوعها  
  .هـ1313 رمضان 11  تاريخها  
  ، أمسرنات أآادير122: ممحمد الناصري، عمارة نرجس رق  مالك الوثيقة و عنوانه  
  .ورق  الوعاء  
 .ظهرها على "البالستيك" من فطر بإلصاق مالكها حفظها مالحظات إضافية  
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  .توقير واحترام  موضوع الوثيقة 
  .السلطان موالي عبد العزيز  الجهة الصادرة عنها  
  .الطالب أحمد بن محمد الدآالي الخرفي البكوشي  من تعنيه الوثيقة  
 .انيسلط ظهير نوعها  
  .هـ1317 صفر 18  تاريخها  
  ، أمسرنات أآادير122: محمد الناصري، عمارة نرجس رقم  مالك الوثيقة و عنوانه  
  .ورق  الوعاء  
 .عادية مالحظات إضافية  

.والمرابط اليحيوي القائد إلى األمربإصدار  السلطان إخبار موضوع الوثيقة  
 . الناصري الحسين     
  . موالي عبد العزيزالسلطان  الجهة الصادرة عنها  
  .الحنفي الناصري  من تعنيه الوثيقة  
  .رسالة سلطانية  نوعها  
  .هـ1312 ذي الحجة 24  تاريخها  
  ، أمسرنات أآادير122: محمد الناصري، عمارة نرجس رقم  مالك الوثيقة و عنوانه  
  .ورق  الوعاء  
  .على ظهرها" البالستيك"حفظها مالكها بإلصاق طرف من   مالحظات إضافية  
    

  
  

يأمره الناصري للحنفي العزيز عبد موالي السلطان جواب موضوع الوثيقة  
 .حضرته على بالقدوم     
  .السلطان موالي عبد العزيز  الجهة الصادرة عنها  
  .الحنفي الناصري  من تعنيه الوثيقة  
 .جوابية سلطانية رسالة نوعها  
 .هـ1313 شعبان 28 تاريخها  
  ، أمسرنات أآادير122: لناصري، عمارة نرجس رقممحمد ا  مالك الوثيقة و عنوانه  
  .ورق  الوعاء  
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  .استفسار عن شكوى وجهها المقدم السيد الحنفي  موضوع الوثيقة  
  .محمد فتحا بن الحسن  الجهة الصادرة عنها  
  .أحمد بن أبي بكر الناصري  من تعنيه الوثيقة  
  .رسالة ظهير  نوعها  
  .هـ1309 حجة الحرام 24  هاتاريخ  
  تطوان د زنقة 51 الناصري عبد السالم شارع محمد الخراز  مالك الوثيقة و عنوانه  

  .ورق  الوعاء  
    

 
  .نسخة من ظهير يوسفي لتجديد المحبة والتوقير واالحترام  موضوع الوثيقة  
  .قاضي الجماعة بمراآش ونواحيها  الجهة الصادرة عنها  
  .د بن أبي بكر الناصريأحم  من تعنيه الوثيقة  
  .نسخة من ظهير  نوعها  
 .1919  ماي25  موافق1337 شعبان14  األحد تاريخها  
  .تطوان د زنقة 51 الناصري عبد السالم شارع محمد الخراز  مالك الوثيقة و عنوانه  

  .ورق  الوعاء  
    
    

  وشد عضده في زوايا منطقة....نسخة من ظهير يوسفي   موضوع الوثيقة  
  . ادوام    
  .قاضي الجماعة بمراآش ونواحيها  الجهة الصادرة عنها  
  .أحمد بن أبي بكر الناصري  من تعنيه الوثيقة  
  .نسخة من ظهير  نوعها  
 .1919  ماي25  موافق1337 شعبان14  األحد تاريخها  
  تطوان د زنقة 51الناصري عبد السالم شارع محمد الخراز   مالك الوثيقة و عنوانه  

  .ورق  الوعاء  
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   طلب تجار النصارى بسداد دينهم على عبد الرحمن  موضوع الوثيقة  
  .الناصري    
  .الحسن  الجهة الصادرة عنها  
  .محمد بن أبي بكر الناصري  من تعنيه الوثيقة  
  .رسالة  نوعها  
  .هـ1286 ربيع األول النبوي 20  تاريخها  
  تطوان د قةزن 51 الناصري عبد السالم شارع محمد الخراز  مالك الوثيقة و عنوانه  

  .ورق  الوعاء  
    

  

  .نسخة من ظهير االحترام والتوقير  موضوع الوثيقة  
  .قاضي الجماعة بمراآش ونواحيها  الجهة الصادرة عنها  
  .أبي بكر بن علي بن يوسف الناصري  من تعنيه الوثيقة  
  .نسخة من ظهير  نوعها  
 .هـ1273  شعبان 10 تاريخها  
  تطوان د زنقة 51د السالم شارع محمد الخراز الناصري عب  مالك الوثيقة و عنوانه  

  .ورق  الوعاء  
    

  

نسخة من ظهير تعيين السيد أبي بكر بن علي الناصري على  موضوع الوثيقة  
  . جميع الزاوية الناصرية    
  .عبد الرحمن بن هشام  الجهة الصادرة عنها  
  .أبي بكر بن علي الناصري  من تعنيه الوثيقة  
  .ظهير  نوعها  
  .هـ1263 رجب 6  تاريخها  
تطوان د زنقة 51 الناصري عبد السالم شارع محمد الخراز  مالك الوثيقة و عنوانه  
  .ورق  الوعاء  
  .بتر النصف الثاني من الورقة  مالحظات إضافية  
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  .الناصريين  مع الحث على المسامحة وعدم المشاحنة   موضوع الوثيقة  
  .موالي محمد فتحا من الحسن  الجهة الصادرة عنها  
  .أحمد بن أبي بكر الناصري  من تعنيه الوثيقة  
  .رسالة  نوعها  
  .هـ1310 شوال 12  تاريخها  
  تطوان د زنقة 51 زالناصري عبد السالم شارع محمد الخرا  مالك الوثيقة و عنوانه  
  .ورق  الوعاء  

  

   برفع ناظر أحباس فاس العليا بشكوى ضد العامل إخبار  موضوع الوثيقة  
  . الجيشإلنزال فنادق ثالث لحيازته    
  .محمد الحضري  الجهة الصادرة عنها  
  .الطيب المقري  من تعنيه الوثيقة  
  .رسالة  نوعها  
 .1329  محرم  9  تاريخها  
  . ح ي م الرباط80طوني تجزئة الشبانات رقم يرالجمال   مالك الوثيقة و عنوانه  
  ورق  الوعاء  
  .  
    

  .لى أراضي مصلىإخبار بترامي بعض التجار اليهود ع  موضوع الوثيقة  
  .ناظر األحباس بآسفي الطاهر الوزاني  الجهة الصادرة عنها  
  .السلطان موالي عبد الحفيظ  من تعنيه الوثيقة  
  .رسالة  نوعها  
  .هـ1329 محرم 20  تاريخها  
   ح ي م الرباط80طوني تجزئة الشبانات رقم يرالجمال   مالك الوثيقة و عنوانه  
  .ورق  الوعاء  
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  .استشهاد بالنسب واألصل الواحد شجرة شرف و  ةموضوع الوثيق  
  .عدول  الجهة الصادرة عنها  
  الشرفاء الحمديون العمرانيون و خاصة أبناء الجيالن  من تعنيه الوثيقة  
  . بمكناس    
  .رسم عدلي  نوعها  
 .1289  عام اإلرشاد و  1218 تاريخها  
  . ح ي م الرباط80طوني تجزئة الشبانات رقم يرالجمال   مالك الوثيقة و عنوانه  
  .ورق ملصق على الجلد  الوعاء  
لفيفة ورقتين ملصقة على الجلد من أجل حمايتها غير أنها   مالحظات إضافية  
  .أصيبت بقطوع وثقوب جراء األرضة    

    

  .حمراا ا قرب بابأسفيتحبيس أرض خارج مدينة   موضوع الوثيقة  
  .ناظر األحباس بآسفي  الجهة الصادرة عنها  
  .نظارة األحباس بآسفي   الوثيقةمن تعنيه  
  .وثيقة تحبيسية  نوعها  
  .غير مذآور  تاريخها  
  . ح ي م الرباط80طوني تجزئة الشبانات رقم يرالجمال       مالك الوثيقة و عنوانه  
  .ورق  الوعاء  
  .وثيقة مذيلة بتسع توقيعات لعدول بآسفي  مالحظات إضافية  
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  .رسالة ودية بين أب وابنه يخبره عن أحواله  موضوع الوثيقة  
  .غير مذآورة  الجهة الصادرة عنها  
  .غير مذآورة  من تعنيه الوثيقة  
  .رسالة ودية عائلية  نوعها  
  ؟138 رجب 23األربعاء   تاريخها  
  . أآدال الرباط2 شقة 53جهينة العراقي زنقة سبو عمارة   مالك الوثيقة و عنوانه  
  .ورق  وعاءال  
    

إلى إقامته إثر الفاسي لعمر الطويل البحر من لقصيدة تقييد   الوثيقةموضوع   
 .هـ1349 سنة مكناس     
  .غير مذآورة  الجهة الصادرة عنها  
  .غير مذآورة  من تعنيه الوثيقة  
  .تقييد  نوعها  
  .غير مذآور  تاريخها  
  . أآدال الرباط2شقة  53جهينة العراقي زنقة سبو عمارة   مالك الوثيقة و عنوانه  
  .ورق  الوعاء  
 .قصيدة ميمية من ثمانية أبيات  مالحظات إضافية  

    

  .الصفرة والقروح تقديم وصفة أدوية للجرب و  موضوع الوثيقة  
  .محمد بن عبد الكريم  الجهة الصادرة عنها  
  .غير مذآور  من تعنيه الوثيقة  
  .مراسلة تحمل وصفة طبية  نوعها  
  .غير مذآور  تاريخها  
  . أآدال الرباط2 شقة 53جهينة العراقي زنقة سبو عمارة   مالك الوثيقة و عنوانه  
  ورق  الوعاء  
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  .وصية المحكمة الشرعية بالمدينة الجديدة بالبيضاء  موضوع الوثيقة  
  .المحكمة الشرعية بالمدينة الجديدة بالبيضاء  الجهة الصادرة عنها  
  سي خادمته محجوبة بنت عمرالطيب بن العباس الفا  من تعنيه الوثيقة  
  . الرودانية    
  .رسم عدلي  نوعها  
 .1955يناير 10 موافق 1347 األولى جمادى 15 االثنان تاريخها  
  . أآدال الرباط2 شقة 53جهينة العراقي زنقة سبو عمارة   مالك الوثيقة و عنوانه  
  .ورق  الوعاء  
  عالل المشفيقعليه طابع قاضي الدار البيضاء بوبكر بن   مالحظات إضافية  
  . وتوقيعه    

  .عقد إراثة  موضوع الوثيقة  
 . القرشي ... بن وعلي القرشي ...بفاس عدالن الجهة الصادرة عنها  
  . العمرويإدريسعبد الرحمن بن   من تعنيه الوثيقة  
  .رسم عدلي  نوعها  
 .هـ1376  األول ربيع 10 تاريخها  
   أآدال الرباط2 شقة 53عمارة جهينة العراقي زنقة سبو   مالك الوثيقة و عنوانه  
  .ورق  الوعاء  
  .عليها طابع بالفرنسية والعربية لترجمان محلف  مالحظات إضافية  

    

  .طلب اإلذن في رهن  موضوع الوثيقة  
 .)فاس قاضي (العلوي أحمد بن محمد الجهة الصادرة عنها  
 .)فاس باشا ( البغدادي بن محمد من تعنيه الوثيقة  
  .مراسلة رسمية  نوعها  
 .1347 األولى جمادى  24 تاريخها  
  . أآدال الرباط2 شقة 53جهينة العراقي زنقة سبو عمارة   مالك الوثيقة و عنوانه  
  .ورق  الوعاء  
  .جواب المراسلة على ظهرها توقيع محمد بن البغدادي  مالحظات إضافية  
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  .طلب اإلذن ؟؟؟ واجب في ملكه  موضوع الوثيقة  
 .)فاس قاضي(اإلدريسي لاعياسم الجهة الصادرة عنها  
 .)فاس باشا (التازي محمد من تعنيه الوثيقة  
  .وثيقة رسمية  نوعها  
 . 1356  شعبان 12  تاريخها  
  . أآدال الرباط2 شقة 53جهينة العراقي زنقة سبو عمارة   مالك الوثيقة و عنوانه  
  .ورق  الوعاء  
بن محمد فاس باشا خليفة توقيع ظهرها على المراسلة جواب مالحظات إضافية  
 .. بالعربية الباشا طابع وتحمل صالح،    

    

  .إبراء  موضوع الوثيقة  
  .المحكمة الشرعية بالمدينة الجديدة بالبيضاء  الجهة الصادرة عنها  
  الطيب بن العباس الفاسي وزوجته فاطمة بنت محمد بن  من تعنيه الوثيقة  
  . محمد العراقي    
  .رسم عدلي  نوعها  
 .1954 يناير 10 الموافق1374  األولى جمادى 15 االثنين تاريخها  
  . أآدال الرباط2 شقة 53جهينة العراقي زنقة سبو عمارة   مالك الوثيقة و عنوانه  
  .ورق  الوعاء  
  عليها طابع قاضي البيضاء بوبكر بن عالل المشفيق وتوقيعه  مالحظات إضافية  

  

  .رسالة شخصية  موضوع الوثيقة  
  .آورةغير مذ  الجهة الصادرة عنها  
  .غير مذآورة  من تعنيه الوثيقة  
  .رسالة  نوعها  
  .هـ1373 ذي الحجة 10  تاريخها  
  . أآدال الرباط2 شقة 53جهينة العراقي زنقة سبو عمارة   مالك الوثيقة و عنوانه  
  .ورق  الوعاء  
  .آتبت الرسالة بخط رديء  مالحظات إضافية  
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  .تقرير حول قضية بمحكمة فاس اإلقليمية  موضوع الوثيقة  
  .غير مذآورة  الجهة الصادرة عنها  
  .عدة أشخاص  من تعنيه الوثيقة  
  .وثيقة شخصية  نوعها  
  .غير مذآور  تاريخها  
  . أآدال الرباط2 شقة 53جهينة العراقي زنقة سبو عمارة   مالك الوثيقة و عنوانه  
  .ورق  الوعاء  
    
   

  

  وم إصدار أمر للقضاة بتسريح زواج الشريفات بمن يق  موضوع الوثيقة  
  .بحقوقهن من الشرفاء والعوام    
  .محمد المقري  الجهة الصادرة عنها  
  .عبد القادر بن الطاهر العبدالوي  من تعنيه الوثيقة  
  .رسالة  نوعها  
 .1384  عام محرم 3  تاريخها  
  . أآدال الرباط2 شقة 53جهينة العراقي زنقة سبو عمارة   مالك الوثيقة و عنوانه  
  .ورق  الوعاء  
    

  

  آل شرفاء من شريفة أو شريف ألي بالزواج اإلذن منع  الوثيقةموضوع  
 . خاص بإذن إال اهللا عبد يموال    
  ..محمد المقري  الجهة الصادرة عنها  
  .موالي قدور بن سليمان  من تعنيه الوثيقة  
  .رسالة  نوعها  
 .  1354  عام الثاني ربيع  4 تاريخها  
  . أآدال الرباط2 شقة 53سبو عمارة جهينة العراقي زنقة   مالك الوثيقة و عنوانه  
  .ورق  الوعاء  
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  .رسالة ودية  موضوع الوثيقة  
  .الطالب بن العباس  الجهة الصادرة عنها  
  .عبد العزيز العراقي  من تعنيه الوثيقة  
  .رسالة  نوعها  
 .هـ1342 عام القعدة ذي 30  تاريخها  
  . أآدال الرباط2قة  ش53جهينة العراقي زنقة سبو عمارة   مالك الوثيقة و عنوانه  
  .ورق  الوعاء  
    
    

  .رسالة تهنئة ألداء فريضة الحج  موضوع الوثيقة  
  .غير مذآور  الجهة الصادرة عنها  
  .السيد عبد العزيز العراقي  من تعنيه الوثيقة  
  .رسالة  نوعها  
  .هـ1384 محرم 5  تاريخها  
  .أآدال الرباط 2 شقة 53جهينة العراقي زنقة سبو عمارة   مالك الوثيقة و عنوانه  
  .ورق  الوعاء  
    
    

  .رسالة شكر على تعزية  موضوع الوثيقة  
  .غير مذآور  الجهة الصادرة عنها  
  .غير مذآور  من تعنيه الوثيقة  
  .رسالة  نوعها  
  .هـ1375 ربيع األول 6  تاريخها  
  . أآدال الرباط2 شقة 53جهينة العراقي زنقة سبو عمارة   مالك الوثيقة و عنوانه  
  .رقو  الوعاء  
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  .رسالة تعزية  موضوع الوثيقة  
  .محمد بن العالم  الجهة الصادرة عنها  
  السيد الوافي العراقي، وآافة عائلة المرحوم الطيب بن   من تعنيه الوثيقة  
  .العباس    
  .رسالة  نوعها  
 .1955 مارس24  موافق1374  عام رجب  29 تاريخها  
  . أآدال الرباط2 شقة 53سبو عمارة جهينة العراقي زنقة   مالك الوثيقة و عنوانه  
  .ورق  الوعاء  
    
   

  .طلب القيام ببحث في موضوع أرض معروضة للبيع  موضوع الوثيقة 
  .محمد بن العربي العلوي  الجهة الصادرة عنها  
  .عبد الكريم بن أبي بكر محمد الشرآي  من تعنيه الوثيقة  
  .رسالة  نوعها  
 . 1339  عام رجب  3 تاريخها  
  . أآدال الرباط2 شقة 53جهينة العراقي زنقة سبو عمارة   ثيقة و عنوانهمالك الو  
  .ورق  الوعاء  
    
    

  

  .عقد وصاية أم على ابنها  موضوع الوثيقة  
  .المحكمة الشرعية لقاضي التوثيق للدار البيضاء ونواحيها  الجهة الصادرة عنها  
  .لفهريالشاب العباس بن الطيب بن العباس الفاسي ا  من تعنيه الوثيقة  
  .رسم عدلي  نوعها  
 .1960 يناير13  موافق 1380 رجب24  الجمعة تاريخها  
  . أآدال الرباط2 شقة 53جهينة العراقي زنقة سبو عمارة   مالك الوثيقة و عنوانه  
  .ورق  الوعاء  
  .  عليه طابع قاضي الدار البيضاء رشيد الدرقاوي وتوقيعه  مالحظات إضافية  
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  . وظيفة آاتبرد على طلب  موضوع الوثيقة  
  .المكتب المرآزي لألمور األهلية  الجهة الصادرة عنها  
  .محمد بن إدريس العراقي  من تعنيه الوثيقة  
  .رسالة  نوعها  
  .هـ1931 مارس 7  تاريخها  
  . أآدال الرباط2 شقة 53جهينة العراقي زنقة سبو عمارة   مالك الوثيقة و عنوانه  
  .ورق  الوعاء  
  .عة من طرق الكمندار ميليرسالة موق  مالحظات إضافية  

  

  .إيصاء بالنظر  موضوع الوثيقة  
  .المحكمة الشرعية بالمدينة الجديدة بالبيضاء  الجهة الصادرة عنها  
  .الطيب بن العباس الفاسي وزوجته وولده  من تعنيه الوثيقة  
  .رسم عدلي  نوعها  
 .1955 يناير 10 موافق 1347 األولى جمادى 15 االثنين تاريخها  
  . أآدال الرباط2 شقة 53جهينة العراقي زنقة سبو عمارة   الوثيقة و عنوانهمالك   
فرنك وعليه عالمة 80ورق رسمي مخزني مدموغ بدمغة   الوعاء  
  .ة مائي    
 به 1952آتب فيها (عليه طابع قاضي الدار البيضاء بوبكر   مالحظات إضافية  
  .)عالل المشفيق وتوقيعه    

    

  ... نقل المخارجة في ترآة الحاج أحمدجواب عن طلب  موضوع الوثيقة  
  .محمد الحجوي  الجهة الصادرة عنها  
  . اإلدريسي قاض بسماط فاساعيلاسم  من تعنيه الوثيقة  
  .رسالة  نوعها  
 .1951 دجنبر 3 موافق 1371 األول ربيع  3 تاريخها  
  . أآدال الرباط2 شقة 53جهينة العراقي زنقة سبو عمارة   مالك الوثيقة و عنوانه  
  .ورق  الوعاء  
 الرسالة أسفلآتب جانب نص الوثيقة رقم التسجيل ومالحظة   مالحظات إضافية  
  .إلى تاريخ وصول الرسالة تشير    
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 يد محمد بن إدريس بن الحاج لتوليطلب شد عضد ابن الس  موضوع الوثيقة  
  .خطة العدول

 .العزيز دالوالد عب الجهة الصادرة عنها  
  .الولد  من تعنيه الوثيقة  
  .رسالة  وعهان  
 .1385  محرم 15 تاريخها  
  . أآدال الرباط2 شقة 53جهينة العراقي زنقة سبو عمارة   مالك الوثيقة و عنوانه  
  .ورق  الوعاء  
    
   

  .التسريع بالنضر في أمر يقتضي آراء أحباس  موضوع الوثيقة  
  .نظارة األحباس الكبرى  الجهة الصادرة عنها  
  .د الوافيالوليد بن عب  من تعنيه الوثيقة  
  .رسالة  نوعها  
 .1949 شتنبر 11 تاريخها  
  . أآدال الرباط2 شقة 53جهينة العراقي زنقة سبو عمارة   مالك الوثيقة و عنوانه  
  .ورق  الوعاء  
    
    

  .طلب عفو  موضوع الوثيقة  
  .عبد الكبي الكتاني  الجهة الصادرة عنها  
 .)يالثان الحسن (محمد بن الحسن السلطان من تعنيه الوثيقة  
  .رسالة  نوعها  
 .1968 يوليوز  22 تاريخها  
  . أآدال الرباط2 شقة 53جهينة العراقي زنقة سبو عمارة   مالك الوثيقة و عنوانه  
  .ورق  الوعاء  
مسودة رسالة موجهة إلى الملك الحسن الثاني من أجل العفو   مالحظات إضافية  
  .وعن أمالآه بولماس عنه    

  

 224



ين في أمر قضية المخارجة في ترآة الحاج طلب فعل المتع  موضوع الوثيقة  
  .التهامي الحلوي    
  .محمد الحجوي  الجهة الصادرة عنها  
  . اإلدريسياعيلاسم  من تعنيه الوثيقة  
  .رسالة  نوعها  
 .1952 فبراير  16 تاريخها  
  . أآدال الرباط2 شقة 53جهينة العراقي زنقة سبو عمارة   مالك الوثيقة و عنوانه  
  .ورق  الوعاء  
  الرسالة أسفل ومالحظة التسجيل رقم الوثيقة جانب آتب حظات إضافيةمال  
  . الرسالة وصول تاريخ إلى تشير     

    

إبالغ بالموافقة على بيع  أمالك في يد الشريفة  لال الحسنية   موضوع الوثيقة  
  .إدريسبنت موالي علي بن     
  .محمد بن أحمد  الجهة الصادرة عنها  
  .نونةمحمد ب  من تعنيه الوثيقة  
  .رسالة  نوعها  
 .1369 صفر  9 تاريخها  
  . أآدال الرباط2 شقة 53جهينة العراقي زنقة سبو عمارة   مالك الوثيقة و عنوانه  
  .ورق  الوعاء  
    

     
  .طلب اإلذن ببيع واجب من إرث            موضوع الوثيقة  
 .)فاس  قاضي (العلوي العربي بن محمد الجهة الصادرة عنها  
  .القائد الخمار الماحي  الوثيقةمن تعنيه   
  .وثيقة رسمية  نوعها  
 .م1924 جوليت28  موافق 1342 الحجة ذي  25 تاريخها  
  . أآدال الرباط2 شقة 53جهينة العراقي زنقة سبو عمارة   مالك الوثيقة و عنوانه  
  .ورق  الوعاء  
  أوالد قبيلة قائد طابع وعليه ظهرها على المراسلة جواب مالحظات إضافية  
 .يةوالفرنس بالعربية الواد الحاج     

 225



  .حول أرض تابعة  لألمالك المخزنية ث بحبتنفيذإخبار   موضوع الوثيقة  
 .)وقيعتال في واضح غير( أحمد الجهة الصادرة عنها  
  .أحمد بن محمد العلوي  من تعنيه الوثيقة  
  .رسالة  نوعها  
 . 1339  رجب تاريخها  
  . أآدال الرباط2 شقة 53ي زنقة سبو عمارة جهينة العراق  مالك الوثيقة و عنوانه  
  .ورق  الوعاء  
  .على الوثيقة آلمة ضمن أي ضمن بكناش المحكمة   مالحظات إضافية  

    

  .إحصاء متروك  موضوع الوثيقة  
  .غير مذآورة  الجهة الصادرة عنها  
  .سيدي خلوف بن بوبكر العراقي  من تعنيه الوثيقة  
  .وثيقة خاصة  نوعها  
  .آورغير مذ  تاريخها  
  . أآدال الرباط2 شقة 53جهينة العراقي زنقة سبو عمارة   مالك الوثيقة و عنوانه  
  .ورق  الوعاء  
  .على ظهر الوثيقة حسابات شخصية  مالحظات إضافية  

  

  .طلب اإلذن ببيع نصيب في عقار  موضوع الوثيقة  
  .محمد السايح قاضي فاس  الجهة الصادرة عنها  
  .اشا فاس محمد التازيموجهة إلى ب  من تعنيه الوثيقة  
  .وثيقة رسمية  نوعها  
 .16 تاريخها  
  . أآدال الرباط2 شقة 53جهينة العراقي زنقة سبو عمارة   مالك الوثيقة و عنوانه  
  .ورق  الوعاء  
بن محمد فاس باشا خليفة توقيع ظهرها على المراسلة جواب مالحظات إضافية  
  .باألحمر باشا طابع وعليها صالح،     
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  .رسالة ودية  يقةموضوع الوث  
  .عبد العزيز العراقي  الجهة الصادرة عنها  
  .حفيد المرسل  من تعنيه الوثيقة  
  ..مراسلة عائلية  نوعها  
 .هـ1960 -1-4 / هـ1379  رجب 5 تاريخها  
  . أآدال الرباط2 شقة 53جهينة العراقي زنقة سبو عمارة   مالك الوثيقة و عنوانه  
  .ورق  الوعاء  
    

  .ب اإلذن ببيع واجب عن حانوتطل  موضوع الوثيقة  
 .)فاس قاضي ( اإلدريسي اعيلاسم الجهة الصادرة عنها  
  .الباشا محمد التازي  من تعنيه الوثيقة  
  .وثيقة رسمية  نوعها  
 .هـ1353  رجب  25  تاريخها  
  . أآدال الرباط2 شقة 53جهينة العراقي زنقة سبو عمارة   مالك الوثيقة و عنوانه  
  .ورق  الوعاء  
جواب المراسلة على ظهرها بتوقيع وطابع باشا فاس محمد   ظات إضافيةمالح  
  .التازي    

    

  .طلب اإلذن ببيع نصيب في عقار  موضوع الوثيقة  
 .)فاس قاضي (اإلدريسي اعيلاسم الجهة الصادرة عنها  
  .باشا فاس محمد التازي  من تعنيه الوثيقة  
  .وثيقة رسمية  نوعها  
  .هـ1356 صفر 3  تاريخها  
  . أآدال الرباط2 شقة 53جهينة العراقي زنقة سبو عمارة    الوثيقة و عنوانهمالك  
  .ورق  الوعاء  
محمد فاس باشا خليفة بتوقيع ظهرها على المراسلة جواب مالحظات إضافية  
 . بالعربية الباشا وطابع الجيالني، بنا    
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 الرزاق عبد بن القادر عبد السيد نصيب بيع بعقد إذن طلب موضوع الوثيقة  
 . حانوت في األندلسي    
  .محمد بن رشيد العراقي الحسني  الجهة الصادرة عنها  
  .الباشا محمد البغدادي  من تعنيه الوثيقة  
  .مراسلة  نوعها  
  .هـ1338 جمادى األولى 6  تاريخها  
  . أآدال الرباط2 شقة 53جهينة العراقي زنقة سبو عمارة   مالك الوثيقة و عنوانه  
  .ورق  الوعاء  
جمادى 3 في مؤرخ المذآور الباشا من الجواب الظهر على إضافيةمالحظات   
  .هـ1338  الثانية     

  
  

  .تعزية  موضوع الوثيقة  
  .الطاهر بن إبراهيم  الجهة الصادرة عنها  
  .عبد العزيز العراقي  من تعنيه الوثيقة  
  .مراسلة في التعزية في قريب  نوعها  
 .1955  مارس  22  تاريخها  
  . أآدال الرباط2 شقة 53جهينة العراقي زنقة سبو عمارة   نوانهمالك الوثيقة و ع  
  .ورق  الوعاء  
    
    

  .العدول والعلماء اء القضاة واسمالئحة ب  موضوع الوثيقة  
  .غير مذآورة  الجهة الصادرة عنها  
  .غير مذآورة  من تعنيه الوثيقة  
  .وثيقة شخصية لعلها الئحة دعوة لمناسبة  نوعها  
  غير مذآور  تاريخها  
  . أآدال الرباط2 شقة 53جهينة العراقي زنقة سبو عمارة   مالك الوثيقة و عنوانه  
  .ورق  الوعاء  
  .ورقتان  مالحظات إضافية  
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  .وثيقة شراء  موضوع الوثيقة  
  .مون اإلدريسيااعيل بن الماسمقاضي فاس   الجهة الصادرة عنها  
  .الهواري محمد بن عبد السالم الحياني ...فاطمة بنت  من تعنيه الوثيقة  
  .رسم عدلي  نوعها  
  . ربيع الثاني خمس وستين وثالثمائة وألف8  تاريخها  
  . أآدال الرباط2 شقة 53جهينة العراقي زنقة سبو عمارة   مالك الوثيقة و عنوانه  
  .ورق  الوعاء  
  اعيل بن المأمون اإلدريسي اسمعليها طابع قاضي فاس   مالحظات إضافية  
  .وتوقيعه وتوقيع عدلين    

    

  .طلب اإلذن بإجراء هبة ملك  موضوع الوثيقة  
 .)فاس قاضي( العلوي أحمد بن محمد الجهة الصادرة عنها  
  .محمد بن البغدادي  من تعنيه الوثيقة  
  .رسالة  نوعها  
 .هـ1350  القعدة ذي 5                      تاريخها  
  .دال الرباط أآ2 شقة 53جهينة العراقي زنقة سبو عمارة   مالك الوثيقة و عنوانه  
  .ورق  الوعاء  
 جواب الوثيقة على ظهرها صادر عن محمد بن البغدادي   مالحظات إضافية  
  . باشا فاس    

  
  

  .طلب اإلذن ببيع  زينة ومفتاح وغبطة حانوت            موضوع الوثيقة  
  .محمد بن رشيد عراقي  الجهة الصادرة عنها  
  .باشا فاس محمد بن البغدادي  من تعنيه الوثيقة  
  .وثيقة رسمية  نوعها  
  .هـ1335محرم  11  تاريخها  
  . أآدال الرباط2 شقة 53جهينة العراقي زنقة سبو عمارة   مالك الوثيقة و عنوانه  
  .ورق  الوعاء  
  الجواب على المراسلة على ظهرها بتوقيع محمد بن البغدادي  مالحظات إضافية  
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  .رسم متضمن لواجب أختين في متروك  موضوع الوثيقة  
  .محمد بن إدريس العراقي ومحمد بن محمد بن محمد العراقي  هة الصادرة عنهاالج  
  .أختان شقيقتان هما عائشة  من تعنيه الوثيقة  
  .رسم عدلي  نوعها  
  .هـ1331أواسط ربيع الثاني   تاريخها  
  . أآدال الرباط2 شقة 53جهينة العراقي زنقة سبو عمارة   مالك الوثيقة و عنوانه  
  .ورق  الوعاء  
 في الشهر 24بأسفله تقييد بيع واجب في غرسة مؤرخ ب   حظات إضافيةمال  
  .العام أعاله    

    

  .طلب اإلذن ببيع ملك  موضوع الوثيقة
 .)فاس قاضي ( العلوي العربي بن محمد الجهة الصادرة عنها  
موجهة إلى القائد موالي / إدريس بن الحاج محمد الطرنباطي  من تعنيه الوثيقة  
  .جاهة    
  .ثيقة رسميةو  نوعها  
 .هـ1340  الثاني ربيع 19  تاريخها  
  . أآدال الرباط2 شقة 53جهينة العراقي زنقة سبو عمارة   مالك الوثيقة و عنوانه  
  .ورق  الوعاء  
  .جواب الرسالة على ظهرها التوقيع  مالحظات إضافية  

    

  .طلب اإلذن ببيع دار  موضوع الوثيقة
  .السايحالقاضي بفاس محمد   الجهة الصادرة عنها  
  .محمد التازي  من تعنيه الوثيقة  
  .مراسلة رسمية  نوعها  
  .هـ1355 ذي الحجة عام 4  تاريخها  
  . أآدال الرباط2 شقة 53جهينة العراقي زنقة سبو عمارة   مالك الوثيقة و عنوانه  
  .ورق  الوعاء  
 محمد الباشا خليفة توقيع وعليها ظهرها على الوثيقة جواب مالحظات إضافية  
 . مدينة باشا طابع وعليها الجيالني بنا    
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  .في تفسير بعض األعشاب  موضوع الوثيقة  
  .مجهولة المصدر والمؤلف  الجهة الصادرة عنها  
  .غير مذآور  من تعنيه الوثيقة  
  .تقييد  نوعها  
  .غير مذآور  تاريخها  
   شارع محمد الخامس فاس34 حسيني فاطمة الزهراء الصقلي   مالك الوثيقة و عنوانه  
  .رق                  الوعاء  

  
        

     
  

إلى  المغرب سلطان من هدية مراآب أربعة بإرسال إخبار            موضوع الوثيقة 
 . العثماني الخليفة       

  .اعيلاسمالسلطان محمد بن عبد اهللا بن   الجهة الصادرة عنها  
  .بد الحميد خان الخليفة العثمانيالسلطان ع  من تعنيه الوثيقة  
  .نسخة رسالة سلطانية بدون توثيق شرعي  نوعها  
  .هـ1203أوائل شعبان عام   تاريخها  
   شارع محمد الخامس فاس34فاطمة الزهراء الصقلي حسيني مالك الوثيقة و عنوانه  
  .ورق  الوعاء  
    

   ا تقييدهمقطوعة شعرية في الولى عبد اهللا الشريف ومعه  موضوع الوثيقة    
  .هـ1347بزيارة وزان عام     
  .غير مذآور  الجهة الصادرة عنها  
  .غير مذآور  من تعنيه الوثيقة  
  .ورقة بها مقطعة شعرية وتقييده  نوعها  
 .هـ1347  عام األول ربيع أواخر تاريخها  
   شارع محمد الخامس فاس34فاطمة الزهراء الصقلي حسيني مالك الوثيقة و عنوانه  
  .ورق  الوعاء  
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  .جواب على رسالة في التهنئة بالعيد  موضوع الوثيقة  
  .محمد بن عبد السالم بن اهللا الحسيني الوزاني التهامي  الجهة الصادرة عنها  
  .الفقيه العالمة أبو بكر بن أحمد بناني  من تعنيه الوثيقة  
  .رسالة  نوعها  
  .هـ1343ربيع الثاني عام  13  تاريخها  
   شارع محمد الخامس فاس34اطمة الزهراء الصقلي حسيني فمالك الوثيقة و عنوانه  
  .ورق  الوعاء  

  
    

  .قصيدة شعرية للشيخ  صالح بن المعطي التادلي  موضوع الوثيقة  
  .غير مذآور  الجهة الصادرة عنها  
  .صالح بن المعطي الشرقي التادلي  من تعنيه الوثيقة  
  .ورقة بها قصيدة  نوعها  
  .غير مذآور  تاريخها  
   شارع محمد الخامس فاس34فاطمة الزهراء الصقلي حسيني وثيقة و عنوانهمالك ال  
  .ورق  الوعاء  
    
    

  
  .منظومة المية في المد            موضوع الوثيقة 
  .غير مذآور  الجهة الصادرة عنها  
  .غير مذآور  من تعنيه الوثيقة  
  .ورقتان  نوعها  
  .غير مذآور  تاريخها  
   شارع محمد الخامس فاس34لزهراء الصقلي حسيني فاطمة امالك الوثيقة و عنوانه  
  .ورق  الوعاء  
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  .قصيدة شعرية طويلة في التهنئة  موضوع الوثيقة  
  .غير مذآور  الجهة الصادرة عنها  
  .غير مذآور  من تعنيه الوثيقة  
  .ورقة آبيرة  نوعها  
  .غير مذآور  تاريخها  
  شارع محمد الخامس فاس 34فاطمة الزهراء الصقلي حسيني مالك الوثيقة و عنوانه  
  .ورق  الوعاء  
    
    

  . أبيات لعبد السالم جسوس5لوحة آتبت بخط آبير ومذهب   موضوع الوثيقة  
  .غير مذآور  الجهة الصادرة عنها  
  .عبد السالم جسوس  من تعنيه الوثيقة  
  .ورقة مزخرفة إطارها بماء الذهب  نوعها  
  .غير مذآور  تاريخها  
  . شارع محمد الخامس فاس34 الزهراء الصقلي حسيني فاطمةمالك الوثيقة و عنوانه  
  .ورق  الوعاء  
    
    

إخبار الخليفة بما وقع من سرقة حمارين للزائرين في قريته  موضوع الوثيقة      
  . ليال    
  .العربي بن عبد السالم الوزاني الحسيني  الجهة الصادرة عنها  
  .قيالخليفة الحسين ولد أبا محمد المشر  من تعنيه الوثيقة  
  .رسالة  نوعها  
  .هـ1316 جمادى األولى عام 9  تاريخها  
   شارع محمد الخامس فاس34فاطمة الزهراء الصقلي حسيني مالك الوثيقة و عنوانه  
  .ورق  الوعاء  
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  في العلماء فتاوى الحفيد، بتنزيل تتعلق شرعية رسوم           موضوع الوثيقة   
 .الحفيد على الوصي تقديم ذلك،          
  .عدول  الجهة الصادرة عنها  
   العراقي، وأخيه أحمد العراقي، وأبناء األولإدريسمحمد بن   من تعنيه الوثيقة  
  .وزوجة األول وإدريس العراقي     
  .رسوم عدلية  نوعها  
   وآخرها رجبهـ1179 قعدة 19تواريخ مختلفة أولها   تاريخها  
  .ـه1209    
   شارع محمد الخامس فاس34 حسيني فاطمة الزهراء الصقليمالك الوثيقة و عنوانه  
  .ورق  الوعاء  
    
    

موآله لمتاع الموآل ببيع وإخبار بالتوآيل رسم فيها مجموعة موضوع الوثيقة       
 . سؤال و عليه الموآل وقيام     
  .الحسين بن الهادي الوآيلي  الجهة الصادرة عنها  
قاضي بنسودة وديالتا بن أحمد - الوآيلي الهادي بن محمد من تعنيه الوثيقة  
 . محمد بن محمد العالمة -بفاس الجماعة     
  .رسم توآيل وفتاوى في صحة تصرف هذا الوآيل  نوعها  
  .هـ1203أوائل جمادى األولى عام   تاريخها  
   شارع محمد الخامس فاس34فاطمة الزهراء الصقلي حسيني مالك الوثيقة و عنوانه  
  .ورق  الوعاء  
    
    

  .اط بكتابة في العزائم والرقى والطلسماتجدول مح  موضوع الوثيقة  
  .غير مذآور  الجهة الصادرة عنها  
  .غير مذآور  من تعنيه الوثيقة  
  .ورقة بها جدول وآتابات في العزائم  ورقى  نوعها  
  .غير مذآور  تاريخها  
  . شارع محمد الخامس فاس34فاطمة الزهراء الصقلي حسيني مالك الوثيقة و عنوانه  
  .أصابه التقطيعرق غليظ   الوعاء  
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ما جادني قراءة قل : مجموعة أحاديث مروية معنونة بقوله  موضوع الوثيقة  
  .هو اهللا أحد     
  .ورقتان في الحديث مجهولة المؤلف  الجهة الصادرة عنها  
  .غير مذآور  من تعنيه الوثيقة  
  .تأليف في الحديث  نوعها  
  .غير مذآور  تاريخها  
   شارع محمد الخامس فاس34اء الصقلي حسيني فاطمة الزهرمالك الوثيقة و عنوانه  
  .رق  الوعاء  
    

  
    
 رسما شرعيا في سياق واحد يتعلق بالجنان الكائن بالدور     موضوع الوثيقة    

  من فاس باب المسافرين خارج          
  عدول  الجهة الصادرة عنها  
ن ببيالعر السيد بفاس إليها أضيف وما القرويين أمالك ناظر من تعنيه الوثيقة  
 . محمد بن ومحمد  الشفشاوني محمد     
  .رسوم عدلية آتبت على الجلد  نوعها  
  .هـ1070تواريخ مختلفة أولها رجب عام   تاريخها  
   شارع محمد الخامس فاس34فاطمة الزهراء الصقلي حسيني مالك الوثيقة و عنوانه  
  .رق غليظ  الوعاء  
    
    

  .فيهإجازة بدالئل الخيرات وسنده   موضوع الوثيقة  
  .أحمد الكسراوي التونسي المدني  الجهة الصادرة عنها  
  محمد بن عالل بن ابراهيم ابن الشيخ موالي التهامي   من تعنيه الوثيقة  
  .الشريف الحسني العلمي    
  .إجازة في دالئل الخيرات  نوعها  
  .غير مذآور  تاريخها  
  مد الخامس فاس شارع مح34فاطمة الزهراء الصقلي حسيني مالك الوثيقة و عنوانه  
  .ورق  الوعاء  
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  .سدل أردية االحترام والوقار واإلجالل  موضوع الوثيقة  
  .السلطان عبد العزيز بن الحسن  الجهة الصادرة عنها  
  .عبد اهللا بن عبد السالم الوزاني وأوالده  من تعنيه الوثيقة  
  .ظهير سلطاني  نوعها  
  .هـ1314 قعدة الحرام عام 13  تاريخها  
   شارع محمد الخامس فاس34فاطمة الزهراء الصقلي حسيني  و عنوانهمالك الوثيقة  
  .ورق  الوعاء  
    
    

  .سدل أردية االحترام والوقار واإلجالل  موضوع الوثيقة  
  .ظهير السلطان عبد العزيز  الجهة الصادرة عنها  
  .أوالد المرحوم سيدي عبد اهللا بن عبد السالم الوزاني  من تعنيه الوثيقة  
  .سلطانيظهير   نوعها  
  .هـ1317 جمادى األولى عام 10  تاريخها  
   شارع محمد الخامس فاس34فاطمة الزهراء الصقلي حسيني مالك الوثيقة و عنوانه  
  .ورق  الوعاء  
    

  
    
  .إخبار بوصول رسالته في التهنئة بالعيد  موضوع الوثيقة  
  .بو شعيب الدآالي  الجهة الصادرة عنها  
  .الدين الورياجليالقاضي بدر   من تعنيه الوثيقة  
  .رسالة  نوعها  
  .هـ1335 شوال عام 9  تاريخها  
   شارع محمد الخامس فاس34فاطمة الزهراء الصقلي حسيني مالك الوثيقة و عنوانه  
  .ورق  الوعاء  
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  .قصيدة في المدح و التوسل بأهل وزان الشرفاء  موضوع الوثيقة  
  .ي القادري الحسإدريسالطايع بن   الجهة الصادرة عنها  
  .أحمد بن عبد اهللا بن عبد السالم العلمي الحسين  من تعنيه الوثيقة  
  .قصيدة مدحية آتبت في ورقة مستقلة  نوعها  
 ..هـ1324 عام صفر 24  تاريخها  
   شارع محمد الخامس فاس34فاطمة الزهراء الصقلي حسيني مالك الوثيقة و عنوانه  
  .ورق  الوعاء  
    
    

 عمل مليح في الخياطة واإلقامة وآيفيتهالتوصية بصناعةا  موضوع الوثيقة  
  .ومقاس ذلك     
  .العربي بن عبد السالم بن العربي بن علي الوزاني  الجهة الصادرة عنها  
  .تافاللت ومقدميهم وجماعة الحمامصيين أهل توات و  من تعنيه الوثيقة  
  .رسالة  نوعها  
  .هـ1318صفر عام  6   تاريخها  
   شارع محمد الخامس فاس34زهراء الصقلي حسيني فاطمة المالك الوثيقة و عنوانه  
  .ورق  الوعاء  
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  . ترآةقسمة  موضوع الوثيقة  
  .محمد الفقيه بن محمد األمين  الجهة الصادرة عنها  
  .محمد الرايس وأخوه محمد األمين  من تعنيه الوثيقة  
  . عبيدقسمة ترآة  نوعها  
 .هـ1323 تاريخها  
  . الداخلة2محمد فاضل بارك اهللا حي المسيرة الشطر   مالك الوثيقة و عنوانه  
  .ورق  الوعاء  
    
    

  .استدعاء  موضوع الوثيقة  
  .الحاآم االسباني لمنطقة تشل قرب أوسرد  الجهة الصادرة عنها  
  .أحمد بن يوسف  من تعنيه الوثيقة  
  .استدعاء  نوعها  
 .هـ1366 صفر  27  تاريخها  
  . الداخلة2محمد فاضل بارك اهللا حي المسيرة الشطر   مالك الوثيقة و عنوانه  
  .ورق  الوعاء  
    
    

  .إشهاد  موضوع الوثيقة  
  .محمد بن عبد العزيز  الجهة الصادرة عنها  
  .محمد فاضل ومحمد األمين ابني محمد بن عبد العزيز  من تعنيه الوثيقة  
  .إشهاد  نوعها  
 .هـ 1336 سنة الثانية جمادى من يوم آخر تاريخها  
  . الداخلة2محمد فاضل بارك اهللا حي المسيرة الشطر   مالك الوثيقة و عنوانه  
  .ورق  الوعاء  
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  .وصية  موضوع الوثيقة  
  .غير مذآور  الجهة الصادرة عنها  
  .أبناء وبنات موص  من تعنيه الوثيقة  
  .وصية  نوعها  
  غير مذآور  تاريخها  
  . الداخلة2محمد فاضل بارك اهللا حي المسيرة الشطر   و عنوانهمالك الوثيقة   
  .غير مذآور  الوعاء  
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  محضر محاآمة بين محمد بن عمر بن موسى الداودي  موضوع الوثيقة  
  . وصهره محمد بن عمر الهروال    
  . بن البشير الغريسيالبشير بن أحمد  الجهة الصادرة عنها  
  .غير مذآور  من تعنيه الوثيقة  
  .زمام محاآمة موقع من آاتبه  نوعها  
 .م1286 عام القعدة ذو تاريخها  
  عبد القادر المساوي دوار أوالد أحمد موسى راس الما الناظور  مالك الوثيقة و عنوانه  

  .ورق  الوعاء  
    
    
  .ذي دفعه عمر بن موسى الداودي وتأديته زمام الدين ال            موضوع الوثيقة      
  .غير مذآور  الجهة الصادرة عنها  
  .عمر بن موسى الداودي  من تعنيه الوثيقة  
  .ورقة زمام  نوعها  
  .غير مذآور  تاريخها  
  عبد القادر المساوي دوار أوالد أحمد موسى راس الما الناظور  مالك الوثيقة و عنوانه  

 .ورق  الوعاء  
  .آتب بظهر الورقة الزمام أعاله  مالحظات إضافية  

    

  الذي الداودي عمر بن موسى بن أحمد بأن عدلي إشهاد موضوع الوثيقة  
 . أخوته حقوق على تعدى قد آان ،توفي     
  .عدول  الجهة الصادرة عنها  
  .محمد بن موسى بن عمر الداودي وأخويه اآلخرين  من تعنيه الوثيقة  
  .رسم شرعي  نوعها  
 .1235  رمضان تاريخها  
  عبد القادر المساوي دوار أوالد أحمد موسى راس الما الناظور  مالك الوثيقة و عنوانه  

  .ورق  الوعاء  
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  .إشهادات مختلفة لمضمون الرسم أعاله  موضوع الوثيقة  
  .عدول  الجهة الصادرة عنها  
  .محمد بن موسى بن عمر الداودي وأخويه اآلخرين  من تعنيه الوثيقة  
  .رسم شرعي  نوعها  
  .غير مذآور  تاريخها  
  عبد القادر المساوي دوار أوالد أحمد موسى راس الما الناظور  مالك الوثيقة و عنوانه  

  .ورق  الوعاء  
  .آتب بظهر الرسم العدلي أعاله  مالحظات إضافية  

  

مال  من أغرموه ما وقدر اءسماال من بعدد متراآمة تقييدة  موضوع الوثيقة  
                          .عمر بن محمد للشيخ وغيره

  .غير مذآور  الجهة الصادرة عنها  
  .الشيخ  بن محمد بن موسى الداودي  من تعنيه الوثيقة  
  .تقييدات بدون إشهاد  نوعها  
  .غير مذآور  تاريخها  
  عبد القادر المساوي دوار أوالد أحمد موسى راس الما الناظور  مالك الوثيقة و عنوانه  

  .ورق  الوعاء  
 من للسيد دفعته وما األربعة جهاتها من مملوءتان ورقتان ضافيةمالحظات إ  
  . اءسماال من آثير فيها سجلت قيمة     

  
  

  
  .شراء قطعة أرض  موضوع الوثيقة  
  .عدول  الجهة الصادرة عنها  
  .الفقيه عمر بن موسى الداودي بصفته مشتريا  من تعنيه الوثيقة  
  .رسم شرعي  نوعها  
 .1254  عام رجب منتصف تاريخها  
  عبد القادر المساوي دوار أوالد أحمد موسى راس الما الناظور  مالك الوثيقة و عنوانه  

  .ورق  الوعاء  
  .رسم موقع من طرف عدل واحد فقط  مالحظات إضافية  
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  اقتناء بوجوب عام الشفعة فيما باعه بعض الوارثين من   موضوع الوثيقة  
  .أرض    
  .انيمحمد بن يحيى الكبد  الجهة الصادرة عنها  
  .بعض الورثة  من تعنيه الوثيقة  
  .فتوى موقعة من طرف صاحبها  نوعها  
  .غير مذآور  تاريخها  
  عبد القادر المساوي دوار أوالد أحمد موسى راس الما الناظور  مالك الوثيقة و عنوانه  

  .ورق  الوعاء  
  .آتب بمحول الرسم العدلي المذآور قبله مما يليه   مالحظات إضافية  

    

  ومسامحة من السيد محمد بن عمر وآروج في دم ابنه...  لوثيقةموضوع ا  
  .و عن قاتلهف زروال والع    
  .عدول  الجهة الصادرة عنها  
  .محمد بن عمر آروج  من تعنيه الوثيقة  
  .رسم إشهاد عدلي  نوعها  
 . هـ1342  شوال  27 تاريخها  
  وسى راس الما الناظورعبد القادر المساوي دوار أوالد أحمد م  مالك الوثيقة و عنوانه  

  .ورق  الوعاء  
  .موقع من طرف عدلين  مالحظات إضافية  

    

  .عمر بن موسى مما ترتب من مصاريف متعددة  موضوع الوثيقة  
  .غير مذآور  الجهة الصادرة عنها  
  .عمر بن موسى  من تعنيه الوثيقة  
  .ورقة زمام  نوعها  
  .غير مذآور  تاريخها  
  قادر المساوي دوار أوالد أحمد موسى راس الما الناظورعبد ال  مالك الوثيقة و عنوانه  

  .ورق  الوعاء  
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